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IŠ VISO PASAULIO

ir milicijos sau- tuvėse.

Kodėl uždaryta Klaipėdos bažnyčia?
Kai kurie partiniai darbuotojai aiškino taip: Nikita Chruš

čiovas, sužinojęs, kad Klaipėdoje pastatyta bažnyčia, įsiutęs šau
kė: “Draudžiu atidaryti!” Draudimas buvo perduotas LTSR val
džiai ir bažnyčios atidarymas buvo sulaikytas.

Prie bažnyčios uždarymo, be abejo, prisidėjo ir ateistų skun
dai net į Maskvą, jie nuogąstavo, kad dabar sužlugs ateistinė 
propaganda. -

Su nauja bažnyčia ateistai, 
žiauriai susidorojo. Kariuome
nė su traktoriais nakties metu

/ nuvertė bažnyčios bokštą. Bran
gias Kryžiaus kelių gipsatūras 
sudaužė ir sumetė į purvą, 
žmonių vienintelis ginklas prieš 
kariuomenės
valią, buvo ašaros. Milicijos pa
reigūnai juos gaudė ir vežė į 
daboklę. Kitus sunkvežimiais 
išveždavo 40-50 kilometrų už 
miesto ir tyčiodamiesi liepdavo 
pėstiems eiti namo. Toks žiau
rus susidorojimas su bažnyčia 
ir tikinčiaisiais neįsivaizduoja
mas jokioje žmogaus teises ger
biančioje -valstybėje. Tikintieji 
kurių aukomis ir prakaitu baž
nyčia buvo pastatyta, pasijuto 
be gali nuskriausti.

— Štai koks tikrasis bedie
viškos valdžios veidas, — pro 
ašaras kalbėjo žmonės.

— Reikia skųstis aukščiau...
— Kam pasiskųsi, kad tikin

tieji yra už įstatymo ribų. Be
dievių valdžia mūsų teisių ne
gins.

Valdžia, bijodama tikinčiųjų 
maišto, buvo atsiuntusi apie 
200 milicininku. £

1961 m. pradžioje buvo areš
tuoti Klaipėdos kunigai — Po
vilonis ir Burneikis ir nuteisti 
kalėti. Kun. Talaišis ištremtas 
iš Klaipėdos.

šiuo metu Klaipėdos naujoje 
bažnyčioje Įrengta liaudies fil
harmonija. Pradžioje tikinti vi
suomenė, tiek lietuviai, tiek ru
sai, į' koncertus neidavo. Buvo 
atvejų, kai scenoje dalyvauda
vo 50 artistų, o salėje — 5 žiū
rovai. Rusai sakydavo: “Mes į 
bažnyčią neiname”.

Katalikai ir toliau vargsta 
mažoje bažnytėlėje. Sekmadie
niais ir šventėse pamaldų metu 
galima matyti nuolat išneša
mus apalpusius žmones., šių 
metų pradžioje katalikai, gir
dėdami primyktines ateistų kai 
bas, kad tikinčiųjų teisės yra 
nevaržomos ,kad reikia gerbti 
visų įsitikinimų žmones, nuta
rė kreiptis į Tarybų Sąjungos 
vyriausybę, prašydami sugrą
žinti bažnyčią. Keletą mėnesių 
atsargiai buvo renkami para 
šai bet dėl KGB organų perse
kiojimo rinkimą teko nutrauk
ti. (Elta)

JIS TARNAUS IR BALTIJOS ŠALIMS
MASKVA, — Kaip jau buvo rašyta, penktadienį buvo ati

darytas Amerikos generalinis konsulatas Leningrade, 56 metai 
po Amerikos atstovybės uždarymo buvusiame Petrapilyje, dar 
caro laikų Rusijoje ir 40 metu po Amerikos Kremliaus valdžios 
pripažinimo. Sutartis tam konsulatui atidaryti buvo pasirašyta 
1964 m. Sovietų Sąjunga savo konsulatą San Francisco mieste 
atidarė birželio 23 d., kai Amerikoje viešėjo Brežnevas.

Tito paminėjo 
partizanų mūši

TJENTISTE. — Jugoslavijo
je buvo iškilmingai paminėta 
30 metų sukaktis nuo jugosla
vų partizanų mūšio su vokie
čiais. Prezidentas Tito kartu su 
6,000 veteranų suvažiavo į mū
šio vietą, prie Sutjeska upės, 
kur apie 20,000 jugoslavų buvo 
apsupti 120,000 vokiečių, italų, 
kroatų ir bulgarų. Tito vado
vaujami partizanai prasimušė 
iš apsupimo žiedo, nors daug 
jų žuvo ar buvo sužeisti.

Tito pasakė savo kalboje, kad 
tas Sutjeskos mūšis buvęs la
bai svarbus, nes po jo Vakarų

MONTEVIDEO. — Apie 3,000 ( 
žmonių dalyvavo Urugvajuje 
nušauto jauno komunisto laido- 

Žmonės, iškėlę kumš
čius, šaukė: “Tyronai turi dre
bėti”. Prieš valdžios diktatūra 
streiką tęsia ne tik darbo unijos, 
bet ir žurnalistų, daktarų sąjun
gos bei demokratinės politinės 
partijos.

PARYŽIUS. — Prancūzų vy
riausybė Įspėjo laivus, kad nuo 
trečiadienio jie neplauktų ar
čiau kaip 60 mylių nuo Mururoa 
salų, kur ruošiamasi bandyti 
atomines bombas.

MASKVA. — Brežnevo kelio
nė Į Ameriką Įamžinta Lite- ą’įe britai išsivežė ir savo vergus. Dabar juodieji Bahamų gyven- 
raturnaja Gazeta pirmame pus- tojai, vadovaujami juodo premjero Lynden Pindling, skelbia savo 
lapyje, kur -Įdėta poeto Alek-, nepriklausomą nuo britų karūnos valstybę.
sandro Malinino poema “Pašau-j 
lis laukia” ... Čia rašoma apie 
“išmintingosios partijos pasiun-, 
tini, kuris apdovanotas Lenino 
prizu, išvyko Į Ameriką par
vežti pasauliui taikos”.

BEIRUTAS. — Libane suda-’ 
ryta koalicinė vyriausybė iš 22|^au®^^s’ Bahamų saloms 
ministerių. Premjeras 1_____
din Solh išskirstė portfelius pa
gal religinius ir ideologinius Li
bano pasidalinimus.

PHNOM PENHAS. — 
bodijos kariuomenės keli 
buvo komunistų apsupti 
sostinės. Į juos maistas 
mas lėktuvais.

WASHINGTONAS. — 
vąldyba paskelbė, 
jau galima siųsti ir 
iki 44 svarų.

BERLYNAS. — V. Bcrlvno- I 
gyventojai praėjusį penktadienį 
išvertė gerą gabalą sienos, ku
rią pastatė komunistai, nes ry
tinėje pusėje sargybiniai sučiu-į 
po vieną bėglį. Pikta minia 
pradėjo griauti sieną, kol Vaka
rų Berlyno policija sustabdė.

ŽENEVA. — Arabų žiniomis,! 
Šveicarijoje buvo slaptai susi-! 
tikę Tuniso ir Izraelio atstovai 
aptarti Tuniso prezidento Bour- 
guibos pasiūlymų dėl taikos Vi
duriniuose Rytuose.

HONG KONGAS. — Kinijos 
valdžia Įsakė provincijų komi
tetams Į universitetus priimti ii'! 
“išnaudotojų klasės vaikus”. 
Išsiuntinėtose instrukcijose sa
koma, kad pirmenybę Į aukštąjį 
mokslą turi darbininkų ir vai-, 
stiečių vaikai, tačiau reikia tam 
tikrą vietų skaičių palikti , ir 
gabiems “buožių vaikams”. 
' NEW YORKAS. — Amerikos 
žvdu “Ralfas” — Joint Distribu
tion Committee — paskelbė, 
kad pernai visame pasaulyje bu
vo sušelpti 390,000 žydų ir tai 
šalpai išleista 26.4 mil. dol.

VIENA. — Iš Sovietų Sąjun
gos į Austriją atvyko sovietų žy
das Dimitri Segal su žmona ir 
motina. Segal yra 36 m. antro
pologas ir filologas, kurio sovie
tai ilgai nenorėjo išleisti.

Tbiliskaja kolchoze, Sovietų Sąjungoje, agronomai ruošia naują pašaro rūšį — chlorella. Sakoma, 
kad tas pašaras, jei jį pavyks išauginti, duos galvijams daugiau baltymu ir vitaminu, negu žolė.

BAHAMŲ SALOS - NAUJA VALSTYBĖ
NASSAU. — šiandien, Liepos 10 d. Bahamų salos paskelbia 

; savo nepriklausomybę po 300 Britanijos kolonijos metų. Daug tų 
'salų gyventojų, britų kilmės Amerikos kolonistų, išsikėlė iš Ame
rikos Į Bahamų salas, kai Amerika paskelbė nepriklausomybę.

Daug Bahamų gyventojų gai
lisi ryšių su Britanija ir pasto
vios, visur pripažintos ir gerb- 

; tos, britų pilietybės. Kai kurių 
salų gyventojai, kaip 'Great 
Abaco salos,: prašė Londono vy-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Hakied-' nePriklausomybės neduotų. Bu- 
I vo „siunčiamos delegacijos, net 
(buvo planų samdyti kareivius 
ir organizuoti maištą prieš cen
trinę Bahamų valdžią Nassau 
mieste. Kai kurių salų gyvento-

Kam- 
fortai- 
nofni; ■ Jai» balti ir juodi, angliškai kal

bą panašiai kaip Rytų Londo
ne, savotišku akcentu.

Nepriklausomybės dienai Ba- 
suorganizuoti

netoli 
veža-

Paštu
kad Į Kiniją .Karnos turėjo

siuntinius nau-i^ vėliavą, sukurti himną, 
' valstybės herbą. Vėliava bus 
juodas trikampis su mėlyna 
(akvamarino spalvos) ir auksi
ne juosta. Juoda simbolizuoja 
stiprybę, mėlyna—jūrą ir auk- 

' sinė 
! mos 
mo, 
dol.
pusėje turės valstybinį paukštį 
— flamingą, kitoje žuvį — 
marliną. Viduryje yra Kristu
po Kolumbo laivas, skydas, sau
lė ir jūros straigės kiautas.

Nepriklausomybės šventėje 
Britanijai atstovaus princas 
Čarlis. Visose salų mokyklose 
vaikai mokosi naujos giesmės 
— Bahamų himno, kurio žo- ( 

įdžiai sako; “Pakelk savo galvą 
į kylančią saulę, Bahamalandi- 
ja”.

Vyriausybės sluoksniai pa
reiškė, kad Bahamų respublika 
nepriklausys jokiems blokams, 
ir diplomatines atstovybes tu
rės tik Britanijoje ir JAV-se.

— turtą. Bahamų paja- 
daugiausia ateina iš turiz- 
pernai atnešusio 285 mil. 
Valstybės herbas vienoje

♦ Staigus lietus Meksikoje, 
Ccotlan mieste, sukėlė potvy
nius, kuriuose žuvo 30 žmonių 
ir 27 buvo sužeisti. Be namu 
liko 1,200 žmonių.

sąjungininkai ėmė remti komu
nistų vadovaujamus jugoslavus 
partizanus, o ne četnikus - ka
raliaus jėgas — kaip anksčiau.

BUENOS AIRES. — Argenti
noje teroristai paleido amerikie
tį biznierių John Thompson. 
Nei jo šeima, nei įmonė — Fi
restone Tire — nesako, kiek bu
vo banditams sumokėta už jo 
paleidimą. Kalbama, kad — 
apie 3 mil. dol.

® Pastorius, Abernathy, ne
grų SCLC organizacijos prezi
dentas, pasitraukė iš tų parei
gų, nes organizacija nebegau- 
nanti finansų. Sakoma, kad "Jis 
nepritaria, kad visos tos orga
nizacijos lėšos skiriamos žuvu
sio dr. Martin Luther King pa
minklo fondui.

® Uganda vakar išleido 112 
amerikiečių, kurie išvyko Į Zai
re. Ugandos prezidentas gavo 
iš Zaires prezidento Mobutu 
laišką, kuris paliudija, kad tik
rai Zaire laukia 112 amerikie
čių Taikos Korpuso narių.

® Oro biuras pranašauja, 
kad Čikagoje dar kelias dienas 
bus karšta. Praėjusį penktadie
ni ----temperatūra siekė 91 laip
snį, šeštadieni — 93, sekmadie
nį — 96, vakar netoli 1Q0. Ke
liuose priemiesčiuose nutrūko 
elektros srovė, žmonėms įjun
gus oro vėsintuvus.

♦ Dešimt sovietu kosmonau
tų ir 24 erdvės ekspertai atvyko 
į Houstoną planuoti bendros 
Amerikos — Sov. Sąjungos ke
lionės į erdves, kuri numatoma 
1975 m. liepos 15 d. Skridimas 
bus vadinamas “Sojuz Apollo”.

* Atstovu Rūmai šiandien su
sirenka po atostogų, kurios pra
sidėjo birželio 30 d.

Valstybės sek r. Rogers va
kar Pragoję pasirašė sutartį su 
Čekoslovakija dėl konsularinių 
santykių.

laiku pa- 
produktų 

Kainoms ne

Stabdys gazolino 
kainu kilimą 

£ c

WASHINGTONAS. — 5 
riausybė žada greitu 
skelbti visų naftos 
kainų kontrolę,
tik nebus leidžiama toliau kil
ti, bet jos turės būti atstatytos 
į tą ribą, kuri buvo gegužės 15 
d. Prasidėjus kalboms apie ga
zolino krizę, daug gazolino sto
čių savarankiškai pakėlė kai
nas. Dabar jos lurės pakėlimus 
atšaukti.

puola Kremlių
PEKINAS. — Kinijos komu

nistų partijos žurnalas “Rau
donoji vėliava” aštriai kritika
vo Sovietų Sąjungą dėl jos 
aviacijos pareigūnų elgesio Pa-’ 
ryžiaus aviacijos parodoje. Vie- j 
nas sovietų pulkininkas buvo' 
pagautas bevagiant prancūzų 
pavilione vienos Įmonės elek
troninį aparatą. Dėl to kalta 
Kremliaus vadovybė, tvirtina 
kinu žurnalas. 

C

žurnalas sako: “Jei jie jau 
taip žemai nusmuko, kad negali 
nieko pasiekti nevogdami ir 
nesukčiaudami, tai jų ateitis 
tikrai nekokia”. Taip yra todėl, 
kad “sovietų vadai, pasigrobę 
revoliucinius sovietų proletaria
to laimėjimus, pasigrobę dir
bančiąja liaudį, pavertė puikią 
socialistinę šalį Į mažos sauje-

Amerika rimtai 
supyko ant Ugandos

NAIROBI.— Žinios iš Ugan
dos, kur prezidentas Amin įsa
kė sulaikyti keleivinį lėktuvą 
su 112 jaunų amerikiečių Tai
kos Korpuso narių, vykusių į 
kaimyninę Zaire dvejų metų 
tarnybai, sako, kad visas inci
dentas buvo asmeninis prezi
dento žygis. Jis įsakė patikrin
ti, ar tie amerikiečiai nėra kar
tais samdyti kareiviai, kurie 
vėliau išeis prieš jo vyriausybę.

Aminas pareiškęs, kad jau
nuoliai gali būti “zionistai”. U- 
gąnda nutraukė santykius su 
Izraeliu, nes negalėjo ar neno
rėjo atiduoti 18 mil. dol., ku

priuos Izraelis buvo Ugandai pa
skolinęs.

Valstybės departamentas Wa
shingtone išreiškė “Įtūžimą” 

Idėl paskutiniųjų Ugandos veik- 
Ismų. Visais diplomatiniais ka
nalais daromi žygiai, kad U- 
gandos prezidentas jaunus ame
rikiečius paleistų. Pradžioj ame
rikiečiai buvo laikomi aerodro
me, vėliau jie, perkelti Į viešbu
ti, kur juos saugo ginkluoti U- 
gandos kareiviai.

Amerikos konsulatas Lenin
grade turės 23 tarnautojus, jų 
tarpe penkis marinų karius. 
Konsulatas įsteigtas sename, 
keturių aukštų pastate, Petra 
Lavrova gatvėj 15 nr.

New York Times praneša, 
kad šis konsulatas tarnaus Le
ningrado apygardai ir Lietu
vos, Latvijos, Estijos respubli
koms. Turistų skaičius iš Ame
rikos į Sovietų Sąjungą vis di
dėja. Iš pernai nuvykusių 60,- 
000 amerikiečių, trys ketvirta- 
liai lankėsi ir Leningrade. Mez
gami, nauji jūros ir oro kelio
nių ryšiai. Leningradas, kaip 
pramonės centras, privilioja vis 
daugiau amerikiečių biznierių. 
Leningrado universitete studi
juoja grupės amerikiečių stu
dentų, ten lankosi beveik visos 
kultūrinių mainų grupės: or
kestrai, šokėjai, ledo spektak
liai. Todėl reikalinga Amerikos 
diplomatinė įstaiga Leningra
de.

Amerikos konsulatas Lenin
grade perima iš Amerikos am
basados Maskvoje apie trečdalį 
darbo, surišto su amerikiečių 
kelionėmis ar emigrantais iš 
Baltijos valstybių,, rašo Hed
rick Smith, NYT koresponden
tas Maskvoje.

Prisaikdino naują 
Italijos premjerą 
ROMA. — Italijos preziden

tas prisaikdino naują premje
rą Mariano Rumor, kuris jau 

lės naujojo stiliaus biurokrati- ne kartą yra buvęs italų vy- 
nės, kapitalistinės klasės mo- riausybių narys ir premjeras, 
nopolio rojų”. Rumor yra vienos iš 6 ar 9 

italu krikščioniu demokratu 
grupuočių vadas. Jo grupė va
dinama “dorotistais”, nes kar- 

j tą šį grupė savo suvažiavimą 
turėjo šv. Dorotos vienuolyne 
ir ten nutarė sukelti maištą 
prieš tuometinį partijos vadą 
Fanfani. šis dabar yra krikš
čionių demokratų partijos poli- 

. tinis sekretorius ir su juo Ru- 
morui teks skaitytis.

Rumoras į kabinetą bandys į- 
traukti kairiuosius socialistus, 
su kuriais jis jau anksčiau dir-

Streikas smaugia 
Urugvajų

MONTEVIDEO. — Urugva
jaus' valdžia Įsakė visiems dar
bininkams grįžti Į darbus, ir pa
grasino Įstaigų tarnautojams,' 
kad jie bus atleisti, jei nepra
dės darbo šią savaitę. Darbinin
kai negaus jokių kompensacijų 
už streiko laiką.

Darbininkų unijos protes-l
tuoja prieš parlamento paleidi- leidėjo šeimos, jo senelis ir te
mą ir kariuomenės Įėjimą Į vy- vas turėjo spaustuvę ir leido 
riausvbę. Opozicijos partijos “Katalikų darbininką” Vicen- 
paskelbusios generalinį streiką, zoje, netoli Venecijos. Nauja- 

priversti sis premjeras yra 58 metų, an- 
ji nenusilei- ksčiau buvęs literatūros moky- 

dar ne- tojas aukštesnioje mokykloje, 
žmonių 

tikėjosi vyriausybę 
nusileisti, tačiau 
džia, streiko rezultatai 
aiškūs. Vis daugiau 
pradeda darbą.

Daug nepatogumų 
banku tarnautoju srteikas. čia i 
tarnautojai stipriai laikosi ir 
grasina nepasiduoti valdžios 
spaudimui.

sudarė

Rumor yra kilęs iš laikraščių

Senatoriai tęsia

Cordoba kairiųjų 
peronistų centras 
CORDOBA. — šią savaitę 

Argentinos antras didumu mie
stas Cordoba pradėjo švęsti sa
vo 400 metų sukaktį. Per pas
kutinius 20 metų gyventojų 
skaičius mieste padvigubėjo ir 
dabar turi 900,000. Argentino
je Cordoba žinomas, revoliucio
nierių ir maištų miestas. Čia 
daugiau įvyksta Įvairių strei
kų, politinių demonstracijų, 
kaip kitur. Cordoboje daug pra 
monės, stiprios darbininkų uni
jos.

Peronistų valdžia irgi su ne
pasitikėjimu žiūri į Cordobą, 
nes čia peronistai yra kaires
nių pažiūrų, negu Buenos Ai
res. Praėjusią savaitę peronis
tų centro išstatyti kandidatai 
pralaimėjo automobilių, savi
valdybės, statybos ir taxi vai
ruotojų unijų rinkimuose. Pe
ronistų kandidatai skundėsi, 
kad unijos infiltruotos marksi
stų. Cordobos peronistai nepa
tenkinti, kad centras flirtuoja 
su didžiaisiais biznieriais, su 
katalikų bažnyčia ir dvarpo
niais. Galimas daiktas, kad jei 
kils kairiųjų maištas prieš pre
zidento Camporos vyriausybę, 
jis gali prasidėti ne kur kitur, 
bet Cordoboje.Watergate bylą

WASHINGTONAS. — Šian
dien senato Watergate komite- 

i tas vėl atnaujina tos bylos da-
Naftos bendrovės skundžia- iyvįų tardymus. Laukiama vi

si, kad jos negali padaryti pel- sos eilės buvusių svarbių vy
no, nes jos turi daugiau mokė- riausybės pareigūnų. Pirmuoju 
ti už nevalytą naftą užsienio atsakinės buvęs valstybės pro- 
žibalo eksportuotojams. Pra- kuroras, anksčiau buvęs Nixo- 
gyvenimo kainų taryba nutarė, no advokatų firmos partneris, 
kad gazolino ir kilų naftos ga- buvęs ] 
minių kainos per daug pakilo perrinkti 
ir jos bus užšaldytos kontrolių tchell. 
ketvirtoje fazėje. [ Po jo

♦ Ispanijoje. Pamplonos fes
tivalyje. bulių bėgime gatvėmis 
sužeisti keturi vyrai, jų tarpe 24 
m. amerikietis studentas.

komiteto prezidentui
i pirmininkas John Mi-

komiteto pakviestas

buvęs pre- 
advokatas. 
liudininkai 
Watergate

Herbert Kalmbach, 
zidento asmeninis 
Spėjama, kad šie 
dar daugiau visą
skandalą suriš su buvusiais pre
zidento štabo nariais Erlichma- 
nu ir Haldemanu.
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Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

! JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

RĖ KIAMAI VALGYKIME, GERKIME IR KVĖPUOKIME 
šalia saulės, mus ryškiausiai įtakoja maistas, vanduo ir oras.

Širdies ligoms didelės įtakos 
turi gyvenamoji aplinka. Ją su
daro saulė, kvėpuojamasis oras, 
geriamasis vanduo ir maistas.

Roger J. Williams, Ph. D.

Roger J. Williams, Ph. D.

Širdies ligos šiandien šiame 
krašte yra didžiausias — aš
triausias dalgis visiems Ameri
kos gyventojams. Todėl pereitą 
vasarą prezidentas Nixonas su
šaukė patarėjų būrį aptarti, 
kas daryti, kad širdies ligos 
retėtų. Vitamino B atradėjas, 
knygos apie mitybos įtaką li
goms autorius Roger J. Wil
liams, 'Ph. D. buvo vienas ne 
gydytojas minėtame preziden
to patarėjų būryje. Jis pastebė
jo, koki nelaimingi buvo gydy
tojai tame patarėjų būryje, nes 
jie nebuvo išmokslinti, negalė
jo yimtai galvoti apie mitybos 
įtaką žmogaus gyvenimui. 
Jiems buvo pastatyta klausi
mai : kodėl širdies ligos taip 
dažnos šiame krašte ir kas rei
kia daryti, kad taip nebūtų? 
Atsakydamas gydytojas į tuos
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VYĮ'ĄNAS SMETONA IR JO VEIKLA I
( 154 pusi, knyga. Kama J 1.50 ,j

/ s ei viena* žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano
? Smetonos valdymo laikotarpi, negales apsieiti be J. Augustaičio pa-

J ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
į tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo <
( laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis. teisingiau- ( 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą. S
> J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis.
i Kas negali užeiti į “Naujienas", tai prašomas persiųsti $1.50 čeki S 

arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: £
į NAUJIENOS į
į t 739 So HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 606(h ? 
Į ?
( Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. /
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12. Nadas' Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai ame 
išviętintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5 00

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranau kc 
**Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00,
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktina lyrika, 167 psl., $8.00
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO ‘SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

liai, 92 psl., $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. Sl.OC
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $2.50
21 Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lvrikos rinktinė, 180 psl. $3.00
22- Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

^5 psl $1.00
24 Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija 115 psl. SS.tO.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem 
raštine srba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderį

N A U J I E N O S,
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Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- < 

, lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drošės viršeliais kaina 4 dol.
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 

paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose.yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir

i asmenis. 270 psl. S4.00. .
ČIKAGIETĖS 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 ką jai žmonės pasakė. 95 psl. SI.00. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu- I 
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00. j

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- Į 
toriaus pastabumą neapgauna inturlsto ir agitpropo propaganda bei * 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m 49 J 
. psl. SI.IX). Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apir* išeivijos kultu- i 
’ rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

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

| 52 psl. $1.00 |
Šie ir kiti leidiniai yra gaunami. į
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Nors ir aukšta tvora perskirti, du Wayne Dymond rančos arkliai labai šiltai sveikinasi, susitikę 
po vieny lonktyniy.

klausimus turėtų rimtai gvil
denti mitybos įtaką širdies li
goms. Deją, devyniolikai minė
tų prezidento patarėjų būryje 
besirandančių gydytojų minėtų 
mitybos reikalų gvildenimas 
buvo svetima sritis. Nei mokslo 
nei patyrimo mitybos srityje 
jie neturėjo, todėl ir apie mity
bos reikšmę širdies ligoms nė 
nekalbėjo. Taip jie tiesioginiai 
ir neatsakė į virš paduotus 
jiems klausimus. Jie per virš 60 
valandų aptarė įvairius ligoni
nių gydymo bei administravi
mo reikalus.
Oro, vandens ir maisto reikšmė

Visai kitokie svarstymai bū
tų buvę minėtame prezidento 
patarėjų būryje, jei ten buvę 
gydytojai būtų buvę išlavinti 
galvoti apie vidinės aplinkos 
ir mitybos Įtakoj imą širdies li
goms. Už tai minėtas mitybos 
žinovas R. Williams nutarė pre 
zidentui patiekti suglaustą pra
nešimą apie aplinkos Įtaką šir
dies ligoms ir kaip tas ligas 
sumažinti šio krašto žmonių 
tarpe.

Minėtame pranešime prezi
dentui R. Williams pažymėjo, 
kad šalia saulės šviesos ir šili
mos, mūsų gyvenimą gyvybi
niai Įtakoja kvėpuojamasis 
oras, geriamasis vanduo ir mai
stas. Deguonis iš oro, vanduo 
ir tam tikros maisto medžiagos 
Įeina Į mūsų kūną ir sudaro vi
dini, gyvybiniai svarbią mūsų 
kūno celėms aplinką. Kūno ce
lės maudosi mūsų joms sudary
toje aplinkoje. Pastarajai esant 
tinkamai kūno celės džiaugiasi 
gera sveikata.

Šita pagrindinė tiesa, rodos, 
yra tokia paprasta, visiems su
prantama, vienok nepilnai išla
vinti mityboje gydytojai pavir
šutiniškai žiūri Į mitybą. Tik 
pažiūrėkit, kaip uoliai gydyto
jai prirašo įvairiausių piliulių, 
o kaip, palyginti, menkai supa
žindina žmones su tinkamu 
maistu, su tyru oru bei švariu 
vandeniu. Jei būtų gydytojai 
reikiamai kovoję už tyrą orą, 
gerą maistą ir švarų vandeni, 
neturėtume šiandien reikalo 
pirktis orą iš vaistinės, neštis 
vandeni iš tolimo šaltinio, ar 
maistą gabentis iš kaimo.

šiandienis gydytojas turi 
liautis buvęs vergas fabrikan
to — jis turi būti žmonių — 
darbininkų sveikatos. Gana jau 
mes turime dūstančių lietuvių, 
sugadinusių savus plaučius ce
mento ar anglių dulkėmis. O 
kiek jų be laiko ir didelėse kan
čiose iškeliavo Į anapus? Tik 
kapinės yra liudytojos tų mū
siškių kankinių. Toliau taip 
tęstis negali: pats laikas dabar 
gydytojams stoti visomis jėgo
mis kovon už švaresnį orą. už 
tyresnį vandenį, už širdies li
gas nedinantį maistą. Dirbti 
visi turime šiandien — tada 
sparčiau priartės sveikesnių 
širdžių laikotarpis.

Trys būtinai išpildytini 
reikalavimai mityboje

Trys neužginčijamos tiesos 
mitybos srityje visiems turi 
būti suprantamos ir Įgyvendi
namos. 1. Vidinėj mūsų kūno 
celių ir audinių aplinkoj būti
nai turi būti nepakeičiamų mi
neralų, pėdsakai kitų mineralų, 
amino rūgš ių .gavramu iš

baltymų) ir vitaminų. 2. Kiek
viena mitybos sudedamoji dalis 
— jų svarbiausių yra apie 40— 
turi būti kūne tam tikrame 
kiekyje. 3. Minėto kiekio pa
laikymui būtinas yra tinkamas 
maistas, nes tik jis vienas ir 
vienintelis šaltinis yra papildy
mui reikalingų "kūnui medžia- 
gų-i -7 į.

Reikiama mityba yra tokia 
sudėtinga ir apima tiek daug 
besikeičiančių dalykų, kad ne
galima jos patikėti nemokšoms, 
apgavikams, išnaudotojams ir 
visokiems nuo tikros mitybos 
krypėliams (fadists). Jei oras, 
kurį kvėpuojame, ir vanduo, 
kuri naudojame, turi būti mok
sliškai atsakantis — tai kaip 
kitaip gali būti su maistu. Mais
to irgi negalima visai Į kertę 
numesti. Čia sumenkusiam 
žmogui ateina pagalbon gamta. 
Ji turi augalų ir gyvulių. §įe sa
vo audiniuose turi pakankamai 
statybinės mūsų kūnui medžia
gos. Energijos santaupų šalti
niai augaluose ir gyvuliuose 
yra cukrus, krakmolas ir rie
balai. Deja, jie neturi visų mū
sų kūnui reikalingų statomųjų 
medžiagų. Mūsų ^.sąlygose gyve
nant, labai lengvai galima su
valgyti tokį maistą, kuris nepa
jėgs palaikyti atsakančią vidu
jinę aplinką. Viena, kad valy
mas, perdirbimas; konservavi
mas ir laikymas maisto mažina 
jo vertę, antra — kad daugu
moje dabar maistas parduoda
mas pagal jo skonį ir išvaizdą, 
nepadeda žmogui ’protingai jį 
atsakanti pasirinkti.
Prisitaikyti kiekvienas turime

Visiškas gėris retai kur gy
venime sutinkamas, žmogui gy
venti pakanka pakenčiamos kū
no vidaus aplinkos, nebūtina 
turėti ją idealiai gerą. Gamtoje 
mes neturime specialiai mums 
pasiūto “gamtinio rūbo”. Vė
jas, lietus, karštis — tempera
tūra nėra visada tiksliai pritai
kyti dalykai. Mes turime judėti 
— dirbti ir prisitaikyti gamto
je apsivilkdami, pastogę pasi
statydami, šildydamiesi, vėsin- 
damiesi. Taip pat niekas žmo
gui nesukuria mums pritaikin
tos maisto aplinkos. Mes patys 
turime jo ieškotis, pasirinkti iš 
esamo tinkamiausią ir sau ge
riausiai jį pritaikyti.

Visos gamtos, įskaitant ir 
žmogaus, celės bei audiniai gy
vena toli gražu ne geriausioje 
aplinkoje. Tiek žmonės, tiek, 
pav., bulvės ar kviečiai, išsilai
ko net vidutinėje vidinėje ap
linkoje, bet kviečių derlius tada 
esti tik dešimtadalis tokio der
liaus, kuris galėtų būti apturi
mas. jei mitybinė aplinka būtų 
tikrai gera.

Kadangi iki šiol mityba ne
buvo visoje pilnumoje gydyto
jų mokslinškai visuose jos išsi
šakojimuose tiriama, gali būti, 
pvz., kad širdininkas galėjo ne
turėti geros vidinės aplinkos 
metų metais. Dabar, be specia
laus pasiruošimo gydytojas ži
no tik. kad jo paciento vidinė 
aplinka gali būti kiek netvar
kinga skirtingais atvejais. Ka
dangi buvo iki šiol nepakanka
mai kreipta dėmesio į žmogaus 
aplinkos mokslą, daugumai 
praktikuojančių gydytojų sun
ku yra susekti visus reikšmin

gus mitybai reikmenis. Tokiem 
gydytojam juo sunkiau yra 
orientuotis maisto medžiagų 
pskirstyme, veikime ir viena su 
kita santykiavime vykstant jų 
apikaitai žmogaus kūne.

Arteriosklerozė įtakojama 
dietos

Daugumas gydytojų sutinka, 
kad arteriosklerozės išsivysty
mas turi kiek ryšio su mityba. 
Tokio žinojimo pasėkoje dabar 
atliekama daug tyrimų patvir
tinimui ar atmetimui choleste
rolio, riebalinių rūgščių ir kitų 
mitybos gaminių Įtakojimo mū
sų sveikatai. Tie ir panašūs ty
rimai atliekami neimant gal
von visos vidinės žmogaus kū
no aplinkos. Tikrumoje, gi 
visa toji aplinka Įtakoja žmo
gaus sveikatą, ypač jo širdies, 
kraujagyslių ir kitų audinių 
stovį. Visas būrys, visa krūva 
mitybos dalykų yra svarbi žmo 
gaus sveikatos išlaikymui. Jei 
bendradarbiavimas — vienas 
kitam Įtakoj imas tarpe mity
bos dalykų žmogaus kūne yra 
sutrikęs, tada nelauktina geros 
sveikatos bet kurioje žmogaus 
kūno vietoje.

One good reas<n is the Fayrol Saving 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
are purchased Arcmgh the Plan. It’s 
helping Americans save more money 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Savisęs 
Plan is such an easy may to save. All 
you do k sigM up where you work and 
the amount you specify is set aside from 
each paycheck and used to buy U.S. 
Savings Bonds. It’s the easy way to 
bold a nest egg.

You’ve got your reasons to save money. 
There’s orte great way to do it painlessly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Saviags Way.

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, IlL 60608

Kiekvienas vis kitokio maisto 
yra reikalingas

Geros mitybos atsiekimas dar 
labiau sukomplikuojamas pa
vieniui asmeniui reikalaujant 
įvairaus kiekio įvairių maisto 
medžiagų. Yra žinoma, kad vie
nam žmogui gali būti reikalin
ga daug daugiau tam tikrų 
maisto medžiagų, negu viduti
niai imant jų reikia kitam as
meniui . Tokia tiesa uždoku- 
mentuota mediciniškoje spau
doje jau prieš tryliką metų. 
Net du tūkstančiai metų atgal 
Lukrecijus rašė, kad kas vie
nam žmogui yra mėsa, kitam 
gali būti nuodas. Galimas daly
kas, kad kas vienam širdinin
kui geriausiai tinka mityboje, 
kitam gali ne taip gerai tikti, 
čia ir prieiname mitybos tiesą, 
kad mūtų kūno celių vidinė ap
linka turi būti mokslininku ati-

C

daus dėmesio centre.
Mat, širdies susirgimai gali 

būti paseka nerūpestingo ir ne
mokšiško maitinimosi. Todėl 
dabar reikia rūpintis, kad mes 
maitintumėmės reikalingu 
žmogaus kūnui maistu, tada 
cholesterolis ir visokios riebali
nės rūgštys nesikraus liguistai 
mūsų kraujagyslėse.

Vien cholesterolio vengimas, 
pamirštant visapusiškai sveiką 
mitybą, gali reikiamos naudos 
neatnešti. Reikalas, kad visos 
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įau Kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CH1CAGOS LIETUVIV ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 9Q (1869-1959) metų 
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pasaulieUiki chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ' ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. A ‘* - —-
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Širdieą, kraujagyslių ir kitų au
dinių žmogaus kūne celės turi 
turėti tinkamą aplinką yr'ą taip 
svarbus, kad niekad nebus per
daug apie tai žinių. Kai ku
riems žmonėms gali trūkti pa
vienių reikalingų sveikatai pa
laikyti medžiagų. Mokslininkai 
iki šiol į taip trūkstamų me
džiagų eilę priskiria vitaminą 
B-6 (pyridoziną), magnesijžį, 
vitaminą E ir folic acid, (foli
nę rūgštį). Žinoma, kad ir apie 
kitas žmogui būtinas (viso j u 
yra 40) maisto medžiagas rei
kia pagalvoti, ir mišriai maiti
nantis j u pakankamai apturėti.

IŠVADA. Daugelis tūkstan
čių jaunų žmonių šiame krašte 
miršta širdies ligomis be reika
lo. Reikia tęsti pradėtus moks
liškus tyrimus maisto įtakos 
širdies ir kraujagyslių celėms. 
Tada žmonės pajėgs sėkmin
giau vengti perankstybų širdies 
ligų.

Pasiskaityti. Medical Tribu
ne, Vol. 14., No. 12, March 28, 
1973.
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IR JUOKAS NE VISUOMET VIETOJE
(Tęsinys)

Ypač užkliuvo Žiniavaldui 
pasišaipyti iš Č. Gedgaudo, kaip 
tvirtai tikinčiojo, ilgos patetiš
kos maldos, kuria jis, senu lie
tuvių papročiu, pradėdamas sa
vo sunkų ir nedėkingų darbų, 
kreipiasi į Visatos Kūrėjų — 
duoti jam dvasinių ir fizinių 
jėgų ištverti, nepavargti ir pri
vesti jo užsibrėžtų užmojų prie 
lietuvių tautai naudingo galo. 
Iš tiesų, tai nuošrdiūs, kilnmy li
tanijos ar psalmės pobūdžio, žo
džiai besikreipiant į Visagalį 
Dangaus Tėvų, visos Jo sukur
tos valdomos stichijos Viešpųtį, 
Karalių, Valdovą, Didįjį Kuni
gų ir t. t. — išklausyti jo kuk
lios, nužemintos maldos ... Pri
sipažinsiu, pažinus autoriaus 
darbų, drauge su juo teko pa
reikšti padėkos žodį, prisimi
nus kų Kristus yra pasakęs: 
“Prašykite ir bus jums duota, 
ieškokite ir rasite, belskite ir bus 
jums atidaryta ... Daug labiau 
Tėvas, kuris duoda iš dangaus, 
duos gerąją dvasią tiems, kurie 

. Jį prašo” (Luko 11-9, 18).
Neturėdamas patikimesnių ar

gumentų, Žiniavaldas mėgina 
sugretinti autoriaus maldų su! 
poeto Višteliausko šūkiu į “se-Į 
nūs visų galingiausius dievus”, 
ar kunigaikščio Klausučio Ber- 
žanskio išpažinimų senosios lie
tuvių tikybos. Visai be reikalo, 
nes juodu abu buvo tiesaus/bū- 
do, ne veidmainiai, jie garbi
no savąjį Dievų, kaip jie jį su
prato ir tikėjo, yra daug blo
giau, kai yra skelbiančiųjų ti
kėjimų į Dievų, j jį visai neti
kint.

Tų pat tenka pasakyti ir dėl 
’Žiniavaldo noro diskredituoti 
Č. Gedgaudų, iškišant šį pasaky
mų: pripažindamas, kad “prabo
čių Arijų tikyba daug tauresnė 
ir didingesnė už krikščioniš
kąją”. Nemanau, kad žiniaval
das būtų toks naivus, jog jis 
šiandie nebeatskirtų tikros krikš
čionybės nuo suprofanuotos, 
tikrojo krikščionio nuo taria
mojo, prisimetėlio.

Sustatykiine vienus prieš ki
tus: lietuvių arijų tikėjimo iš
pažinėjus Lietuvos karalius: 
Gediminą, Algirdų, Kęstutį iš 
vienos pusės ir Kryžiuočių Ordi-

- - r" - ——-  ■ ------------ --------------------- --------------------------- <    -■«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, 

p 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 

j Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
I progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 

jų kieta, ideologine veikla.
Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 

| maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL
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Philomena sako...

Regular 
Passbook 
Account

-c■*

6245 South Western

Karen Arnett, jauna Wichita, Kan., balerina, atlieka pratimus prie Little Arkansas upės, kurio
je dar atsispindi ’ besileidžiančios saulės spinduliai.

no vienuolius, apsikarščiusius 
juodais kryžiais, krikščionybės 
fu laikų atstovus, iš kitos pusės. 
Kiekvienas, nors kiek susipaži
nęs su tų laikų istorija, nedve
jodamas pripažins, kad karalius 
Gediminas buvo visiškai teisus, 
tvirtindamas, kad jo valstybėje 
visiems tikėjimams yra pakan
ta, “o mes (lietuviai) garbiname 
Dievą pagal savo apeigas ir visi 
turime viena Dieva”. V

Krikščionių gi adresu jis pa
sakė: “Ką jūs kalbate man apie

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

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

krikščionis? Kur atrasime di
desniu skriaudų, didesnės netei- 
sybės, smurto, nedorumo ir tur
to gobšumo, jei ne tarp .krikš
čionių žmonių, o ypač tarp tų, 
kurie dedasi dorais vienuoliais, 
kaip, pavyzdžiui, kryžiuočiai, 
tačiau kurie daro visokį pik
tą”... (Sk.: Gedimino laiškai. 
1324 m. Popiežiaus legatų pa
siuntinių pranešimas).

Tariu, kad sąžiningam isto
rikui, studijuojančiam senus 
proistorės laikus, panašiai, kaip 
archeologui atkasusiam seną pil
kapį, tenka surinkti ir išdėstyti 
prieš akis visas rastas įrodomą
sias žinias bei radinius ir, pasi
remiant atatinkamų mokslų 
duomenimis bei sava intuicija 
(M. pabr. V Ž.), iš to padaryti 
kiek galint objektyvesnias išva
das. Jos gali būti ir ne visur 
teisingos, dėl to recenzentų ir 
šiaip mokslininkų prievolė — 
netikslumas šaltai, be prieka
bių, surasti ir įrodyti. Nesu 
kalbininkas ir neliečiu kalbinių

Avė

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

90 Day
■ Passbook 
Accounts

476-7575

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

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

savings and loan association

—v-•

Nesenai išėjusi laukta i;

i Juozės Vaičiūnienės knyga !TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00. Į

ji s
I j Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui ,f K *’
:į| Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių,
IĮ nemoka pašto persiuntimo išlaidų. f

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant Čekį ar Money or- I
derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

klausimų ir visiškai patikiu č. 
Gedgaudai, baigusiam politi
nius mokslus ir studijavusiam 
lyginamąsias senovės kalbas bei 
archeologiją Sorbonos universi
tete Paryžiuje, ir net jei knygos 
“Mūsų praeities beieškant” au
torius būtų aprašęs vien tik tas 
temas, kurias aš tos knygos re
cenzijoje (Sk.: Naujienos, 1973, 
IV, 4—16) paliečiau, jau vien 
už tai jis yra tikrai nusipelnęs 
mūsų padėkos ir lietuvių tautos 
proistorės numatytojo vardą.

Dr. P. G. Luomons (Pomona, 
Cal.) patenkintas gerai parašy
ta knygos recenzija, siųsdamas 
už lai žymią piniginę premiją 
ir dr. Aleksandro Račkaus vei
kalą: “Gudonai (gotai) lietuvių 
tautos giminaičiai, Guthones 
(the Goths) kinsmen of the Li
thuanian People (išl. “Draugo” 
1929 m.), savo laiške iš bal. 15 
d. rašo: “Kai aš įsigijau tą kny
gą. tuomet nenorėjau f” 
taip sakant, dr. Račkaus 
voms. Dabar — pakeičiau 
tis ...”.

Aleksandras Tenisonas 
“Žinios apie gilią mūsų praeitį” 
(sk.: Naujienos, V—29, 73) ra
šo: “Turiu pripažinti, kad per
skaičius šią turiningą ir plačią 
recenziją (istoriko C. G. veika
lo man neteko skaityti) visa 
mano ligšiolinė istorija ir pažiū
ra apie mūsų “aestiorum gen- 
tes” apvirto kojomis aukštyn... 
Iki šiol man variagai buvo nor- 
manai iš Skandinavijos. Per
skaičius recenziją, tie variagai 
atsidūrė Europos viduryje ir 
gal kalbėjo mūsų protėviu kal
ba?...

Kita staigmena — tai Jo šven
tenybės Krivių Krivaičio nuo 
436 metų prieš Kr. iki 499 m. I 
po Kr. buvo sostinė Gcnčia

tikėti, 
išda- 

i min-

į rerenziįu rašymo metodu ! Paliii. ir galėjo juokauti pagi
lina kiekviena liek mokslo, rcli-• slėpęs už sąsparos, likęs neatpa- 
Igijos, tiek prozos, o ypač nio-Į žinias. Tuo būdu [jonas Žinia- 
įdėmios poezijos, leidinį išjuok-1 valdas, mėgindamas kitus sta
ti ir paversti niekais. Sąžiningas I lyti pajuokai, tokios recenzijos 
recenzentas taip nesielgia — nerimtumu lik pats iš savęs [ja
lai visai panašu į tą mokykli- sijuokia.
nio amžiaus vaikėzą, kuris, su- ... x .., . . . . Vincas žemaitisvesdamas sąskaitas su bendra
moksliais, paleido į juos plyt- birž. 5 d.

Liauduose. Tai bene bus dabar
tinis Gent miestas, trečias savo 
didumu Belgijoje. Atseit, mūsų 
senųjų protėvių tikėjimo cent
ras kone 1.000 metų išbuvo Va
karų Europoje, dabartinėje 
Belgijoje. Kad tai galėjo taip 
būti, liudija ii’ mūsų liaudies 
folkloro ir f lamu - olandu fol
kloro giminingumas... Iš 
mano išverstų 92 (lietuvių) pa
sakų kone 9 galėjau tiesiog pa
imti ir perrašyti iš flamų teksto, 
tik kai kur padaręs mažus pa
keitimus ... Labai claug ben
drų variantų ir tai ar neliudija 
apie aisčių genčių gilioje seno
vėje buvusį artimą kontaktą su 
flamų — olandų senais protė
viais?... Savo retu ir išsamiu 
kūriniu istorikas Č. Gedgaudas 
ir taip pat gerb. recenzentas V. 
žemaitis yra nuveikę tikrai 
svarbu darba ir daug dulkiu 
nuvalę nuo seniai praėjusių am
žių chartijų”...

Galutinė išvada. Žiniavaldo

Nuo
1914 metų

Midland Savings 'aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos Iki 
$20.000.

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid' quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

DR. KAZYS GRINIUS
■ ATSIMINIMAI IR MINTYS

H* tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina S5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

LIETUVOS 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 Lietuvos 
vardas.

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

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

Raginkite savo apylinkę 
austi taupykite!

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 paiūpina fondus namams įsigyti.

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

180© 9o. Halsted St. Chicago, Hl. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų
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Ar Vasario 16 gimnazija 
tikrai tragiškoj padėty?

birželio nrėn. 2Ū d.:ginį Sovietų kišimąjį į gimna- 
bųvo iispausdintas zijos vidaus gyvenimą.

Tad skaitant St Peniiino pa
darytas išvadas, manau, kad 
ue vienam “Djrvoa” skaityto
jui kilo klausimas, kas čia da
rosi ir kur pagaliau einame...

Kažin ar autoriaus iškelta

Š. m.
“Dirvoje
St. Perminą strąip&ms “Vasa
rio 16 gimqa?uoa tragediją”. 
Autorius šiąnaę straipsnyje iš
kelia pasibaisėtiną šios gimna
zijos degeneraciją, baisią ide
ologinę deformaciją bei tiesio-.

ALTas atliko didelį darbą
Didžioji Amerikos spauda, davusi gana tikslias in

formacijas apie Helsinkyje prasidėjusią užsienio, minis
trų konferenciją, vėliau iš suomių sostinės ateinančias 
žinias laikė neįdomiomis. Tarptautinės žinių agentūros 
pranešinėjo apie konferencijos eigą, bet didžiųjų dienraš
čių redaktoriai minėtų žinių nedėjo. Tiktai konferencijai 
pasibaigus, jie nurodė, kad sekretorius-, William F. Ro
gers pasakė gana svarbią ir griežtą kalbą, atmesdamas 
rusų norą pripažinti dabartines Rytų Europos sienas.

Amerikiečių daugumas net nežinojo, kas Helsinkyje 
atsitiko, o lietuviai yra gana gerai informuoti ne tik apie 
konferencijos eigą, bet ir apie nelemtus jos įvykius. Dau
giausia čia pasidarbavo Alto pirmininkas Dr. Kazys Bo
belis, dienomis ir naktimis telefonais skambinęs ne tik 
artimiesiems savo bendradarbiams, bet ir atitinkamiems 
vyriausybės pareigūnams. New Yorkan gr.žęs Vliko pir
mininkas Dr. K J. Valiūnas pirmiausia paskambino Dr. 
Bobeliui ir jam padėkojo už greitą ir tikslią intervenciją. 
Jeigu ne greita Amerikos Lietuvių Tarybos intervencija, 
tai suomių policijos skirti komisarai gal dar ir šiandien 
būtų kamantinėję Helsinkiu nuskridusius atsakingus pa
reigūnus. ,

Dr. Bobelis, telefonu iš Dr. Genio patyręs apie Dr. 
Valiūno areštą, tuojau informavo lietuvių laikraščius 
apie visą konferencijos eigą, o ponia Irena Blinstrubienė, 
Alto reikalų vedėja ir ištikima Dr. Bobelio bendradarbė, 
tuojau informavo Alto skyrius ir su Altu bendradarbiau
jančias organizacijas. Organizuoti ir savo spaudą se
kantieji lietuviai žinojo, kas darosi Helsinkyje ii* kaip ru
sai stengiasi prievartauti lietuvių tautos teises gynusius 
atstovus. Dr. Bobelis ir kiti išvystė dar eifergingesnę veik
lą, kai patyrė, kad suomiai, rusų spaudžiami, suėmė ir 
Alto atstovą Dr. Joną Geni.

Dr. Bobelis tuojau susižinojo su Valstybės Departa
mento Baltijos reikalus tvarkančiu pareigūnų, papasa
kojo apie suomių sauvalę ir pareikalavo protekcijos Suo- 
mijon nuvykusiems lietuvių atstovams. Paaiškėjus, kad 
buvo suimti ir latviai bei estai. Helsinkyje dirbusieji iš
vien, Dr. Bobelis prašė užtarti ir kitųPabaltijo valstybių 
atstovus. Dr. Bobelis vėliau kreipėsi į kongreso atstovus, 
geriausiai pažįstančius Lietuvos, Latvijos ir Estijos rei
kalus. Jis pirmiausią kontaktavo kongreso atstovą 
Dervinskį, kuris pasižadėjo tuojau susižinoti su Valsty
bės Departamentu ir paprašyti, kad Suomijoje suimtie
siems būtų suteikta reikalinga protekcija.

i Dr. Babelis kreipėsi į senatorius Charles Percy, Jack- 
sons, Bellį ir Buckley iš>New Yorko. Jie visi kreipėsi į 
Valstybės Departamentą ir reikalavo užtarti suimtuo
sius. Valstybės Departamentas pasiuntė labai griežtą no
tą Suomijos užsienio reikalų ministrui ir pareikalavo tuo
jau paleisti suimtuosius,. Sekretorius Rogers, patyręs 
apie didelį susirūpinimą Washingtone, savo eile protes
tavo vietoje ir pareikalavo, kad suimtieji Amerikos pilie
čiai tuojau būtų paleisti.

Dr. Bobelįs patyręs, kad Helsinkyje buvo liepta ir 
Dr. Petrui Vileišiui išvažiuoti, pranešė ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkui. Pasirodo, kad jis nieko ne
žinojo, kas Suomijoje buvo bandoma padaryti 'ir kas Dr. 
Bobelio ir kitų buvo padaryta Washingtone ir kitur. Pa
sirodo, kad suomių valdžios atstovai ne tik Helsinkyje, 
bet ir Amerikoje buvo labai nepatenkinti konferencijos 
eiga. Jiems dar nemalonesnės buvo žinios apie areštus. 
Jie prižadėjo daryti reikalingą intervenciją suomių val
džiai, bet tiktai prašė, kad lietuviai neitų į viešumą ir 
nepasakotų apie areštus Helsinkyje.

Didžioji Amerikos spauda, įsitikinusi, kad Helsin
kio konfereciją neduos lauktų rezultatų, nes Sovietų Są
junga pačią konferenciją norėjo panaudoti užkariautiems 
kraštams ir pavergtoms tautoms toliau išnaudoti, nekrei
pė reikalingo dėmesio į 35 užsienio ministrų konferenciją. 
Bet toje konferencijoje, be pagrindinės sekretoriaus Ro
gers kalbos, gana turiningas kalbas pasakė kiti ministrai. 
Be mūsų jau minėtų britų ir švedų ministrų pareiškimų 
apie reikalą duoti laisvę pavergtoms tautoms, labai griež
tai kalbėjo ir Olandijos užsienio ministras Max van der 
Stoel. Jis reikalavo, kad kiekvienoje Rytų Europos vals
tybėje būtų pripažintos pagrindinės kiekvieno piliečio tei
sės, kaip tai yra nustatyta oficialiuose Jungtinių Tautų 
dokumentuose. Kiek tąi liečia Olandiją, ministras prane
šė susirinkusiems, kad ji neturės jokių reikalų su tomis 
Rytų Europos vyriausybėmis, kurios neleis gyventojams 
pasinaudoti pagrindinėmis piliečių teisėmis. Beteisiai 
gyventojai yra vergai. Jie nepajėgia, sau duonos pasiga
minti. Juos valdžia apgauna ir visą jų uždarbi nuneša. 
Olandiją nėra pasiryžusi prekiauti vergų gaminamomis 
prekėmis.

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas informavo 
latvius ir estus apie latvių ir estų atstovų areštus Helsin
kyje. Latviai su estais panaudojo savo pažintis Washing
tone, kad būtų suteikta pagalba suimtiesiems. Latviai su 
estais neturėjo jokių žinių apie areštus, nes tiktai Dr. Ge
nys, informavęs didžiąsias žinių agentūras apie Lietuvos, 
Latvijos įr Estijos dabartinę padėtį, sugebėjo telefonu 
pranešti Dr. Bobeliui apie konferencijos eigą ir rusų įta
ką Suomijos vidaus gyvenimui. Paaiškėjo, kad vokiškai 
kalbantieji užsieniečiai Įsakinėjo suomių policijai, ką 
suimti ir ko suimtųjų klausinėti. Mums atrodo, kad Ame
rikos Įįetųviąi turėtų suomiams pareikšti griežtą protestą 
dėl neteisėtu areštų Helsinkyje. Amerikos Lietuvių Ta
rybą tūrėtų šį klausimą ištirti ir kreiptis į teismą. Suo- 
ipįąį neturį teisės suiminėti atsakingų lietuvių pareigūnų.

gimnazijos tragedija neiškelia 
tik mūsų pačių tragedijos bei 
besivystančio vėžio išeivijos 
veikloje? Visu pirnia labai ne
atsargiai su ugnimi 
žaisti pats kun. B r. 
pateikdamas spaudai
kietijos lietuvių katalikų kuni
gą suvažiavimo svarstytas te
mas.

Keista, kad su jaunimu ne
dirbama, bet sielojamasi juo 
ir skundžiamasi jo pasyvumu. 
Iškeltas ateitininkų neveiklu
mas skaitytojams tikrai atro
do juokingas, kada juo skun
džiasi pats kunigas. Juk gim
nazijoje yra ir . kapelionas ir 
pakankamai mokytojų ateiti
ninkų. Tad ir jię galvoja ir 
laukia , kad šventieji ateitų 
ateitininkams vadovauti? Be 
to, žinokime, jog pamokos 
svarbiau už organizacijas , gim
nazijos mokiniai turi nepap
rastai spaustis, kad jų mokslo 
lygis prilygtų vokiečių gimna
zijai Tendencingas priekaiš
tas ir kitos konfesijos moks
leivių veiklai x kur labai sėk
mingai ir ątsidėjęs dirba mokt. 
Fr. Skėrys. ,

Be to, ar be ateitininkų veik
los pagaliau nėra tautinio ir 
patriotinio auklėjimo? Patrio
tinis bei tautinis auklėjimas ne 
tik per ateitininkų veiklą reiš
kiasi, bet kiekvienoj' pamo
koj, kiekvienam žaidime; iš
vykose ir tt. Tuo tarpu reiktų 
ypač pabrėžti, kad toks auk
lėjimas gimnazijoj labai jau
čiasi. Nėra nė vienos mūsų 
bažnytinės ar tautinės šventės, 
nė vieno žymesnio mūsų pat
rioto sukakties, kurios praei
tų be atitinkamo paminėjimo. 
Mūsų lietuviški papročiai, 
tradicijos gimnazijoj gyvos ir 
praktikuojamos. Ar šiemet 
Joųinės nebuvo atliktos; gra
žiomis apeigomis su tautodai
lės paroda, sportu ir t. t? Kun. 
Br. Lubinas turėtų geriau tai 
žinoti. Juodžiausią dėmę da
bar kun. Br. Lubinas meta ant 
Vasario 16 gimnazijos dėl -tų 
šešių mokinių kelionės į oku
puotą Lietuvą, šis priekaištas 
ir paskatino St. Perminą dary
ti šias tragiškas išvadas ir taip 
suniekinti šią instituciją. Ta
čiau šis priekaištas yra visiškai 
Vasario 16 gimnazijai nepel
nytas ir neteisingas.

Pati gimnazija, nei jos per
sonalas tos kelionės uieorgani- 
zavo, ir jai nevadovavo. Ke
lionei vadovavo p. Sreifeld ir 
jos duktė Reimonda. Kelionė 
vyko atostogų metu ir visai 
privačiomis sąlygomis. Gimna
zijos direktorius yra specialiu 
raštu įspėjęs kiekvieno kelio
nės dalyvio tėvus, kad tokiai 
kelionei gimnazija nepritaria 
ir nesiima už jos pasekmes jo-Į

Pavergtų tautų paradas 
įvyks šeštadienį, liepos 21

Pavergtų Tautų Komiteto 
iniciatyva manifestacija Chi- 
cagoje įvyks šeštadienį, liepos 
21 d. 12 vai. dienų, dalyvau
jant skaitingoms etninėms gru
pėms. Eisena prasidės, kaip ir 
kitais metais, nuo Wacker 
Drive ir State Street sankryžos. 
Po maifestacijos įvyks Pick - 
Congress viešbutyje kuklus pri
ėmimas, kur dalyvaus visų pa
vergtųjų tautų atstovai ir be kt. 
kalbės kun. R. Wunnbrandt, 
keturiolika metų iškentėjęs So-

kios atsakomybės. Tėvai visiš
kai sava valia ir savo atsako
mybe vaikus leido vykti. Tiks
las buvo: aplankyti tėvų taip 
brangų kraštą. Tuo tikslu va
žiuoja visi ir po vieną ir po ke
letą bei didesnėmis grupėmis. 
Kelionė buvo ne Sovietų ap
mokėta, be kiekvieno dalyvio 
po 350 DM.

Nežinau, kaip St. Perminąs 
drįsta tokius žiaurius priekaiš
tus įr tiek purvo mesti ant gim
nazijos vadovybės bei moki
nių. Ar jis yra kalbėjęs bėnf 
su vienu tos kelionės dalyviu, 
ar jis bent vieną iš jų pažįsta? 
Jaunimas nesižavėjo ten esa
mais pastatais, kokiais nors 
įrengimais bei esama santvar
ka, nes jie atvyko iš aukščiau
sio ekonominio ir technikos 
krašto, Vakarų Vokietijos-Jie 
žavėjosi Lietuvos žmonėmis ir 
su širdgėla stebėjo jų skurdų 
gyvenimą bei dvasinę prie
spaudą. Juos žavėjo Lietuvos 
istoriniai paminklai, archyvai, 
liaudies menas.

Štai ką savo laiške rašo vie
na tos kelionės dalyvė:

. — Sėsdama į traukinį va
žiuoti atgal, apsiverkiau prisi
minus Lietuvos žmones, kokie 
jie mieli, kokie vaišingi ir ko
kia graži tėvų žemė.

Kitas rašo:
— Jei mes bolševikų neken

tėm anksčiau, tai dabar sugrį
žus iš Lietuvos jų dar labiau 
nekenčiam.

Taigi turėtų šiandien būti 
gėda St. Perminui prieš šiuos 
nekaltus jaunuolius. Savo 
straipsniu autorius tikrai vy
kusiai pasidarbavo okupantui,, 
pirmas pradėdamas griauti 
mūsų vienintelį kultūros židi
nį — Vasario 16 gimnaziją.

Dūmų kiekvienoje pirkioje 
yra, bet išsklaidykime juos 
nejučiomis, be garsinimų.

Vasario 16 gimnaziją remki
me ir stiprinkime ne vien tik 
materialiai, bet ir moraliai 
pripildydami ten esamus mū
rus gyva lietuviška jėga — jau
nimu. Greit jaunimas už mus 
kalbės ir Lietuvos atstatymu 
rūpinsis. Si.

vietų Rusijos jr komunistinės 
Rumunijos kalėjimuose.

Manifestacijos tikslas — pri
minti laisvajam pasauliui, kad 
rusų komunistų imperializ
mas jau ištisa gentkartė laiko 
nuo II Pasaulinio karo paver
gęs milijonus buvusių laisvų 
žmonių, okupuodamas jų vals
tybes tuo metu, kuomet Vaka
rų valstybės suteikė laisvę ir 
nepriklausomybę Afrikoje ir 
Azijoje net tautoms, kurios sa
vo valstybės niekuomet nebuvo 
turėjusios.

Manifestacijomis, protestais 
prieš kolonialinės vergų impe
rijos buvimą Europoje šiemet 
juo labiau privalo būti griežtai 
išreikšti, kadangi kaip tik šiuo 
metu Kremliaus imperialistai 
stengiasi išgauti iš Vakarų 
valstybių sutikimą “nesikišti 
į kitų valstybių vidaus reika
lus”!

2 d. naktį 
ligoninėje, 

amžiaus, 
pasirgęs.

Melos sa-

Waukegane mirė 
Mathon Kyritsis

Kas iš Naujienų skaitytojų 
nepamena spalvingojo Wąu- 
kegano žvejo ir restorano prie 
ežero savininko Mathono Ky- 
ritsio, kurs-per eilę metų pu
siau tiksliai atspėdavo kokia 
bus ateinančioji žiema? 
Kyritsis mirė liepos 
Victory Memorial 
sulaukęs 71 metus 
aštuonias savaites 
Kyritsis buvo gimęs
loję, Graikijoj, ir į JAV atvy
ko būdamas 18 metų amžiaus. 
Jis buvo stambus žvejas, kurs 
Michigano ežere laikė ištisą 
žvejybos laivų flotiliją ir kurį 
laiką buvo Illinojaus komerci
nės žvejybos žvejų sąjungos 
pirmininkas. Energingai gynė 
Michigano ežerą nuo visų rū
šių teršikų. Paskutinė jo sva
jonė buvo atrasti Milošo Vene
ros ranką, kuri, jo įsitikinimu, 
prieš daug šimtų metų buvo 
mesta Milos uoste į vandenį. 
Pakar.totinai, bet ne sėkmingai, 
jis keliavo į Graikiją tos 
kos ieškoti^ „

Kyritsis pagarsėjo savo 
našavimais*.. kokia bus 
n anti žiema, 
rydavo iš to 
— žiemai artėjant ešeriai pasi
traukdavo nuo pakraščių.

ran-

pra-
atei-

Spėjiihus jis da- .
kaip toli ir giliai

— M. S. Schlickis, Henderson
ville, Pa., ilgametis Naujienų 
skaitytojas, rugpiūčio 9 d. švęs 
80 m. amžiaus sukakti.- Į Chi- 
cagą jis atvažiavo iš Kelmės, 
būdamas 12 metų pas adv. Juo
zą Grisių. Naujienos jį laiko 
visų Amerikos lietuvių drau
gystėje, nors ir esant dabartinė
je gyvenvietėje tarp svetimųjų. 
Dėkodami už gerus linkėjimus, 
taip pat juos siunčiame artė
jančios sukakties proga.

JURGIS GLIAUDĄ

Lietuvos valstybės atkūrimo 
pradžia Vilniuje

Dr. Kazio Griniaus Fondo vadovybei 
paprašius, spausdiname Jurgio Gliaudos 
romano “Sunkiausiu laiku” vieną skyrių, 
liečianti Lietuvos valstybės atkūrimo pra
džią Vilniuje.

Vokiečių karo galybė žlugo. Vokiečiai 
bėga. Atžygiuoja badas ir maras. Ką mums 
daryti?

Ginkim Lietuvą! — pasakė, pakelda
mas balsą! — šiandien Lietuvos likimas 
mūsų rankose.

Jo balsas pasidarė gilesnis, veiklos at
rama, tokia atvira ir skaidri, gulėjo prieš 
jo minties žvilgsnį.

— Nelaukdami nė valandos, kas Lietu
vą myli, iš visų Lietuvos kraštų — laisvės 
ir tėvynės ginti!

Tiktai neseniai jis rašė Kabineto da- 
klaraciją. Ir atrodė — tai buvo toks pa
rankus ir lengvas darbas. Rašė Tarybos 
rūmų kambaryje, prie didelio rašomojo 
stalo. Sakiniai slinko išsamūs ir jį paten
kiną. Deklaracija gimė tarsi nurašyta nuo 
ilgųjų jo svarstymų, nuo platforminių kal
bų, kurias sakė Rusijos tremtyje, Petrapi
lio šeinio. Kabineto deklaracija buvo jo 
politinės doktrinos ir koalicinių .partijų 
tezių derinys. Parašęs gan ilgą tekstą, va
landėlę stebėjo puslapius, prirašytus savo 
lygia ir labai tvarkinga rašysena. Vėliau

liepė perrašyti rąstą ąiąšįnėįę. Vokiškos 
mašinėlės neturėjo lietuviškų ženklų, to
dėl ir vėl pats tikrino tekstą įr rūpestingai 
dėstė reikalingus ženklus.

Padaugintais nuorašais deklaracija nu
keliavo į naujus minįstęrįųs su jo, prierašu 
teksto kampe: “skubu".

Kitaip buvo dabar su gįąklųotų pajėgų 
šaukimo turįniu. Mintys ąd hoc* staigios, 
nedrausmingos, pęrvęrtąs, pątriątinio pa
toso. Niekad nesivadovąYO, jausmingumu. 
Tai buvo, jo nuoiąone, padarinių priešas. 
Bet ši tema taip arti šįędies, kad, jo puą- 
stabai, jausmas ėmė skambėti kaip į|įkiui- 
mas. Pradžioje to dar pęspvokė. V’s 
negebėjo pasitikėti teisėj žmogąus racįą- 
nalumu, kad sakiniai — “Lietuva pavoju
je“, “gipkirae tėvynę” — ir buvo įrodymai.

Vėlai naktį, likęs viepąs, baigė rea
guoti atsišaukimo tekstą. Galutinai sure
daguotas atsišaukimas šitaip skambėjo:

“I Lietuvos piliečius
Vyrai! Ne kartą Lietuvos priešąį norė

jo uzjėtį ant mūsų amžiną nepakeliamą 
jungą, bet mūsų Tėvynė nenugalėta. Ji 
gyva.

Šiandien visi išvydome Laisvės rytojų 
švintant; Lietuvos nepriklausomybė neša 
visiems ląisvę ir laimę; tat ginkime Nepri
klausomą Lietuvos valstybę! Vienybėje, 
kaip broliai, pasidavę vįenas kitam fra
kas, eikime drąsiai į kovą, visi, stokim už 
tėvynę.

Lietuva pavojuje!

Vokiečių kariuomenei atsitraukiant, 
jau įsibrovė Lietuvon svetimoji Rusijos ka
riuomenė. Ji eina atimdama iš mūs gy
ventojų duoną, gyvulius ir mantą. Jos pa
lydovai — badas, gaisru pašvaistės, krau
jo ir ašarų upeliai.

Tad ginkim Lietuvą! Parodykim, jog 
esam verti amžiais kovotos laisvės; šian
dieną Lietuvos likimas mūsų pačių ranko
se.

Nelaukdami toliau nei valandos, kas 
myli Lietuvą, kas trokšta laisvės, kas pa
jėgia valdyti ginklą, stokime visi į Lietu
vos Krašto Apsaugą. Būrių būriais eikime 
iš kaimų, viensėdijų, miestų ir miestelių, 
eikime iš visų Lietuvos kraštų laisvės ir 
Tėvynės ginti. Stokime drąsiai pirmi į 
kovą. -

Drąsiai , be baimės, kaip mūsų tėvai 
už mūsų Moliną Tėvynę, už Lietuvos Val
stybę!”

Toks turinys, atrodė Sleževičiui, sutal
pino visas jo mintis. Tam tikras skubotu- 
jnas Švietė pakartojimuose. Tačiau, apro
dė jam. tie pakartojimai ir sudaro įtikina
miausius raginimus, čia buvo retorišku
mas, pasitikėjimas Lietuvos žmogumi, 
patriotizmas, kuris ryškiai suvestas į apo- 
gėjipę viziją: į Lietuvos Valstybės turiųį.

Dabar, jau netekęs patoso tonų balse, 
jis perskaitė Domai atsišaukimo turinį. Jį 
skaitė monotoniškai.

— Tai kalba į širdį, — pasakė ji pamal
džiai.

Po valandėlės tylos jis pridūrė:
— Tokį skelbsime...
Buvo pats naktovidis. Didelio miesto 

tyla kažkaip simboliškai reiškė susikaupi
mą jjrieš šūvius. Gūdi žiemos naktis Vil
niaus gatvėse.

Jausdamas lengvus kūno virpuliukus, 
nes kambaryje jau ėmė vėsti, Sleževičius 
susisupo apsiaustu, prigludo prie stalo su 
blonknotu ir pieštuku šaltuose pirštuose. 
Teisininkiškoji jo juslė reikalavo išsamu
mo, šaukiant vyrus prie ginklo. Reikėjo 
šaukiamuosius užtikrinti sumąnymo gyve- 
nimiškumu. šaukime buvo patosas, bet 
papildomose taisyklėse turėjo glūdėti de
talės, kaip įgyvendinamas šaukimas, kaip 
aprūpintas pašauktasis.

Suskirstęs punktais reikalą, Sleževi
čius lengvai rašė regulamino pastraipas. 
Tokių išėjo astuonios. Jos buvo trumpos ir 
įstatymiškai aiškios. Tai buvo sąlygos pa
gal kurias stojama į Lietuvos Krašto Ap
saugą, kaip aprūpintas savanoris ir jo 
šeima.

Kaip visada būna istorijos žaisme, Sle
ževičius neryškino savanorio termino. To 
termino dar nebuvo ta prasme, kurią vė
liau jam suteikė istorija, atrasdama gra
dacijas: pirmūnas, pradininkas, pirmasis 
kovos patriotas. Sleževičius žodį “laisva- 
noris” arba “savanoris” vartojo įstojimo 
būdui nusakyti. Jo sąvoka buvo kareivis 
— savanoris. Paskutiniame taisyklių punk
te — tiktai kareivis.

Ir kada septintame taisyklių punkte įra
šė, jog, kareiviui — savanoriui bus, moka
ma po 100 markių algos per mėnesį, o ka
reivio — savanorio šeimai — po 50 mar
kių per mėnesį, atsiminė bolševikų skelbi
muose įrašytą pažadą mokėti raudonar
miečiui po 300 rublių. Čia jis nupurtė gal
vą. Neįmanoma rinkos sąlygose lyginti 100 
markių su 300 rublių. Lyginti galima tik 
lietuviškumą ir atsidavimą tėvynės reika
lui.

Visai sušalęs, stengėsi įmigti. Dienos 
reikalai siautėjo sąmonėje, kaip suaudrin
tos verdenės.

— Tai plebiscitas! Tai plebiscitas! — 
skambėjo galvoje atsišaukimo aptarimas. 
Atsiskleidė plati Lietuvos erdvė — ir štai 
matyti, kaip eina į Vilnių iš visos Lietuvos 
jauni vyrai — būriais, būriais...

— Aš moku valdyti ginklą, — sako kiek
vienas. — Aš noriu kovoti.

Jaunuose veiduose švyti noras aukotis. 
Tokių veidų daug lenkmečio ir kitų sukili
mų graviūrose.

Ant stalo gulėjo du lakštai popieriaus 
ir, atrodė, — tai centras sūkurio, kuris su
maišys kasdienybę, įžengs į ateitį, kaip 
žengė į tolimą ateitį kiekvienas laisvės ju
dėjimas, kėlęs ir alinęs Lietuvą.

Bus karas ir daug pašauktųjų nesugrįš 
namo.

Jis tai žinojo. Žinojimas buvo skaudus 
ir prakilnus.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIŲ 

Ift QUU4S LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
IR

DR. FANG C LU
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
*449 So. Pul«ski Rd. (Crawford 

Radical Building). Tol LU 5-6444 
"* Antra* ofisas "

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

Priims ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepiąs' skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ Tlt ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tetai. 6950533

Fox Veltai Madical Cantor 
8*0 SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 at STREET 
Ofisaa; HEmlock 4-5849 

-Razid.: 388-2233 '

OFISO VALANDOS: 
zumadieniais ir ketvirtad. 1—7 vąL. 
cnirad^ 'penktadieni nuo 1—5, tree. 
'—■ ‘ 1r šeštai tiktai susitarus.

Į „„.a
’ TUxj Tii 8-0873 .

DR. W. EISIN ■ EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

<132 So. Kadxia Ava., WA 52570 
ya lamins pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. NiHA KRAUCEL - 
' KRlAUCELiUNAlTE 

AKUŠERIJA ir moterų ligos 
' 6132 So. KEDZIE AVĖ

Talof. WA 5-2670.
Neatsiliepiu. — skambinti 
Ar ^'4714X25' '

Valandos pagal susitarimą.

OFiso'”fer.:~HE^4-1818 arba RĖį7-9700 
xazidoneijos: PR 6-9801

& ;= MEsKAUsUs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

IE FRANK PLEKAI
’ OPTOMETRIST  AS
ZALBA LIETUVIŠKAI 

2613 W. 7Ist St. — Tel, 737-5149 
Tikrina qkis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR * ' 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656'WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketyixtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek: 925-82^6

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

Rex teL: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B*ndra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

V, Tumasonis, M. D., S. C. 
' ~ c HTR U R G A S 
2454 WEST 71 »t STREET

Ofiso tetafu HEmlock 4-2123 
telef.: Gibson S-6195

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

««, P. ŠILEIKIS, 0. P, XS orthopeoas-protezistas
Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

W dažai. Speciali pagalba kojoms 
'** (Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
285Q W<st 63rd St, Chicago, ||L 60629 

Talafu PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

DAN KURAITIS

Visi žinome, kad Nikita 
Chruščiovas buvo klounas, o 
Leonidas Brežnevas yra akto
rius.

Bet visi taip pat žinome, kad 
šiandien nei klounai, nei ge
riausi artistai žmonių savo 
pasakomis negali papenėti. 
Klounas dar galėjo maitinti 
žmones pažadais, bet artistas 
pažadais net ir savo žmonių 
negali patenkinti.

Šiandien mes gyvename ki
tais laikais. Biblijos laikai jau 
seniai praėjo. Tais laikais žmo
nių minia pasisotino kelioms 
žuvims, o kai vakarienė buvo 
baigta; tai liko žuvies žymiai 
daugiau, negu pradžioje buvo 
paruošta. Žuvis stebuklingai 
nedaugėja šiandien.

Gyvenimas eina visai kita 
kryptimi. Žmogus, dirbęs išti
są dieną, jaučiasi patenkintas, 
jeigu turi gyvenimo viltį. Pa-

tas 
nio 
tas 
ro.

GRADINSKAS
TIK $119.95

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 
Tree, ir sekm, uždaryta.

2512 W. 47 ST
k------- -----------------

FR 6-1998

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GėLINYČIA 

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

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063
-............................................................... ■ ----------------

(PUTRAMEN1AS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. 516-1220—. » . in iJL- ■ nu.PI.IT

MOVING
- Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiv atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: Frontier 6-1882

Z— ~=?>

SOPHIE BARČUS į
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

' Visos programos iš W0PA, i 
1490 kiL A. M.

; Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-- 
į dienio iki penktadienio 11—121 

vai. ryto. — šeštadienį ir sek-j 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

I ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. • 
CHICAGO, ILL. 60629

našiai galvoja visi žmonės, 
pradedant Lietuvos Brasta ir 
baigiant Jalta.

Visi žinome, kad šiandien 
Lenkiją valdo komunistai. 
Kad Rusiją valdo komunistai 
mes jau žinojom prieš 50 metų. 
Bet Bugo upe eina rubežius, 
lygiai toks pats, koks skiria ki
tus “geležinės uždangos” kraš
tus nuo laisvojo pasaulio. Bu- 
gu teka vanduo, bet jis kaip 
geležimi skiria abi komunisti
nes valstybes. Rusai saugo, 
kad žmonės nebėgtų į Lenkiją. 
Atidžiai sieną saugo ir lenkai 
komunistai. Jeigu ši siena ne
būtų saugojama, tai šiandien 
Lenkija būtų pilna rusų. Nie
kas jų nesulaikytų.

Lenkijoje komunizmas įves- 
tiktai po Antrojo Pasauli- 
Karo, o Rusijoje jis įves- 
po Pirmojo Pasaulinio Ka- 
Rusijoje ta santvarka pa

darė tokią “pažangą”, kad kiek
vienas darbininkas, bėgtų ten, 
kur to “komunizmo” vra šiek 
tiek mažiau. Lenkija “komu- 
nistėja”, bet vis dėlto ten jo 
dar nėra tiek daug, kiek jo yra 
pačioje Rusijoje.

Tarp Minsko, Smolensko, 
Maskvos, Tūlos, Charkovo ir 
kitų didelių miestų nėra jokių 
kaimų ar kaimelių, negali ras
ti tokios vietos, kur keleivis 
galėtų sustoti ir užkąsti, kur 
galėtum pasinaudoti išvietė
mis.

Tai dar ne' viskas. Kelei
viams, įleistiems turistams, at- 
vežusiems šimtus dolerių, už
drausta pakeliuje sustoti. Au
tobusas neturi teisės sustoti ir 
keleiviai užkąsti, nes autobu
se sėdėjusieji du politrukai ne
leidžia keleiviams sustoti ir iš
lipti.

Kelias tarp didelių miestų 
taip pat buvo tuščias. Kelei
vius vežantis autobusas retkar
čiais pamato automobilį or 
sunkvežimį, kuris tiktai dul
kes sukelia. Jie gali sustoti tik 
tai prie policijos stočių ir paro
dyti dokumentus bei leidimus, 
kad policija žinotų, kur jie va
žiuoja.

Nuobodžiaudami ir neturė
dami, ką veikti, pradėjome 
politrukams išmetinėti, kad di
džiausiuose plotuose mes nie
ko nematom, tik laukus ir miš
kus. Politrukas mus labai neį
tikinančiai ramino. Pasieksime 
Jaltą, tai ten bus gražu, kaip 
Miami Beach, — aiškino jis 
keleiviams, kurių tarpe ir man 
teko būti.

Bet tas politrukas Miami 
Beach niekad savo gyvenime 
nebuvo matęs. Gražiausioji 
vieta jam buvo Jalta, todėl jis 
iš tikrųjų patikėjo, kad Jalta 
tokia groži, kaip Miami Beach, 

Tais derlingais Rusijos plo
tais aš važiavau 1958 metais 
Tada aš ir Jaltą pasiekiau. Bet 
tada Jaltoje buvo tiktai trys 
viešbučiai, statyti dar caro lai-

Pam Matusek nekaršta, nors lauke 90 laipsniu. Ji stovi po krioklio 
vandeniu, St. Louis, Mo.

'kais. Tiktai viename vlšebuty- 
je kambariai turėjo maudynę.

Tris dienas praleidę Jaltoje, 
vėl 6 dienas turėjome važiuo
ti autobusu, maitintis tiktai 
sendvičiais ir gerti nekokio 
skonio rusišką alų.

Tiktai pasiekę Lenkiją ir 
susiradę tą pačią palydovę, iš 
džiaugsmo pradėjome ją bu
čiuoti, nes visi pasijutome lais
vame pasaulyje.

Pervažiavus sieną, vadovė 
mus nuvežė tris kilometrus, į 
mažą miestelį, kur .galėjome 
gauti kavos, gero alaus ir nu
sipirkti tokio valgio, kokio pa
geidavome

Chruščiovas gali juokus krės 
ti, o Brežnevas vaidinti, bet 
duonos gyventoj anus jie nepa
jėgia pagaminti. Ką gyvento
jai užaugina, tai jis atima ir 
supeni policijai ir kariuome
nei, bet gy ventojams nieko ne
belieka.

Badu marinti galima metus 
kitus, bet visą laiką žmonės 
bado nekes. V

Los Angeles bei apylinkių lie
tuviai prašomi gausiai dalyvauti 
ir tuo skelbti laisvajam pasau
liui, kad mes pasiryžę ir. toliau 
ginti savo Pavergtos Tėvynės 
Lietuvos pagrindines teises.

V. Mažeikienė

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI U 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI 

livedfs mvo avis, jis eina pirm jy, ir a 
balsą. Jono 10:4.

Gerojo Ganytojo balsas susideda iš Įvairių garsų, kurie susilieja į 
krūvą taip gražiai, kad padaro tą balsą nepalyginamai pritraukiančiu. Jo 
balsas išduoda garsą apie teisybę sujungtą su meile, o prie to dar prisideda 
išmintis ir galybė. Kitos žmonių arba šėtono teorijos ir planai bei išmistai 
neišduoda tokių sutinkančių garsų, kokius turi Gerojo Ganytojo mokslai, 
kuriuos Tėvas siuntė per savo Sūnų. O kada tikrosios avys išgirsta balsą 
Gerojo Ganytojo, jos lieka tikrai užganėdintos. Jos nebebijo, kad koks 
kitas garsas ar balsas pritrauks jas ir nė jokios teorijos, nei apgavingi iš
mistai jų neprigaus, bet jų atsakymas bus toks:

’‘Jėzus užganėdina; Jėzus mano”.
Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 

kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
tens bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri‘vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavlst, 3715 W. 66th St, Chicago, Illinois 60629

8V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

w

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

HOME
Street

6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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:

1739 So. Halsted St., Chicago, UI. 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

........... ........... . _____  ..■>

SLA REIKALAI
Svarbus SLA Pildomosios 

Tarybos suvažiavimas
Metinis Susivienijimo Lietu

vių Amerikoje Pildomosios Ta
rybos posėdis jvyks 1973 m. 
rugpiūčio mėn. 4 dieną, SLA 
centro pataljxjse, 307 West 30th 
St., New York, N. Y.

Kadangi ši pavasari mirė'vie- 
nas Pildomosios Tarybos narys, 
Amžinos atminties Daktaras 
Steponas Biežis, todėl, Pildomo
ji Taryba, remdamasi SLA 
Konstitucija, šiame posėdyje, tu
rės užpildyti esamą vakuojamą 
vietą ir paskirti Daktarą kvotė
ją, kuris šias pareigas eis iki 
sekančio SLA Seimo.

Povilas P. Dargis, 
SLA Prezidentas

Ruošia 
protesto demonstraciją

Los Angeles Pavergtų Tautų 
savaitės paradas įvyks š. m. 
liepos mėn. 14 d. 11:30 vai. ryto 
(šeštadienį) MacArthur parke 
— prie vengi u laisTės paminklo. 
Visos organizacijos yra kviečia
mos dalyvauti su vėliavomis 
o moterys ir mergaitės tauti
niuose rūbuose. Pageidaujama 
taip pat atsinešti ir įvairiausių 
plakatų, reikalaujančių laisyės 
pavergtoms aptpins. kurias nori 
sunaikinti sovietilus imperia
lizmas.

Pagrindiniais kalbėtojais bus 
kongreso atstovas Jahn Ruosse- 
lot ir naujai išrinktas Los Ange
les meras Tom Bradley.

š. A. Lietuvių Lengvosios 
Atletikos pirmenybės

1973 m. š. .Amerikos Lietu
vių Lengvosios Ątletikps pir
menybės įvyks š. m. rugsėjo 2 
d. (sekmadienį), Washingto
ne, D. C., Pasaulio Lietuvių 
Seimo metu.

Varžybos vyks vyrų, moterų 
ir šiose prieauglio klasėse: 
jaunių A (16 - 18m.), jaunių ir 
mergaičių B ( 14 - 15 m.), C 
(12 - 13 m.) ir D (žemiau 12 m.) 
klasėse. Dalyvio * amžius var
žybų dieną nustato jo klasifi
kaciją. Smulkesnės informa
cijos bus pranešta sporto klu
bams bei paskelbta vėliau.

Kiek mums žinoma, Lauko 
Teniso piremnybės bus vykdo
mos irgi tą patį savaitgalį Wa
shingtone, D. C.
ŠALFASSyos

Lengv. Atletikos K-tas

kokius padaro Michi-

Reikalauja atlyginti 
ežero daromus nuostolius

Atstovų Rūmų Washingtone 
Viešųjų Darbų komiteto pirmi
ninkas John A. Blatnik (D., 
Mihn.) pasiūlė kad federalinė 
valdžia apmokėtų visus nuos
tolius,
gano ežeras pakraščių gyven
tojams dėl pakilusio vandens 
po to, kai buvo pradėta iš Su
perior ežero nuleisti dalį van
dens į Michigano ežerą.

Jungtinė tarptautinė (JAV- 
hių ir Kanados) komisija nu
tarė nuleisti dalį Superior eže
ro vandens į Michigano ežerą, 
kadangi Superior ežere van
dens lygis esąs per aukštas. Nu
tarta vandens nuleidimą padi
dinti 35 nuošimčiais Ir tas pa
didinimas jau pradėtas nuo 
liepos 1 dienos. Kongresui anas 
Samuel H. Koung (respubliko
nas iš Illinojaus pasiuntė mi
nėtai tarptautinei komisijai 
protestą, pabrėždamas, kad 
dar didesnis vandens pakilimas 
Michigano ežere dar labiau pa
didins ežero pakraščiams da
romus nuostolius.,

Kongresinanas Blatnik ruo
šia biiių, kuriuo federalinė val
džia bus įpareigota apmokėti 
nuostoliu*, padarytus dėl val
džios kaltės.'* ... i

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS’’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKMISKOS A1K-CONO1TI0NED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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 WES.T 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE' Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-T911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
S — NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILI___ TUESDAY, JULY 10, 1973
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pause! i

VERTIMAI

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

PASIŠVENTIMO KELIU

An equal

SECRETARIAT

—

PAVARDĖ IR VARDAS
Komitetas

ADRESAS

IR VARDASPAVARDĖ

ADRESAS

—

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

Chicago, III. 6C43Z T«L Y A 7-57*0

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*
Patti Smith iš 
mėto pajūryje

Call: Frank Zapolii 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

BRADSTREET INC.
W. ADAMS ST.
7th. Floor, 
opportunity employer

Lang- 
su me-

7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

OUT OF TOWN 
— kitur

Teks dirbti prie knygų ir laikraš 
nimo darbų.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

NAUJIENOS
1739 So. HAI^TED ST. 

CHICAGO, IL 60608

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

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

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. _
3333 So. Halted St., Chicago, III. 60608

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

V. V A L A N T I N A S

REAL-ESTATE —
Nuosavybės

BUSINESS CHANCES
Biznio Proves

RENTING IN GENEVA 
Nuomos

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.

tebūna 
pavyzdžiu 

už Baltijos

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

M. A. š I y K U S
Real Estate, Notary Public
INCOME TAX SERVICE__

4259 S. Applewood. Te|. 254-7456 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

your future with us. 
DOWNERS GROVE VW INC.

Call 961-9500
Dont delay now. 

Join our happy Family.

HELP WANTED — MALE 
- Darbininkų Reikia

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 your Life.
Call 276-4205

1624 No. KOLMAR

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

akompaniatorius 
Čikagos lyric Ope- 
dailininkas, laimė-

PRINTER
Small letter press shop. Some know- 
ladge 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

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMA? 

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064 

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

R & R GENERAL 
CONTRACTORS

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

Reas. Work guar. Free Est.
Call anytime.

871-3091

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

jraakiai. Hgu metu patyrimas.

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

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

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

— Vincentas Zander, 
ton, Ont., Canada, kartu 
tine prenumerata ir visiems ge
rais linkėjimais, atsiuntė vajui 
3 dol.

A. G. AUTO MSUKDKS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas šakningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351 MM W. 63rd Street, Chicago, III. 

TBU — 776-5811
Aniceta* Gerfceėlauekai mv.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
Tel. WA 5-2737 
- Tel. 254-3320

J. BACEVICIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

— P. Kriaučiukas, Miami 
Beach, Fla., ilgametis Naujienų 
skaitytojas, pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė vajui 5 dol. 
Vajaus komisija nuoširdžiai dė
koja visiems už atsiųstas aukas 
ir laiškučius bei linkėjimus, 

us prašo remti 
imtis iniciatyvos 
a ran t pastangas 
po vieną liaują 
si lietuviai v ra

Corpus Christi, Texas, 
duona alkanoms žu

vėdroms.

NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMA KAINA 

(rengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvo*. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

— Ford City Prekybos centre 
bus kilnojamas žvėrynas mažų
jų atrakcijai liepos 11—15 d. 
Evergreen prekybos centre to
kia nepiktų žvėrelių ir mažųjų 
gyvulių paroda bus visą liepos 
mėn.

Čikagos universiteto Court 
teatras, kuris yra lauke prie 
Mandel Hall, atidaro šios va
saros sezoną su didžiojo grai
kų tragiško poeto Euripido 
(180 — 406 pr. Kr.) vaidinimu 
Medėja. Graikų legendoje ka
raliaus duktė Medėja garsi

PERMANENT POSITION
available with medium size loop CPA 
firm. Hospitalization, insurance and 

other fringe benefits.
611-091 1

— Julius Ringus ir Any das 
Vanagūnas iš Marquette Parko 
apyl., baigė Illinois universiteto 
Medicinos mokyklą. Raimon
das Šilkai lis baigė tos mokyklos 
Dantų chirurgijos skyrių. Rita 
Daugvilaitė baigė medicinos ty
rimu mokslus.

Visus skaitytoj 
Naujienas ir 
jas platinti, d 
surasti bent 
skaitytoją. Vi 
kviečiami užsisakyti Naujienas 
Jos yra visiems Įdomios, naudin
gos ir reikalingos.

HELP WANTED — FSStALE 
Darbininkių Reikia

Bernardas Prapuolenis vai
dina Jasoną, kuris yra vienas 
iš pagrindinių veikėjų.

VLIKo Pirmininko ir jo de
legacijos narių areštai nėra gar
bingos suomiu tautos laisvo ap
sisprendimo aktas, bet pakar
totinas tiesioginis Sovietu Są
jungos smurtas, prieš Baltijos 
tautas, jų laisvąsias politines 
vadovybes, prieš pačią Suomi
ją ir prieš laisvės ir nepriklau
somybės principus, šie areštai 
lygiai rodo ir mūsų laisvės ko
vos teisingą krvptj bei Krem
liaus baimę. Jie pagaliau aiš
kiau negu žodžiai byloja kaip 
j konferenciją žiūri Sovietų 
Sąjunga ir ko ji ta konferenci
ja siekia.

Helsinkio kaliniai 
mums gražiuoju 
bendroje kovoje 
tautų laisvę.

LKDS Centro 
1973. VII. 5.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS

SFUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENfi 

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629. * Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SECRETARY 
or excellent typist, good with 
figures. Excellent company 

benefits.
Call for appointment. 

227-7100

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

— Romualdas Sinkevičius is 
Gage Parko apylinkės, baigė d( 
La Salle institutą su pagyrimu 
Jis buvo garbės mokinių sąraše

3 Bedroom brick ranch ■ 
56' x 134\ 2 car garage 
Gas Fa. heat. 2 nat. faer places. (Je- 
ramic tile Kitchen and Bath. 6 large 
closets. Pan. basement with wet. 

‘bar. Overhead sewers. Alum. s. s. 
& doors. Large patio. Ideal location. 
Near shopping, schools and churches. 

Low 40's.
For app. call 

424-5422

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

SECRETARY
to salesmen in Chicago office of a pro
minent Textile manufacturing com
pany. Good typing, dictaphone or 
lite steno. Excellent company bene

fits. Previous experience
RA 6-8171

CLERICAL
File clerks and Telephone Order 

Clerks. 5 openings available.
Come in or call 

Mr. HELLER 
726-8707 for Appointment.

DUN. & 
' 300

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 visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

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

ChicagoĮe, priemiesčiuose ir Kanadole Wau|ienoc metams 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams 
Kitose JAV vietose metams 
siui — $3.00. Užsieniuose -

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

duties.
Excellent benefits. 

Near southwest 
Call 254-8900

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patalnu. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
Įrengtas skiepas. $9.420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% nelno.

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

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

Tel. 436-7878

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BHANSENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
26« WEST 6fth STB1ET

TsL: Rftxjbllc 7-194]

ELK GROATE VILLAGE
BY OMTyER

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

$37,900. For information 
Call 437-3342

unčiu _____ ___ dol.
I Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
I Užsakau Naujienas savo ........      kaip dovaną

Typing, Filing. Dictaphone, Shorthand 
helpful. Immediate opening. 

Loop location. 
Good Benefits.

236-0185

K. SKINSIS
CALIFORNIA SUPR «5RVICE
TiisomI auto motorai, sfaMžial, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

piu. . , i_ _ -------------------

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

— Viešas ir nemokamas kon
certas bus ši penktadienį, liepos 
13 d. 7 vai. vak. Kelly parke, 
prie 41-mos ir California Ave. 
Ruošia Parkų distriktas ir Mu
zikų unijos federacija.

EXP. AUTO BODY COMBO, 
MAN WANTED.

1 person can look to the future with 
Good working conditions. Dont 

delay we need vou now.
FRANK MAURO OLDSMOBILE 

1001 CHICAGO AVE. 
EVANSTON. ILL.

Call 866-7605, ask for AL.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanas 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4669

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

' landscaped.
Good mushroom area.

<124.500
968-6338 '

Ryšium su Helsinkyje vyks
tančia Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferenci
ja ir Baltijos atstovų — Dele
gacijos Vadovavo VLIKo Pir
mininko Dr. Kęstučio J. Valiū
no bei kitų delegacijos narių — 
lietuviu, latviu ir estu — areš- C 7 c c
tais. Lietuviu Krikščioniu De
mokratų Sąjungos Centro Ko
mitetas:

1. Didžiuojasi ir gėrisi Dr. 
K. J. Valiūno ir bendro likimo 
broliu latviu bei estu, bei visu

C C c

delegacijos narių Helsinkyje 
veikla.

2. Kartu išgyvena jų kančią 
ir pažeminimą kovoje už šven
tas Baltijos tautų teises.

3. Ragina ir Įpareigoja krikš 
čionis demokratus bei kviečia 
visus lietuvius visu pirmiausia 
visomis galimomis priemonė
mis podėti išlaisvinti areštuo
tuosius iš priešų pinklių ir to
liau remti juos sunkiame dar
be už laisvę ir ncpriklausomy-

Paslebėtina, jog Bernardas 
Prapuolenis laimėjo aktoriaus 
vietą Court teatre, praeidamas 
per atitinkamas audicijas. Jis 
yra visapusiškas menininkas: 
baritonas solistas, pasirodęs, 
pavyzdžiui, šio pavasario Či
kagos lietuvių operos Carmen 
pastatyme 
pianistas; 
ros narys;
jęs premijas Ilinojaus dailinin
kų parodose; poetas lietuvių 
kalba; aktorius lietuvių ir an
glų kalbomis — praeitą žiemą 
mes matėme jį žigimanto Au
gusto ralėje Balio Sruogos te
atro vakare.

Išreiškiame džiaugsmą Ber
nardo Prapuolenio nauju me
niniu pasiekimu, gausingai at
silankydami i jo vaidinimus.

Saulius Šimoliūnas

$22.00
S7.M, vienam mėnesiui — $3.00

- $20.00, pusei metv — $11.00, vienam mene- 
$23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

GRAŽU — PUIKU
VIENUOLYNO PAŠONĖJ iškilus 

A steal for j 2 aukštų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Izoliuotas stogas. Iškelti vamz
džiai. Šviesus kambarys beismante. 
Mūro garažas. S29.5OO.

ARTI PARKO skoningas Octagon 
EVERGREEN PARK gallma

< a t T? v fATXrv'R'R i ARTI MARGUČIO geras pajamųrUK o ALE ni VvVAE.ri ; mūras. Alumin. langai. Naujas gazu
i šildymas. Garažas. S17,900.

Large lot 4 BUTU MŪRAS Marquette Parko 
Side door, riboje. Naujas gazu šildymas. Nau

jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
S36.000.

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

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
naiamif Maži taksai. I pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkvtas beisman- 
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matvkit.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

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

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

Valdis Real Estate

1973 m. birželio mėn. 2 d. Lietuviu Tautiniuose Namuose Aurelija Pimpytė su savo vyru Bronium Polikaičiu su- • 
ruošė savo tėveliams Ksaverai ir Alfonsui Pimpėms 50 metu vedybų sukaktuvių pobūvį, į kurį atsilankė apie Į 
200 kviestinių svečių. Ks. Pimpienė, Nepriklausomos Lietuvos mokytoja, o p. Pimpė buvęs Vidaus Reikalų Minis- 
ferijos departamento direktorius ir ilgametis Mariampolės ir Šiaulių apskr. viršininkas. Nuotraukoje matomas vie

las svečių stalas su solenizantu A. Pimpe viduryje. Iš kairės į dešinę adv. J. Našliūnas, p. Pavilonienė, p. J. Tala- 
Jas, p. M. Račkauskienė, A. Pimpėz p. G. Orlauskienė, gen. M. Rėklaitis, p. Dudėnai ir viena ponia.

Foto V. Račkausko

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau 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. 6Q600. Tel.: VI 741447

Bernardas Prapuolenis vaidina Jasoną 
Čikagos Universiteto teatre

burtininkė, padeda Jasonui iš
nešti auksinę vilną, tampa jo 
žmona, vėliau yra jo aplei
džiama ir iš keršto nužudo abu 
juodviejų vaikus. Premjera 
penktadienio vakarą._ Kiti šįp 
sezono vaidinimai — Slawo- 
miro Mrožeko Tango ir Willia- 
mo Shekespeare’o Vidurvasa
rio nakties sapnas, šiais metais 
po 15 metų Įrengta nauja sce
na.
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