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WASHINGTONAS. — Senatorius Fulbrightas, užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas, pasakė kalbą Amerikos Bankininkų 
sąjungos susirinkime ir pareiškė, kad jis pritaria Amerikos pre
kybos išplėtimui su Sovietų Sąjunga. Jis nepritaria genate įteik
tai rezoliucijai, kuri reikalauja, kad sovietai nevaržytų emigra
cijos, jei nori prekiauti su Amerika. Rezoliuciją pasiūlė sen. 
Jacksonas ir jį remia 77 senatoriai.

Fulbrightas pareiškė, kad to
kios rezoliucijos yra “šaltojo 
karo atgaivinimas”. Kai Wa
shingtone viešėjo Brežnevas, 
Fulbrightas ir jam kalbėjo, jog 
jis remia favoritines valstybės 
privilegijas "Maskvai.

“Svarbiausias dalykas Ameri
kai ir Sovietų Sąjungai yra iš
mokti gyventi taikoje. To da
lyko negalima kompromituoti 
kišantis į vieni kitų reikalus, 
kalbėjo Fulbrightas. Mūsų už
sienio politikos ribos neapima 
teisės mokyti rusų, kaip jie turi 
elgtis su savo pačių žmonėmis, 
kalbėjo sen. Fulbrightas, taip 
pat kaip ir Brežnevui nėra rei
kalo sakyti mums pamokslų 
apie mūsų rasinius santykius ar 
indėnų protestą. Wounded Ęnee 
kaime, pareiškė, jis.

Savo kalboje Fulbrightas vėl 
reikalavo, kad Amerika išvežtų 
iš Europos bent 155,000 karei
vių, nes santykiai tarp Rytų ir 
Vakarų labai pasitaisę. Jei kon
ferencija dėl karo jėgų sumaži
nimo Europoje greit nepasieks 
reikiamų rezultatų,. tai kongre
sas tūrėtų" vienašališkai suma
žinti Amerikos jėgas. z^-r-'

Senatorius Jacksonas, išgir
dęs apįe Fulbrighto kalbą, labai 
tiksliai pastebėjo, kad sen. Ful
brightas, lygiai kaip ir Brežne- 
vąs, yra pagrindiniai advoka
tą! vienos rūšies biznio su ru- 
sąįs — mes duodame, ir jie 
inja. ‘-Aš noriu tikro bendra- 
dąrbjąvimo tarp lAmerikos it 
Spy. Sąjungos, pridėjo sen. 
Jąpksonas. Ne gražių žodžių, 
bet šalto karo įtempimų suma- 
žinirtto, leidžiant laisvesnį žmo- 
nitį h* idėjų judėjimą tarp Rytų 
ir Vakarų”, pasakė Jacksonas.

NEIŠVEŽTI] SAVO KARIUOMENĖS
WASHINGTONAS. — Trečiadienį vakare Amerikon atvy

ko Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ministeris Walter Scheel ir 
politikos planavimo direktorius dr. Guido Brunner. Vakar jis visą 
dieną tarėsi su prezidentu Nixonu, valstybės sekretoriumi Rogers 
ir patarėju Kissingeriu. Svarbiausias šio vizito tikslas nustatyti 
bendrą liniją Europos saugumo, kariuomenių sumažinimo klausi
mais. Scheel vizitas nebuvo skelbtas iš anksto, todėl koresponden
tai j jį atkreipė specialų dėmesį. Nurodoma, kad nuo balandžio 
mėnesio vidurio Scheel jau tris kart tarėsi su sekretorium Rogers.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas turi greit pa
skelbti apie kainų kontrolę atei
nantiems trims mėnesiams. 
Kalbama, kad jo patarėjai nori 
panaikinti mėsos ir kitų maisto 
produktų kainų suvaržymus, 
mes jie gali privesti prie maisto 
gaminių trūkumo.

MASKVA. — Sovietų komu- ■ 
nistų partijos sekretorius Brež
nevas gruodžio mėn. žada va
žiuoti į Kubą.

SAIGONAS. — Tarptautinė 
Kontrolės ir Priežiūros komisi
ja P. Vietname vėl atidėjo savo 
posėdžius Kanadai reikalaujant. 
Kanada sako, kad komisija ne-! 
gali svarstyti einamų reikalų, 
kol nebus surasti du kanadie
čiai kapitonai Patien ir Thomp
son, kurie dingo komunistų už
imtoje gumos plantacijoje bir
želio 28 d. Viet Congo atstovai 
tvirtina, kad dar nesaugu eiti į 
plantaciją ieškoti kanadiečių.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius Rogers ir ke-’cj "• ■ - ’• -
Ii vyriausybės nariai penktadie- no> dabartinės ' Bengalijos 
nį išskrido į Tokijo svarstyti! dininkų. Perdavimą 
su Japonijos vyriausybe ekono- abiejų valstybių 
minių klausimų.

MASKVA. — Sovietų Sąjun-

didelei demonstracijai, kai patyrė, kad sovietu Rusijos val- 
O Brežnevas, patyręs apie ruošiamas

Niujorkiečiai, nesulaukę Brežnevo, visvien

New Yorko jaunimas buvo pasiruošęs
dovas Leonidas Brežnevas rengėsi atvykti j New Yorką.
demonstracijas, į New Yorką kojos neįkėlė. Brežnevas su visa savo svita nusileido šalia Washing
ton© ir apsigyveno prezidencinėje David stovykloje. Niujorkiečiai, nesulaukę Brežnevo, visvien 
susirinko protesto demonstracijai. Jie reikalavo laisvės pavergtoms tautoms, reikalavo pilietinių 
teisiu visiems Soviety Sąjungos gyventojams, te;sės išvažiuoti į užsienius be jokiy plėšikišku 

baudy ir kt. Paveiksle matome dalį protestuotoju ir vieną jy plakatą.

Dr. J. K. Valiūnas, Vliko pir
mininkas, liepos 8 d. 5 v. popiet 
iš Helsinkio atskrido į Kennedy 
aerodromą Niujorke, čia jį di
dokas Niujorko lietuvių būrys 
su vėliavomis ir gėlėmis pasiti
ko. Lietuvos Generalinis Kon
sulas Anicetas Simutis pasvei
kino dr. Valiūną, kuris savo bu
vimo Helsinky tarp užsienių 
reikalų ministerių, diplomatų ir 
žurnalistų, metu gindamas Lie
tuvos bylą plačiai išgarsino ir 
suaktualino Lietuvos klausimą. 
Į Vitalio Žukausko paklausi
mus dr. Valiūnas trumpai atsa
kė. Jo atsakymai liepos 15 d. 
bus perduoti per dr. Jokūbo 

iStuko radijo valandėlės progra-

KEY WEST. — Floridos val
stija gaus 25% viso, aukso ir si
dabro, kuris buvo rastas apie 
40 mylių į pietvakarius • nuo 
Key West, jūros dugne. Du is
panų laivai 1622 m. pateko į 
audrą netoli Floridos ir nusken
do. Dabar Treasure Salvors 
bendrovei praėjusį pirmadienį 
paVyko surasti vieno laivo Nu- 
estra Senora de Atocha” liku
čius.

Netoli nuo to laivo’nuskendo 
ir kitas ispanų laivas “Le Mar
garita”. Abu laivai gabeno di
delį sidabro ir aukso krovinį.

Narams jau pavyko iškelti 
vieną sidabro pajuodusią plytą 
ir virš 700 aukso monetų, kurių 
vertė apie 750,000 dol. Atradė
jai tikisi, kad pavyks iškelti iš 
dugno 47 tonas sidabro ir 27 
tonas aukso.

žur-WASHINGTONAS.
nalištas Victor Riesel, kuris 
ralo darbo unijų klausimais, ti
kisi atgauti regėjimą. Jis apa
ko prieš 17 metų, kai po vieno 
jo rašinio apie gangsterius 
darbo unijose, jo akis gangste
riai apipylė sieros rūgštimi. 
Riesel sako jau pripratęs gy
venti aklas, tačiau mielai dar 
norėtų pamatyti pasaulį.

■° Brazilijos lėktuve, kuris 
nukrito Prancūzijoje, žuvo 122 
žmonės. v

* Pietų Viefname dalinys 
amerikiečių ieylfo.' komunistų 
padedamas, dingusių karo veiks
muose amerikiečių karių. Džiun
glėmis apaugusiame kalne buvo 
rastas helikopteris, dingęs su 
įgula 1967 m. Jis sudužo atsi
mušęs į kalno šlaitą. Kiek rasta 
kūnų, dar neskelbiama.

Prezidentas pasirašė Įstaty
mą, kuris pakels pensijas nuo 
ateinančių metų liepos mėn. 
Kartu istatvmas nuo sausio 1 d. 
leidžia pensininkams per metus 
uždirbti 2,400 dol., nepaken
kiant pensijai.

■*► Prancūzijoje labai saugomi 
keleiviniai lėktuvai, nes gauta 
grasinimų, kad vienas lėktuvas 
bus pagrobtas ir priverstas 
skristi virš numatytos susprog
dinti atominės bombos.

♦ Overland. Mo., užsidegė 
milžiniški Pentagono sandėliai, 
kur laikomi seni armijos archy
vai, 26 milijonų kariškių bylos.

Vakar buvęs valstybės pro
kuroras Mitchell jau trečią die
ną atsakinėjo į senato "Waterga
te komiteto klauSfmus.

Illinois gubernatorius Wal- 
, ,. . ,. , , . |ker paskyrė negrą vyriausiusis atradimas1 svarbus teismo ! .. . .,.... , ,. Illinois architextu.i medicinai, nes bus galima su- Į 
žinoti, kiek marijuanos žmogus 

i turėjo vairuodamas automobilį, 
kuris pateko į nelaimę, arba ki
tose aplinkybėse nustatyti žmo 
gaus “girtumo” laipsni.

j Mokslininkams seniai rūpi iš- 
’siaiškinti, kaip marijuana 
kia žmogaus biologines ar 
chologines funkcijas.

NEW DELHI. — Indija 
Tarptautinį Raudonąjį Kryžių 
sugrąžino Pakistanui 438 karo 
belaisvius, kurių tarpe buvo 70 
civilių, buvusių Rytų Pakigta- 

!, val- 
prižiūrėjo 

Raudonojo 
Kryžiaus organizacijos.

Pakistanas iš savo pusės pa- 
ga iškėlė į erdves savo Molnija heido 479 bengalus, kurie Jung- 
— 2 erdvėlaivį, kurie paprastai Į tinėms Tautoms organizuojant, 
rusų naudojami susižinojimui buvo lėktuvu išvežti į Bengali- 
su' erdvėj e skrendančiais kosmo 
nautais. Erdvėlaivio iškėlimas 
sukėlė spėliojimų, kad sovietai kurie reikalauja, kad 
vėl rengiasi pradėti erdvės ban
dymus su žmonių įgula. Kos
monautų skridimų nebuvo , jau 
nuo 1971 m. vasaros, kada trys 
kosmonautai grįždami iš erdvės 
žuvo.

ADDIS ABABA. — Etiopijos 
imperatorius Haile Selassie tu
ri labai daug įvairių ordinų ir 
medalių. Jis buvo apdovanotas 
dar vienu, Amerikos skautų 

■“Sidabrino "'Pasaulio” ordinu.
NEW YORKAS. — Čikagos surasti metodą, kaip apskai- 

negrų veikėjas Jesse Jackson čiuoti žmogaus kraujuje esantį 
ragino spaudos konferencijoje, marijuanos kiekį. Su kelių rū- 
kurioje dalyvavo ir Jungtinių §ių aparatais švedams pasisekė 
Tautų pasekretorius Bradford nustatyti, kad marijuanos sudė- 
Morse, greitai gelbėti Afrikos tjnėj dalyje esantį “telrahydro- 
šešių valstybių gyventojus, ku- cannabinolį” galima matuoti, 
rie badauja centrinėje Afrikoje 
po ilgos ir nuostolingos saus
ros. Jei nebus greitos paramos, 
žmonės ims masiniai mirti iš 
bado jau spalio mėn.

WASHINGTONAS. — De
šimt senatorių aplankė prezi-i 
dentą Nixona ir pareiškė jam 
savo lojalumą ir pagarbą, ne
žiūrint Watergate skandalo. 

WASHINGTONAS. — Tei
singumo departamentas, išty
ręs visas aplinkybes, paskelbė, 
kad nerasta jokių įrodymų, kad 
javų pardavimas Sovietų Sąjun
gai būtų surištas su įstatymų 
laužymu ar neleistinais veiks
mais. Tyrinėjimai ir kvota bu-

per

ją. Pakistane dar yra apie 
175,000 bengalų kilmės žmonių, 

[ Pakista
nas juos išleistų. Pakistanas 
reikalauja visų savo kareivių 
paleidimo.iš Indijos stovyklų.

marijuana
STOCKHOLMAS. — Švedi

jos gydytojų ir chemikų grupei 
I Karolinska institute pavyko

vei- 
psi-

Anglijos 
prieš 10 
27 akrų

POOLER — Vienas 
statybos kontraktorius 
metų pirko pajūryje 
platumo duobę, iš kurios daug 
metu buvo kasamas smėlis. Jo

Sihanoukas nenori
derėtis su Amerika, mą. Jo atsakymai trumpai gali- 

•FEKINAS. — Princas Siha-ima _suvesti išiu(5s žodžius:
noukas pareiškė Prancūzijosnoukas pareiškė Prancūzijos! “Dau& Padirbėta, daug su 
spaudai Kinijoje, kad preziden- dau„l Pįalbėta>
tui Nixonui teks derėtis su 
Kambodi jos komunistais, jei 

•jis nori taikos Kambodijoje. Si
hanoukas atmetė pasiūlymą de
rėtis su dabartine Kambodijos 
valdžia, sakydamas, kad ta val
džia yra “bailiai ir išdavikai, 
kurie jaučia, kad ateina galas 
ir jie greit bus pakarti”. Jis 
nenorįs susitikti su Kissinge
riu, kuris netrukus atvyks į 
Pekiną, pareiškė buvęs Kambo-’ 
dijos valdovas.

♦ šią savaitę buvęs tymsterių 
bosas Hoffa prtšys Aukščiau
siąjį Teismą panaikinti jo baus
mę, nes jis nori vėl tapti unijos 
vadu.

Worchestery, Mass., dide
liame name sudegė 7 žmonės ir 
25 buvo sužeisti.

Aktorius Richard Burton 
pareiškė vokiečių “Bill Zeitung”, 
kad dėl jo skyrybų su Elizabeth 
Taylor kaltas aktorius Peter 
Lawford.

♦ Derybose tarp Pietų ir šiau
rės Korėjos pasiūlyta leisti karo

vo pradėta pernai rugsėjo mėn.' draugai juokėsi iš kontrakto- išskirtų šeimų nariams eiti per 
NASSAU. _ Britanijos sos-'riaus, kad jis sumokėjo 47,000 sieną lankyti giminių.

t-.uv.. «« w Australija dar šį mėnesį ati-
- Kontraktorius savo laisvalaikiu darys Hanojuje diplomatinę ats-

to įpėdinis princas Čarlis paša-!dol. už 69 pėdų gilumo duobę, j 
kė kalbą Bahamos jaunimo mi
tinge. Jis ragino jaunuolius sta-1 per 10 metų kantriai vežė ir py- 
tyti civilizaciją, o ne griauti ją lė į duobę įvairų gruzdą ir že- 
vien iš noro išbandyti anarchi-Įmes. Dabar jo nuosavybė verta suvaržymus prekybai su liau
ją. . >2.3 mil. dolerių.

♦ Australija dar šį mėnesį ati

tovybę.
♦ Naujoji Zelandija atšaukė

ręs Vietnamu.

Kaip žinoma, spalio 30 d. Vie
noje turi prasidėti Rytų-Vaka
rų konferencija dėl kariuome
nių sumažinimo Centrinėje Eu
ropoje. Amerikos kongrese vis 
daugiau atsiranda svajotojų, 
kurie reikalauja išvežti iš Eu
ropos amerikiečius karius, nes 
santykiai su Maskva taip page
rėjęs, kad Europai negresiąs joks 
karas. Europos valstybės su 
pasibaisėjimu klauso panašių 
kalbų ir siūlymų.

Amerikos vyriausybė irgi 
kovoja su tokiomis nuotaiko
mis kongrese. Atstovų Rūmų 
užsienio reikalų komitetas š:ą 
savaitę išklausė valstybės sek
retoriaus padėjėjo Kenneth 
Rush, gynybos sekretoriaus 
Schlesingerio, štabo viršininko 
admirolo Moorerio ir Nato jėgų 
vyriausio vado gen. Goodpaste-

■ rio. Jie visi aiškino, kad negali
ma mažinti kariuomenės Euro
poje, nors kareivių ten laiky
mas pareikalauja nemažų išlai
dų. Kari kurie' komiteto nariai 
reikalavo,'kad pačios Europos 
valstybės daugiau išleistų Eu
ropos gynybai.

Vokietijos ministerio skubus 
vizitas palies Europos saugumo 
ir kitus Nato valstybių politi
kos reikalus.

daug apie tai rašo Europos 
spauda, daug buvo enkavedistu, 
išvengta jų pasikėsinimu, teko 
pasėdėti ir kalėjime”.

atmetė diplomatą
WASHINGTONAS. — Sena- 

■ to užsienio reikalų .komitetas, 
i vadovaujamas sen. Fulbrighto, 
Į atmetė diplomato George Mc- 

Kambodijos komunistai bus Murtrie Godley paskyrimą val- 
ateities valdovai, kalbėjo Siha- stybės sekretoriaus asistentu 
noukas. Amerika norinti panau-, Rytų Azijos reikalams. Komi- 
doti jį, Sihanouką, kad jis atsi-^eto balsavimas buvo 9 — 7. 
stotų prieš komunizmą kaip Godley buvo prezidento nomi- 
tautinė figūra Kambodijoje. Pa- nuotas tai svarbiai vietai kovo 
saulis nebus apgautas. Nixonas 16 d. Senato komitetas ilgai 
yra vienintelis karo kurstyto- ’ nesvarstė šio paskyrimo ir pra- 
jas, kuris neprileidžia taikos dėjo apklausinėti kandidatą tik 
kambodijoje, pasakė Kambodi- gegužės 9 d. 
jos princas.

pa- 
Ce- 
šo- 

ita-

NEW YORKAS. — Čia mirė 
nuo plaučių vėžio žinomas te
atro ir filmu aktorius Robert 
Ryan, 63 metų amžiaus. Jis da
lyvavo 90 filmų.

London* vi»n»* vyras St. Jame* par
ka taip prisipratino laukiniu* paukš
čius, kad jia maistą paima iš lupy.

Devyni senatoriai pasisakė 
prieš ambasadorių Godley todėl, 
kad jis buvo ambasadoriumi 
Laose, kur pasižymėjo, kaip di
delis komunizmo priešas ir ko
votojas prieš jį. Fulbrightas 
pareiškė, kad Godley buvo labai 
įveltas į Azijos reikalus ir jo 
negalima -vėl skirti Azijos rei
kalų tvarkyti.

Fulbrightas norėjo atmesti ir 
ambasadoriaus Sullivano pa
skyrimą į Filipinus, tačiau jam 
pritarė tik sen. Symington ir 
sen. McGovern.

Fhrieš patekdamas į Laosą 
ambasadorius Godley padėjo 
išgelbėti Kongą, dabartinį Zai
re, iš komunistų sąmokslo ir 
buvo plano iškelti marinus Li
bane, 1958 metais, autorius. Jis 
pradėjo diplomatinę tarnybą 
su Allen Dulles, buvusiu CIA 
viršininku.

žodžiais: Choreografai

— Penkis naujus Rytų Eu
ropai skirtus žurnalus šią vasa
rą pradės leisti Pittsburgho 
universiteto tarptautinių stu
dijų centras. Pabaltijo klausi
mai paskirti žurnalui “Soviet 
Union”, talpinančiam medžiagą 
apie “tautines ir mažumų gru
pes”. (Elta)

Italų kalba laikraštis “L’Ita- 
lo-Americano de Los Angeles”, 
savo gegužės 10 d. laidoje 
talpino ilgoką Miss Doris 
rea straipsnį apie tautinių 
kių ansamblį “Grandinėlę”, 
liškai — “Catenella” Miss
rea yra žurnalistė, rašytoja, 
Hollywood Foreign Press Asso
ciation narė. Savo straipsnyje 
ji šiltais žodžiais nupasakoja 
“Grandinėlės” pasirodymus, 
kaip ši šokių grupė įsikūrė, pa
žymėdama, kad 60 jos narių 
yra daugiausiai studentai, kad 
“Grandinėlė” gastroliavo Pietų 
Amerikoje ir kitur. Duoda žiup
snį žinių apie Lietuvos istoriją, 
apie tragediją, ištikusią ją ant
rojo karo metu, apie lietuvių 
išeiviją ir jos kultūrinį gyveni
mą. Savo straipsnį baigia to
kiais
Juozas Lingys, J. Gudavičius ir 
Liudas Sagys atliko didelį dar
bą. Ar neturėtų ir vietiniai ita
lų veikėjai parodyti panašaus 
sumanumo, entuziazmo, vienin
gumo ir sukurti panašų italų 
šokių vienetą.

To paties laikraščio gegužės 
17 laidoje Laure de Stefanis 
taip pat gražiai aprašo “Gran
dinėlės” pasirodymus. Ji pabrė
žia, kad lietuvių pastangos pa
laikyti ir puoselėti tautines tra
dicijas yra vertos pasigerėji
mo. Apgailestauja, kad JAV 
italai neseka jų pavyzdžiu.

TOKTJO. — Japonijon su vi
zitu greit atvyks Bengalijos 
premjeras Mujibar Rahman.

i
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ZIGMAS I. GŪRAI

LIETUVOS UNIVERSITETĄ
PRISIMINUS

(Tęsinys)
štai, tarsi, jo elgesys man sa

kė: aš atlikau, dabar žiūrėsiu, 
kaip tu įvykdysi. Ir po mėne
sio įsitikinęs mano darbo sąži
ningumu, jis liko visiškai man 
palankus. Tai liudija, kad 
vyskupas P. Būčys būvu didžia
dvasis žmogus. Patvriau, kad 
daugelis taip nepajėgia gyve
nime susiorientuoti. Todėl aš 
visa tai ir parašiau, kad pa- 
reikščiau vvskp. prof. P. Bu
čiui savo ypatingą pagarbą už 
parodytą man toleranciją ir 
žmoniškumą.

Prof. Būčys 1926 metais ba
landžio mėn. uždarame katali
ku suvažiavime, Tilmanso sa
lėje. Kaune, griežčiausiai kri
tikavo krikščioniu demokratu 
partiją už moralės paniekini
mą kunigų ir bažnyčių vėlimą 
į politiką ir panašius dalykus. 
Kai kas mano, kad jo kalba ar 
tik nebus prisidėjus daugiau 
prie krikščionių demokratų 
partijos pralaimėjimo anuose 
audringuose rinkimuose, ne
gu kas nors kitas.

Be to, vyskp. prof. P.-Bučys 
buvo pirmas lietuvis dvasinin
kas, pasisakęs už valstybės ir- 
bažnyčios atskyrimą.

Kiek diktatūrinis režimas 
bailus ir liguistai atsargus ir 
žiaurus, teko patirti Romoj, 
kai aš praeidamas pro vilą, 
kur gyveno Mussolinis, susto
jau ir žiūrėjau į tos vilos par
ką. Aš ir nežinojau, kad ten 
jis gyvena. Tuoj prisistatė ci
vilis šnipas, parodė atlapo ant
roj pusėj šnipo ženklą ir pa
prašė parodyti dokumentus. 
Aš parodžiau savo tarnybinį 
pasą. Kaip tiktai paaiškėjo, 
kad mano tarnybinis pasas ne
tvarkingas, be sienos įkeliavi
mo vizos. Atrodo, tarsi slap
tai perėjęs Italijos — Austrijos 
sieną. Mane nusivedė į žvalgy
bos namus, į trečią ar ketvir
tą aukštą požemy, į specialų 
pasikėsinimų prieš JMussolinį 
skvriu. V €
Prie rūmų angos apčiupinėjo 
mano kišenes, ar neturiu gink
lo. Žinoma aš neturėjau. Ten 
paaiškinau, kad italų geležin
kelio tarnautojai kalti, jog ne
atidžiai tikrina ir mane pra
leido. Aš pasakiau, leiskit man 
telefonu susijungti su Lietuvos 
Ministeriu Romoj V. Čarnec
kio, kuris mane labai gerai 
pažįsta, arba jūs jį "paklaus
kit. Nei vieno nei antro nesu-

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

Floridoje 12 mėn. amžiaus lom Taylor patampė avinėli už vilnų ir gavo smūgį į sėdynę.

| moliūnas gražiai paprašė ati- 
I tinkamos žinybos du vokie
čius karininkus, pavaišinus 
juos mano bute. Prof, šimoliū- 

I nas kažkur gavo visą didelį 
kumpį, iš Medicinos fakulteto 
gavome spirito, skirto medici
nos reikalams, praskiedčm su 
vandeniu ir pagaminom lietu
viško krupniko. Vaišės užsitę
sė,. vėlu, draudžiamas vaikš
čioti laikas, o reikia pereiti 
griežtai saugojamą gedežinke- 
lio tiltą, tad išsimiegojom kar
tu vienoj lovoj.

Universitetas turėjo nepap-p’ius, 
rastą rektoriato šveicorių Nai- 
kauską. Jis imponavo visiems' 
ne tik savo iškilmių uniforma 
su napoleoniška livrėja, bet 
ypač ir iš užsienio atvykusiams 
svečiams mokslininkams, ku
riuos jis sugebėdavo laisvai 
painformuoti, prireikus ir 
prancūziškai, ir angliškai, ir 
ispaniškai, ir vokiškai, o taip 
pat visų Lietuvos kaimyninių 
tautų kalbomis. Nė vienas iš 
tų užsieniečių kraipė galvas, 
stebėdamiesi dėl tokio šveico
riaus išsimokslinimo. Mat Nai- 
kauskas, būdamas prieš tai il
gą laiką Rusijoj tarptautinių 
miegamųjų vagonų palydovas, 
turėjo progos pr&mokti daug 
svetimų kalbų.

Baigdamas pats sau duodu 
klausimą, ar buvo naudingas 
toks apsinuoginimas. Manau, 
kad taip, nes kiekvienas pri

simiutas pavyzdys, blogąs ar 
gerds, bent manyje sukelia 
norą vengti klaidų ir tobulėti.

Smulkiau ir išsamiau apie 
kiekvieną mokslo personalo 
narį galima rasti Lietuvių En
ciklopedijoj.

Čia norėčiau tik priminti ke
liais žodžiais visiems žinomą 
tiesą, kaip labai svarbus kiek
vienas tautai universitetas. Juk 
tik universitetas paruošia žmo
nes, kurie sugeba atlikti įvai
rių rūšių svarbius darbus, pa
vyzdžiui, daktaras, inžinie- 

, mokytojus, teisininkus, 
miškininkus, administratorius, 
buhalterius, agronomus, moks
lininkus, išradėjus rašytojus, 
redaktorius* pagaliau, ir ku
nigus. Juk tai viš labai nau
dingi ir reikalingi specialistai.

Daktaras gydo žmones, ištik
tus įvairiausių ligų ar. siisižei- 
duš nelaimingais atvejais. In
žinieriai stato namus, tiltus, 
laivus, lėktuvus, fabrikus, tie
sia kelius, organizuoja, įren
gia, instruktuoja įvairias įmo
nes ir kiti atlieka kita ką pana
šiai.
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ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

\į, ” , , 2 YEAR. MATURITY 
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY Per Annum

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

NOW INSURED TO $20,000.

GEROS DOVANOS
SIOS KNTGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________  S3.00
Minkštais viršeliais tik . ..........      - $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ------------------------ ---- -------- ------------------------------------ $1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
• „ money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO. ILL. 60608
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Lietuviams reikalinga literatūra i
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 psk, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol. ■

!!
 J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
I paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 

išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
| asmenis. 270 psi. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.
1 Autorė 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 psi. S1.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.□. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės Į Lietu- 

į vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psi. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
Į toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 

užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m 49 
, psl. SI.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū

rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

!
 Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.

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

!
 atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar piniginę perlaidą.

tiko, nes jie su diplomatiniais 
atstovais atsargūs, o davė man 
kelioms valandoms darbo pri
rašyti ilgiausią anketą. Tuo 
metu jie susijungė su Lietuvos 
policija Kaune ir ten patikrino

cariją savo antrąja tėvynė, 
kad tik ten numirtu ir būtu tik 
ten ir palaidotas. Kaip tiktai 
mirė 1953. V.'SO senelių prie
glaudoje, Wessene, St. Gallen 
kantone, taigf Šveicarijoje.

ir seni. Talkos pasisekimui 
reikėjo turėti lauko virtuvių 
maistui tiekti; piūklų, kirvių, 
palapinių miegui, maisto pro
duktų ir kita ko. Didžiausias 
organizacinis entuziastas buvo

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

mažai kas šj klausimą studijavo. Apie lietuvių,tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir ferosiūrų.. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimą.s ir Lietuvos 
vardas. - ! <

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

mano asmenvbc. Patikrine — I *
paleido.

Vakare teko dalyvauti Lie
tuvos Pasiuntinybėje Ministe- 
rio Čarneckio jr ponios, priėmi
me. Čarneckis pareiškė būti
nai parašysiąs protesto notą Ita
lijos vyriausybei dėl elgesio su 
manim.

Kai universiteto senatas nu
tarė mane pirmą kartą siųsti j 
užsienį susipažinti su kitų uni
versitetu administracine tvar
ka, evangelikų teologijos fakul
teto dekanas kun. prof. dr. Po
vilas Jakubėnas buvo tuoj už
ėjęs pas mane į darbo kamba
rį pasidžiaugti tokiu nutarimu 
ir suteikti man daug įdomių ir 
naudingų žinių orientacijai. 
Tarp kita ko jis pasisakė esąs 
didžiai susižavėjęs Šveicarijos 
gamta, ypač didingais jos kal
nais, pareikšdamas, kad jie 
jam sukelia ypatingos, kaip ir 
religinės ekstazės jausmus — 
“pabučiuok už mane tą gražią 
žemelę".

Zūriche susipažinęs su uni
versiteto ir aukštosios techni
kos mokyklos administracine 
tvarka, su žmona nuvažiavo
me į Luzerną pamatyti pa
minklą Wilhclmo Tellio. kurį 
panaudodamas Schilleris pa
skleidė tautoms laisvės kovų 
prieš pavargėjus idėjas. Vėliau 
perplaukėme Keturių Kanto
nų ežerą, mūsų Maironio įam
žintą labai gražiu eilėraščiu, 
ir, pagaliau dantuotu trauki
nėliu pakitus į Piloto kalną 

'2132 m. aukščio ir pajutus di
deliai praretėjusio oro neįpras
tai slegianti veikimą’, automa
tiškai teko slinkti žemyn ir at
sisėsti. Ta proga pabučiavau 
pasitaikiusią retesnės išvaiz
dos kalno mažytę atplaišėlę, 
kurią buvau net pasiėmęs at-
minimu) su savim, tokiu būdu 
išpildydamas prof. Jakubėno 
širdingą norą.

Tikiu, kad tik dėl tos pačios 
Šveicarijos žemelės didelės 
meilės Jakubėnas. po 15 metų 
turėjęs, kaip ir kiti palikti sa
ve tėvynę Lietuvą, bėgant nuo 
komunistų, pasiripko Uk švei*

Taip Šveicarija yra tikros 
laisvės šalis.' Jos žmonės taip 
ir elgiasi, karį/ sako”. “Tu ti
kėk, kaip tu ndri;’ o aš tikėsiu, 
kaip aš noriu, ^bėfMeiia; sąly
ga — būkime žntonės — bro
liai”. Jokio spaudimo kitam, 
pavyzdin per darbovietę ar pri
vačiame, ar visuomeniniame 
santykiavime. '

Prof. Jakubėhės, užuot už
sirašęs atliktifiuš reikalus, 
praktikuodavo nbsinėj skare
lėj mazgą padaryti: Tokiu bū
du užėjęs, pavyzdžiui ir pas 
mane su reikalu; išsiimdavo 
savo nosinę su daugeliu maz
gų ir, či u pi nedailias mazgus, 
bandydavo prisinimti reikalą, 
garsiai galvodafttūš.

Statybos ir hidrotechnikos 
inžinierius prof. Jonas Šimo- 
liūnas. kaip nepartinis, yra bu
vęs ir antrame Mykolo Sleže
vičiaus kabinete. Prof, šimo- 
liūnas buvo rętaš pavyzdys, 
kaip yra galimą Fr lerigva ben
drauti. santykiauti ir dirbti 
kartu. Turėjau; su juo dažną ir 
įvairų sąlytį kone 50 mėtų. At
rodė. jo energija; užsispyri
mas ir pasiaukojamas neriboti, 
siekiant numatyto-tikslo. Mirė 
1965 m. vasario 11< d. Racine 
nuo skilvio vėžio. Jis buvo pa
vyzdys lietuvio, kuris savo vi
są ilgą gyvenimą paskyrė tik 
Lietuvai. Jis buvo pavyzdys ir 
neveidmainingo bei didžiai re
ligingo kataliko, sugebančio 
ir kitokių pažiūrų ir visokių 
įsitikinimų asmenyje matyti 
brolį žmogų. Jis suprato, kad 
šis mūsų žemiškas gyvenimas 
sąlygojamas ne tik teisėmis, 
bet ir pareigomis, kurių nie
kad nevengė. Ypač prisimenu 
jo, kaip uni\etsifeto ūkio ta
rybos nario, pastangas okupa
cijų metais u nuversite to admi-

prof. šimoliūnas. Kad gautų 
virtuves ir palapines, prof, ši-

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St„ Chicago, Dh 60608

One food resswi k the Payrol Savinw 
Plan. About thre^-fourths of all Bonds 
are purchased threxgh the Plan. It’s 
helping Amerioane save more moref 
than they ever dreamed they could.

'Ihąt’s because the Payroll Savisęs 
Plan is such an easy way to save. AU 
yon do is sigM up where you work and 
the amount yo« specify is ret aside from 
each paycheck and used to buy U.S. 
Savings Bonds. It’s the easy way to 
bdd a nest egg.

You’re got your reasons to save money. 
There’s oile great way to do it painlessly. 
Join the minions who are buying Bonds 
the Payroll Sawiags Way.

nistracijai lurirft didelių ' sun
kumų su k u rd Ijiarūpinimu. 
Norint daug didelių trobesių 
šildyti. reikėjB suorganizuoti 
miško kirtimąi Pasinaudota 
vasaros atoslogąfnis. I šį dar
bą savanoriškai be atlyginimo, 
įsitraukė visi įvairūs lamauto- 
j)i fr viši profeSbciah ir jąurtk'

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, IlL 60608
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Prof. Vaclovo Biržiškos

1739 So. Halsted Street

$1.00
TRYS IR VIENA, Jaunystės; atsiminimai.

TeL 421-3070įsteigta 1923 metais.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

$6.00
$6.00

$2.00
$2.00
$5.50

taikos
žmo-

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

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

DABARTIES 
NAUJOVĖS

Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios Sinodas, 1973 m., Chicago, Illinois.

PirmaĮame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4JO, o kietuose 

viršeliuose už $6.0t.
- Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, UI. 60608. — TeL HA 1-6100

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 par ūpina fondus namams įsigyti.

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

Kur dingo
“Gintaro kambarys”

Savo laiku vokiečių kaizeris 
buvo dovanojęs rusų carui gry
nai iš gintaro padarytą puošnų 
kambarį. Per preitąjį pasauli
nį karą vokiečiai, kai buvo ap-

dvasinę mirtį. Tačiau Dievo 
.valia mes tremtiniai nepalūžo
me, nors išbarstyti po pasaulį 
■esame vienybėje ne vien savų
jų tarpe, bet su savo tikėjimo 
broliais tėvynėje bei su visa 
kenčiančia tauta. Mums buvo 
skirta tarti Dievo stiprybės žo
dį ne vien savo tikėjimo bro

liams, bet ir savo tautai, kai 
įkaitėme invokacijas bendruo
se tautiečių susirinkimuose, per 
radijų ir spaudą. Mes liudijome 
pasauliui tiesą apie mūsų tau
tos ir Bažnyčios padėtį, kai mū
sų. atstovai dalyvavo pasauli
niuose kontinentuose ar pa
skirų valstybių- protestantų su
važiavimuose.

Susirinkę šiame Sinode, turė- 
'sjmė peržvelgti *savo nueitą ke
bą, patikrinti atliktus darbus ir

Lietuvos Ev. Reformatų Baž
nyčia palieka ištikima savo is- 
.torinei paskirčiai'— stovėti tie
kos ir laisvės sargyboje. Gen. 
spt. kun. St. Neimanas atidaro- 

■majame XXVI Sinodo žodyje 
pasakė, kad tik iš laiko perspek
tyvos mes supratome Dievo va
lią’ skirta mūsų mažai reforma
tų bendruomenei. Daug kam iŠ 
mūsų atrodė pragaištinga pa
likti savo gimtąjį kraštą ir žen-

ii žmonės tvirtint, kad J. Augustaitis teisingiau- 
i aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
į galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 

___.._____  ____ s “Naujienas”, tai. prašomas persiųsti S1.50 čekį 
ąrba<Money- Orderį," pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: 

/.ri.'ZC N AU JIE N OS'

žvelgti su pasitikėjimu į ateitį, 
tikėdami, kad kaip iki šiolei 
Dievas savo malone neapleido 
mus. neapleis ateityje.

Dėl ateities Sinode buvo di
džiai susirūpinta, nes iš tėvy
nės jau pasiekė neramios ži
nios, o Brežnevo kelionė Ameri
kon ir šaukiama Helsinkyje 
Saugumo konferencija žada 
dideles pakaitas politikoje, ku
rios palies ne vien mūsų tautą, 
bet ir Lietuvos Ev. Reformatų 
Bažnyčią. Gal todėl į šį eilinį Si
nodą taip gausiai buvo susirin
kę kuratoriai, atstovai ir sve
čiai iš broliškų evangelikų 
Bažnyčių. Iš tolimų vietovių 
paminėtini: Dr. M. Devenis ir 
J. Kutra iš Santa Monikos, Cal., 
Petras ir Gytis šernai iš Toron
to ir Dr. D. Kregždienė iš Cin
cinnati, Ohio.

XXVI Sinodas tremtyje įvy
ko. 1973 m. birželio 23-24 dieno
mis, Čikagoje, savo nuosavoje 
bažnyčioje, prie 5230 So. Arte
sian Ave. Sinodo dalyviai, ypač 
svečiai, buvo maloniai nustebę, 
radę visą bažnyčios vidų pa
grindinai atnaujintą.

Po trumpų pamaldų Sinodas 
išrinko vykdomuosius organus. 
Sinodo direktorium buvo išrink
tas krt. Jonas Kutra, cenzo

rium — kun. P. Dilys, į sekre
toriatą — krt. P. Bružas ir krt. 
V. Karosas, į rezoliucijų komi
siją — krt.. P. šernas, krt. H. 
Pavilonis, krt. P. Variakojis.

Pagal nustatytą tradiciją pir
ma buvo pagerbti mirę metų 
bėgyje žymesni reformatai iš
eivijoje ir tėvynėje. Išeivijoje 
paminėti krt. A. šernas, krt. J. 
Trečiokas, R, Mažeika ir M. Ja- 
šinskas-, tėvynėje — krt. Z. 
šernienė, krt. J. Dilys, P. Pū- 
nys ir V. Dagys.

Po to ėjo sveikinimai žodžiu 
ir raštu. Lietuvių Evangelikų 
Tarybos vardu ilgesnį sveikini
mo žodį tarė kun. K Burbulys. 
Senjoras kun. A. Trakis sveiki
no Tėviškės parapijos ir Lietu
vos Ev. Liuteronų Bažnyčios 
vyriausios valdybos vardų. Zio- 
no parapijos vardu sveikino. M. 
Nagys ir D. Bobelienė — Balfo 
vardu.

Iš sveikinimų raštu paminė
tini: Pasaulio Reformuotų Baž
nyčių Sąjungos gen. sekr. Dr. 
E. Peret iš Ženevos, š. Ameri
kos Presbiterijonų, Reformatų 
ir Kongreguotų Bažnyčių Są
jungos gen. sekr. Dr. Jameso L 
MaęCordo, Lietuvos, Ev. Refor
matų Bažnyčios garbės kurato
riaus Dr. M. Predervandto iš 
Šveicarijos, Lietuvos gen. kon- 
sulės J. Daužvardienės, kun. Fr. 
Barnelio iš Vokietijos ir kura
torių, neatvykusių Į Sinodą.

Po sveikinimų buvo spt. kun. 
P. Dilio paskaita ‘“Mūsų Bažny
čios ganytojiškas veikimas”. 
Prelegentas nurodė, kad pagal 
evangelijas visa krikščionija 
sudaro vieną bendrą Bažnyčią, 
kuri tėra pasidalijusi į daugelį 
skyrių ir poskyrių. Todėl turi
me kitomis akimis žvelgti į sa
vo Bažnyčios padėtį ir uždavi
nius. Dar būdami Lietuvoje, 
mes veikėme užsidarę savo ma
žos Bažnyčios erdvėje. Po Pas. 
karo perblokšti ieškojimo ir su
radome atramą protestantiška
me pasaulyje, kuriuo dalimi pa
sijutome. Dabar krikščioniškas 
pasaulis eina dar prie didesnio 
susiglaudimo, kuriame tebūsime 
maža krikščionijos dalele. Mū
sų Bažnyčios problemos nesi
skiria nuo visos krikščionijos 
uždavinių, kuri moderniniame 
pasaulyje pateko į sekuliariza
cijos procesą. Visos krikščio
niškos Bažnyčios stvėrėsi sprę
sti ekonominius, socialinius, ra
sinius fr net karo bei 
klausimus, užmiršusios 
gaus sielą. Gyvenimas įrodė, 
kad didžiausi mokslo ir techni
kos laimėjimai neišsprendžia 
žmogaus gyvenimo problemų, 
jei jis pats tampa dvasiniu li
goniu. Dabar krikščioniškas pa

saulis ima atsikvošėti ir grįžta
ma atgal prie Krįstaus, be ku
rio negali būti žmonijai išgany
mo, net kasdieninio gyvenimo 
prasme. Tas kelias yra sunkus, 
nes naujoji karta nutraukė sai
tą su praeitimi, ir senu įprasti
niu žodžiu mes negalime jų pa
veikti. Turime jaunąją kartą į- 
traukti į aktyvi] mūsų Bažny
čios. gyvenimą ir leisti jiems 
pagal jų samprotą ieškoti ir ra
sti Kristų, kuns' yra gyvenimo 
tiesa ir šviesa.

Paskaitą baigus vyko Kole
gijos ir kitų organų praneši
mai. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad nuveikta daugiau, negu bu
vo numatyta. Stambių aukų dė
ka buvo pagrindiniai atremon
tuota bažnyčia iš vidaus ir nu
matyta ateinančiais metais at
remontuoti iš oro pusės. “Mū
sų Sparnų” žurnalas, po šimtą 
ir daugiau puslapių, pasirodo 
reguliariai kas pusmetį, plačiai 
yra paplitęs visoje lietuvių 
evangelikų bendruomenėje ir 
rado atgarsi plačioje lietuvių 
spaudoje. Smarkiai pajudėjo 
Lietuvių Evangelikų Tarybos 
veikla, kurioje aktyviai pasi
reiškia reformatų atstovai. Pa
gyvėjo taip pat Moterų Drau
gijos veikla, ir, kas svarbiau
sia, jaunimas pradeda įsijungti 
į bendrą veiklą. Priėmus apy
skaitą ir sąmatą ateinantiems 
metams, kolegija užbaigė savo 
kadenciją.

Į naujos Kolegijos sudėtį 
ateinančiam trimečiui, išrinkti: 
prezidentas krt. M. Tamulėnas 
Jr., gen. spt. kun. St. Neimanas, 
spt. kun. P; Dilys, kun. Fr. Bar
nelis, krt. J. Dagys, krt. P. Bru
žas, krt. J. Variakojis, krt. J. 
Kregždė. Į revizijos komisiją 
išrinkti: krt. P. Variakojis, krt. 
St. Dagys ir. krt. A. Uznienė. 
Išrinkus naujus Sinodo orga
nus, buvo svarstomi sumanymai 
ateičiai ir priimta keletas rezo
liucijų.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
įvyko iškilmingos Sinodo pa
maldos. Pagrindinį pamokslą 
pasakė kun. St. Neimanas, ku
riame palygino žydų ir lietuvių 
tautos nueitą istorinį kelią, 
šiame kelyje ne kartą atsisklei
dė Dievo valia, kada pačiai tau
tai atrodė beviltiškumas ir ar
tėjanti pražūtis. Neturime pra
rasti vilties, jei nesame prara
dę savo tikėjimo.

■Pamaldas paįvairino solistės 
L Tamulėnienė ir Br. Variako- 
jienė.

Po pamaldų Sinodo dalyviai 
ir svečiai susirinko į tradicinius 
pietus, per kuriuos svečiai' tu
rėjo progos tarti savo žodį.

XXVI Sinodas praėjo darnia 
ir rimta dvasia. Nesijuto nei 
nusiminimų, nei skundų.' Pasi
tikėta ateitimi ir tokioje dva
sioje sugrįžtą į kasdieninį gy
venimą V. K.

kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

■ CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
‘ -- Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chiėagps lietuvių 'gyvenimą' ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.D0. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
Kętuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
ayčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, ■ 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
-Jos.' Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

NAUJIENOS* KIEKVIENO
LIETUVIO - 

DRAUGAS.IR BIČIULIS

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TARA

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00

a $ Nei. vienas žmogus,, norįs, pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
^-Smetonos-valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- 
| rūeštea studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne-

■ s* tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo

taria, kad šių duju kon-Įsupę Leningradą, tą kambarį 
atėmę pargabeno į Karaliau
čių, bet Karaliaučių subom
bardavus gintaro kambarys 
dingo “kaip i vandenį” ir Kara
liaučių okupavusių rusų visos 
pastangos tų kambarį surasti 
nuėjo niekais.

Dabar lenkų laikraštis “Glos 
Wybrzeza” paskelbė spėjimų, 
kad tas kambarys greičiausiai 
yra vokiečių laive “General 
von Steuben”, kurį kartu su 
3,000 
portu 
dienų

sužeistų kareivių trans- 
HM5 metų vasario 10 
sovietų povandeninis 

Baltijos jūroje Pomera
nijos pakraščių nuskandino.

cenlracija, atmosferoje tesu
daro 0,1 dalį tarp vieno mili
jono dalių kitų dujų. Ištyrus 
ledo gabalus, paimtus nuo 600 
metų pr. Kr. iki 1850 m. šių lai
kų, rasta, kad tuose gabaluo
se esųs įšalęs oras teturi maž
daug tų pačių CO dujų kon
centraciją kaip ir šiandien.

Tačiau imant atskiras vietas, 
šių <lujų koncentracija gali 
kartais būti pavojinga. Greit
kelių susisiekimo susikimši
muose gali pasitaikyti 10O dalių 
anglies viendegio,viename mi
lijone (kitų dujų) ir sudaryti 
pavojingai užterštų aitrų orų, 
vadinamąjį smogų. .V. R.

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš.bet 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL _______
Prbf. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psL ___________________1________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 

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

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

šeliais. _ ___ _ ____________________________
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, ”250 psl. __________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL
Janina Narūne

• -y 170 psL
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai, 

puslapiai. ...... .... ...... ................. ......................

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygai ir klausėsi jo į>a.<kaitų. 
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, b naujiesiems ateiviams, jaunimuL rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
,jtj kieta, ideologine veikla.

Antanai 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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AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORUOS DRAUGUOS
• . vardu Ir pasiųsti:

, 1739 35. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. S06C2

GAMTA — DIDŽIAUSIAS 
TERŠĖJA?

Nors vyraują įsitikinimas, 
bet žmogus nėra pats didysis 
aplinkos teršėjas. Dr. Rober
tas Robbinsas, Stanfordo ty
rinėjimo instituto atmosferos 
mokslų laboratorijos narys, 
sako, kad pati gamta yra at
sakinga už nuodingų anglies 
viendegio (CO) dujų 90% su- 
leidimą į atmosferą. •

Žmonių; automobiliai ir fab
rikai per metus paleidžia į at
mosferą apie 400 milijonų to
nų Co, O šis kiekis tėra tik 
maža dalis tos daugybės, dau
giau kaip 3 bilijonai tonų — 
kuri kasmet kitais keliais pa
tenka į-atmosferą. • - ;

Kaip žinoma, anglies vien
degio dujos atmosferoje tepa
tveria trumpą laiką . Robbin
sas ištyrė, kad žemės rutulio 
atmosferoje esama vidutiniš
kai 600 milijonų tonų CO du
jų, o į šią sumą žmogus teįde- 
da tik dešimtadalį.

Kaip aiškinti, iš kur atsiran
da tie devyni dešimtadaliai 
(90%)? Robbinsas mano, kad 
metano dujas, atsirandančias 
iš pūvančių augalų, į CO pa
verčia atmosferoje esąs hid- 
roksilo bksiduotojas.

Nors kalbama apie pražūtin
gą taršos' grėsmę, bet dr. Rob-
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— Važ(i)uojamt Važuojain 
iš čia tuojau, — šaukė ponas 
savo vežėjui.

— Tai, kad dar arkliai ne
pakinkyti, — atsakė vežėjas, 
šeimininko pasodintas ant suo
lo virtuvės kampe, laukti savo 
pono, kol baigsis balius.

— Važuojam. Važuojain da
bar. Paskiau pakinkysi, —

rščiavosi ponas, baliavojant 
sipykus su šeimininkų. 
Taip pradėjo pašnekesį vie-

vaitgalio išvykoj poilsiauti ir 
aptarti, kas čia dabar darosi? 
Ta keista pokalbio pradžia mus 
ne tik linksmai nuteikė, bet ir 
sutelkė kreipti dėmesį, kuo ir 
kaip jis užbaigs savo mintis.

Brežnevas grįžo tuščiomis rankomis
Prezidentas Niksonas ir atsakomingi vyriausybės 

nariai labai gražiai priėmė įtakingiausią Rusijos komu
nistą. Leonidui Brežnevui ir jo palydovams prezidentas 
leido apsigyventi David stovykloje, vaišino Baltuose Rū
muose, nuvežė į naujai įsigytą San Clemente vilą, bet 
Brežnevas išvažiavo tuščiomis rankomis. Prezidentas 
pasirašė virš dešimt įvairių susitarimų, bet jis nepasira
šė susitarimo, žadančio padidinti prekybą tarp abiejų 
valstybių. Brežnevas norėjo parsivežti prezidento pasi
žadėjimą duoti rusams pačias lengviausias prekybos są
lygas, bet prezidentas pažado Brežnevui nedavė.

Atrodo, kad prezidentas Niksonas yra pasiryžęs 
duoti lengvas prekybos sąlygas, bet jis nėra tikras, ar 
kongresas’ su tuo sutiks. Atrodo, kad kongresas tokių 
didelių nuolaidų rusams nėra pasiryžęs daryti. Sen. Jack- 
son reikalauja, kad rusai leistų žmonėms išvažiuoti be jo
kių mokesčių, kad įsileistų Amerikoje spausdinamus laik
raščius, kaip amerikiečiai jau kelintas metas laisvai įlei
džia komunistinę propagandą. Komunistai išleidžia di-l 
deles sumas pinigų propagandai, veltui siuntinėdami sa
vo spaudinius, bet komunizmo įtaka Amerikoje nedidėja, 
komunistų partijos kandidatai daugiau balsų nebegauna. 
Rusai žodžio laisvės bijojo, todėl ir neįsileidžia laisvojo 
pasaulio spaudos.

Helsinkyje sekretorius Rogers keliais atvejais primi
nė rusams ir pasakė visiems užsienio ministrams, kad 
taika bus galima, kai susisiekimas tarp europiečių ir ki- 

- toje geležinės uždangos pusėje gyvenančiais žmonėmis 
bus laisvas. Sekretorius Rogers nesutiko ir su Gromy
kos pasiūlymu patvirtinti dabartines Rytų Europos 
sienas. Aiškiai matyti, kad taika Rytų Europoje buvo 
surišta su laisvės sąlygomis rusų dabar pavergtose sri
tyse. Šis klausimas aiškiai matėsi Helsinkyje, jis dar 
labiau turės išryškėti ruošiamoje Vienos konferencijoje.

Laikraštininkas Victor Zorza, kuris Rusijos gyve
nimą geriau pažįsta, negu daugelis Amerikos žurnalis
tų, šitaip komentuoja apie Brežnevo kelionę ir jos 
rezultatus:

“Kremlius rodo aiškių konfūzijos .žymių dėl 
nepavykusios paties svarbiausio Leonido L. Brežne
vo misijos į Jungtines Amerikos Valstybes tikslo. 
Pats svarbiausias Niksono ir Brežnevo susitikimo 
tikslas, sprendžiant pagal sovietų spaudą, buvo di
delis prekybos praplėtimas tarp dviejų valstybių.

Buvo pakankamai daug užuominų, kad susitikimas 
bus baigtas susitarimais, plečiančiais prekybą. So
vietų spaudos aprašymai apie naujos prekybos ga
limumus nustūmė į šalį visas kitas problemas. Pa
stebėtas sovietų spaudoje kontrastas tarp buvusių 
susitikimo vilčių ir nenoras apie tįai kalbėti, rodo 
aiškią Krejnliaus kontūziją. Žmonės oficialių so
vietų propagandistų klausia, kas blogai nuėjo Brež
nevo — Niksono pasitarimuose” (Chicago Sun - Ti-

Brežnevas parsivežė prezidento Niksono dovanotą 
modernų automobilį, bet jis neparsivežė naujos preky- 
x)s sutartis. Jis net neparsivežė pasižadėjimo tokią su
tartį netolimoje ateityje pasirašyti. Prezidentas Nik- 
sonas informavo Brežnevą, kad Amerikoje reikalai taip 
lengvai neina, kaip Sovietų Sąjungoje. JAV preziden
to galia yra didelė, bet vienu plunksnos pabraukimu jis 
negali pakeisti prekybos. Prezidentas įtikino Brežnevą, 
xad jis pasikalbėtų su senato, užsienio komiteto nariais. 
Brežnevas kalbėjo, bet senatorių jis neįtikino. Jam at
rodė, kad senatoriams terūpėjo vien tiktai žydų emigra 
cijos klausimas, bet jis apsiriko. Jis padarė didelę klai
dą, kai net ir apie žydų išvažiavimą nepasakė teisybės. 
Brežnevas pasakė, kad sovietų valdžia jau leido 60,000 
žydų išvažiuoti, kada tikrovė yra visai kitokia. Visą pa
saulį apskrido žinia, kad rusai leido tiktai 30,000 žydų 
išvažiuoti. Žinia buvo papildyta vardais ir pavardėmis 
tų žydų, kurie seniai paprašė sovietų valdžios 
išvažiuoti, bet jo negavo.

Brežnevas, nieko Amerikai neduodamas,

leidimo

tikėjosi 
gauti milijoninįų kreditų, kuriais būtų galėjęs įsigyti 
“socialistinei” statybai būtinai reikalingų ■ “kapitalisti
nių” mašinų. Jam buvo pasakyta, kad naujoms maši
noms naudoti ir geram derliui augti reikalinga laisvė, 
reikia sustabdyti melagingą propagandą prieš laisvąjį 
pasaulį. Vergai mašinų nemokės vartoti, jie. nepajėgs 
ir gero derliaus užauginti. Amerikos specialistai galės 
trąšų dirbtuves Rusijoje pastatyti, bet rusai nepajėgs 
tų dirbtuvių tinkamai operuoti. Kaip jie nepajėgė iškel
ti žmogaus ant Mėnulio, taip jie nepajėgs pasigaminti 
duonos krašto gyventojams.

Olandas Max van der Stoel Helsinkyje pasakė Gro- 
mykai, kad laisvasis pasaulis vergiją panaikino, o vergų 
darbą įstatymais uždraudė. Tuo tarpu Sovietų Sąjun
goje vergais paversti ne tik patys rusai, bet ir komunis
tų pavergtos tautos. Kol Sovietų Sąjungoje bus naudo
jamas vergų darbas,- tai Vakarai vergų produktų ne
pirks. Gromykai aiškiai buvo pasakyta, kad dabartiniai 
Sovietų Sąjungos valdovai turės ilgai aiškintis dėl vergų 
darbo, jeigu jie iš tikrųjų nori pradėti prekybą su Ame
rika ir kitais laisvojo pasaulio kraštais.

Brežnevas prekybos sutarties su JAV neparsivežė, 
o Helsinkyje vykę pasitarimai Europos taikai įgyven
dinti tas prekybos viltis dar labiau išblaškė.

— Mao rūpėjo patikrinti
dr. karkus rašė teisybę, kad Mmą. Ar jų dabar Bėra? ¥ 
mūsų bendradarbiautojai ir tjl- Daug daugiau ir daug duęso 
tų su sovietais statytojai bend
roje įvykių eigoje nėra įtakin
gi asmenys, o tik iliuzijų poli
tikos smulkutės detalės (ban
dymo gyvūnai, kaip tos Gvinė
jos kiaulytės. Tuo tikslu kartu 
su vienu draugu nuėjau į ko
munistuojančių lietuvių išlai
komą Mildos salę, kurioje tą 
vakarą koncertavo iš okup. Lie
tuvos atsiųsta solistė.

— Buvo jau po koncerto. 
Apytuštė salė atrodė tamsi ir 
nyki, kaip toji apgriuvusi dva
ro virtuvė. Viešnią solistė su 
savo palydovu buvo už suolų 
ir stalų barikados, atsiskyrę 
nuo tarybiniai kapitalistinės 
liaudies, Vilnies dignitorių, 
kaip tų snobiškų dvarponių, 
draugystėje. Viename salės 
tamsiame kampe pastebėjau 
ant suolo sėdintį žmogų, kaip 
tą pono vežiką. Stebiu jį ir ne
tikiu savo akimis. Ten visų ap
leistas sėdėjo Kreivėnas iš 
Cicero miestelio. Kadaise tei
singai rašė Šekspyras savo tra
gedijoje, kad kai mauras at
lieka savo darbą, mauras gali 
eiti sau. Teisingas yra ir dr. 
Šarkus. Dabar, kai tik skai
tau Girnakalio propagandą 
Vienybėje, vis matau savo min
tyse Kreivėną, sėdintį Mildos 
salės kamputyje, kaip tą ne
atsargų žvirblį čirškiantį ant 
mėšlyno. Kiti bendradarbiau
tojai Bei kai kurie akiratinin- 
kai labai mažai nuo jų skiria
si. Tai turėjau progų ne kartą 
asmeniškai įsitikinti. Jie deda
si drąsiais ir gudriais tik griau 
darni Altą ir Vliką, taip pat 
tritikuodami visą lietuvišką 
veiklą ir nusistovėjusią tvarką, 
sąmoningai ar nesąmoningai 
pūsdami į agitpropo trifibas ir 
birbynes....

Gal būt tos rimtos, bet humo
ro fone išreikštos mintys ir ge
ra nuotaika paskatino iškelti 
kontraversinį dalyką kitam po
kalbių dalyviui:

— Mūsų dienraščiuose ir sa
vaitraščiuose yra studentų ir 
jaunimo bei jų oragnizacijų 
skyriai. Leidėjai ir skaitytojai 
tuo yra patenkinti. Gal dėl to 
mus mažiau paveikė generaci
jų skirtumai, kurie būna, bet
gi dirbtinai keliami ir propa
guojami dabar — revoliucijų, 
reformacijų ir staigių kitimų 
laikotarpyje. Tik 2-me PLJ 
kongrese buvo nubrėžta 30 m. 
riba ne tik dalyviams, bet ir 
paskaitininkams, kas sudarė 
tam tikrą minčių lėkštumą.

— Betgi viso pasaulio stu
dentijos ir jaunimo organiza
cijų neatskiriama dalis buvo, 
o dar ir dabar tebėra vyresnie
ji. Po studentų sueigų ar prie 
ilučio buvo dainuojamos dai-

jtų rengėjų bei radijo stoties 
idovybės atrinktos. Koneer- 

ir daug dupsnęs- to pabaigoje tam policijos vir- 
nnj yra. Tik daugelyje atvejų | šininkui ir nepriklausomybės 
jie tięsiogiųių kontaktų neturi. I kovų savanoriui, lietuviško
Dėl tų kontaktų stokos ir jau-'ąžuolo tvirtumo viršilai nes ti
nimo dirbtino kulto, Ameriko
je buvo įvykęs ir dar tebevyks
ta masinis pasimetimas mora
lėje, gyvenime ir' politikoje. 
To pąsimętimo ir blaškymosi 
atspindžius galįma įžvelgti ir 
Watergate bylos atspindžiuo
se, kai jaunieji dalykus spren
dė, o vyresnieji vykdė... Da
bar tie jaunieji Dean asmeny
je, save gelbėdami, sodina 
kalėjiman sukelto skandalo 
įrankius — techniško darbo 
nęsąvarapkiškus vykdytojus, 
kurie^iš tos specialybės pelnė 
sau ir savų šeimai kasdieninę 
duoną.

Yra sakomą, kad pasaulyje 
staiga įvyktų didžiausia pa
žanga, jei būtų surastas būdas 
ar metodas perduoti gyvenimo 
patyrimus jaunajai kartai, kad 
jai nereikėtų klaidžioti ir kar
toti tas pačias klaidas iš jų mo
kantis. Tam tikslui aš siūlau 
mūsų jaunajai kartai nesito- 
inti nuo vyresniųjų ir tai įvyk

dyti įvedant savuose laikraš
čiuose Senimo arba Mecenatų 
skyrius ir palaikyti su jais tie
sioginį kontaktą...

Pokalbių dalyviai pritarė 
pareiškimui ilgais plojimais, 
nors kai kurių veiduose matė
si abejingumo šypsenos. Mode
ratoriaus pareiškimu, ta įvyk
dyta idėja galėtų nuskambėti 
visame pasaulyje originalumo 
žinia ir vieninteliu visame pa
saulyje pavyzdžiu, žinoma, jei 
tik būtų tai mokoviškai pra
vesta UPI ar kitose žinių agen
tūrose. Po šios pastabos ir ki
tų komentarų kalbėjo daugu
mos susirinkusių mokytojas:

— Vokiečių okupacijos me
tu mane paskyrė į Gondingos 
kraštą, kurį aprašė Vaižgantas 
savo raštuose nepriklausomy
bės priešaušriu, šiame tik iš 
vadovėlių ir minėtų raštų man 
težinomam krašte, visai neti
kėtai pirmąjį sekmadienį suti
kau Nepriklausomybės kovų 
draugą savanorį. Jis buvo ta
me miestelyje policijos virši
ninku ir pakvietė mane į savo 
įstaigą paklausyti specialios 
sekmadieninės radijo progra
mos. Budintis policijos puska
rininkis jam atraportavo, kad 
įvykių nebuvo, bet po to pa
sakojo apie įvairius įvykius ir 
nutikimus, kuriuos aiškinti yra 
išvykęs padėjėjas ir kiti tar
nautojai, tad viskas ir yra tvar
koje arba reikiamoje eigoje.

— Radijo pragrama iš Kau
no stoties tikrai buvo įspūdin
ga. Joje įvairūs chorai daina
vo lietuvių kompozitorių dai
nas, gabiai muzikų ir tų kon-

ra. v

laikomais pradėjo byrėti aša
ros. Lyg pasiteisindamas jis 
man ir sako; “Ar tu žinai, kad 
šios dainos gali pranykti nė 
Šimtmečiui nepraėjus?”

— Panašiu stropumu būda
vo atrenkamos dainos mūsų 
Dainų šventėms. Todėl po pa
starosios Dainų šventės LB pa
reigūno inž. B. Nainio ir pas
kutiniu metu LB švietimo rei
kalams pareigūno idėjas “keis
ti” repertuarą ir įvesti daugiau 
kamerinės muzikos gabalų, 
reikia laikyti niekinėmis. Ti
kiu, kad būsimi Dainų šven
tės rengėjai sudarys kompeten
tingą Repertuaro komisiją, 
kuri, jęį ras reikalo, pasiklaus 
ir pasipaudos patarimais gal ir 
žemesnio rango amatininkų, 
bet dar nepažeistų laikinos psi
chozės. ..

Išvykoje buvo paliesti ir ki
ti aktualūs klausimai, taip pat 
nagrinėta prof. V. Bieliausko 
paskaita Pasaulio ir Amerikos 
lietuvių gydytojų suvažiavime.

Apie lietuvių tautos 
ribas Prūsijoje

Po daugelio metą• tylos Lie
tuvoje pasirodė vertinga studija 
“Dėl lietuvių Prūsijoje pieti
nės ribos XVIII a. pradžioje”.

Ją parašė jaunas istorikas 
Algirdas Matulevičius ir pa
skelbė Mokslų akademijos dar
bų A serijos 1972 mėtų I tome. 
Atspaudai nesenai gautu

Peržvelgęs ligšiolinę, litera
tūrą, autorius detaliai nusakė 
A. Bezzenbergerio ir M. Toep- 
peno išvestąją lietuvių kalbos 
ribą, kaip svarbiausią etninės 
priklausomybės požymį. Pa
nagrinėtos ir toponimikos me
todu ‘išvestosios ribos, o taip 
pat tautinės architektūros pa
plitimas praėjusiuose šimtme
čiuose,

Savo išvadose autorius rašo, 
kad Mažosios Lietuvos sąvoka 
esantį platesnė už seniau Vo- 
kietijoje naudotą Prūsų Lietu
vos sąvoką. Kompaktine mase 
lietuviai buvo išplitę bent jau 
iki Žuvintu, Karaliaučiaus, 
Friedlando, Angerburgo, Du
bininkų.

kondensuota Matulevičiaus 
studija turi 18 p. lietuviško 
teksto ir trumpas rusų ir anglų 
kalbomis santraukas. Žemėla
pių nėra. Didžioji tos teritori
jos dalis yra prijungta prie 
Sov. Rusijos. (Keleivis)

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

JURGIS GLIAUDĄ

Lietuvos valstybės atkūrimo 
pradžia Vilniuje

4
Likiminiam asmeniui reikia tam tikros 

heroikos. Jis turi svaidytis patetikos kas
kadomis; turi nešioti herojaus aureolę. 
Sleževičius griovė tuos istorijos bėgyje 
užgrūdintus tvirtinimus. Jis buvo perdėm 
teisininkas. Tačiau likiminiąme Lietuvos 
valstybės tvėrimo procese buvo ir išliko 
valstybės piliečiu.

Žvarbų žiemos rytą lengva eisena jis 
žengė iš savo buto į Tarybos rūmus. Ėjo 
saikingai skubėdamas, nes žiemos ryto 
žvarbas gnaibė nosį ir ausis. Gatvė apstota 
keturių aukštų mūrais. Medžių šakos dangs
tėsi šarmu, ir aukštutinės atrodė mėlynais 
brėžiais dar mėlyniasniame danguje, ša
ligatvio plytos shdžiaispindėjo. Ir retkar
čiais, lyg melodingas paklydęs griaustinis 
tarp aukštųjų sienų rikiuotės, bažnytinių 
varpų gaudesys melancholiškai virpdė šal
tą ryto ir įkypių šešėlių orą.

Sleževičius visad nešėsi savo seną, ad- 
vokatišką porfęlį. su kuriuo buvo sutapęs 
dar per prieškarinės praktikos metus. At
rado tą portfelį pas Domes motiną ir išgy
veno šiltą susitikimo pojūtį, tartum būtų 
sutikęs širdingą bičiulį.

Dabar tame -portfelyje nebebuvo asme

ninių advokato bylų. Portfelyje gulėjo li- 
kiminiąi Lietuvos valstybės dokumentai, 
čia buvo kabineto deklaracijos metmenys, 
savanorių atsišaukimo tekstas ir savanorių 
šeimų aprūpinimo taisyklės. Ten pat laukė 
savo baigmės ir keli apmatai skubiai ruo
šiamų įstatymų, kuriuos, remdamasi savo 
išskirtine galia. Vyriausybė ketino pa
skelbti.

— Kada jūs miegate, pone Sleževičiau? 
— klausė jį vienas ir kitas.

— Man miego nereikia, man užtenka 
pasivaikščioti Vilniaus gatvėmis, ir aš tu
riu nuostabų atsigaivinimą, — šypsojosi 
Sleževičius.

Jo veidas buvo šviežias. Skleidėsi veš
lūs ūsai. Akių žvilgsny ilsėjosi nuosaikin- 
kumas, pasitikėjimas ir savotiškas sibari- 
tiškas tingumas.

Greta rašomojo stalo Tarybos rūmų 
kambaryje jis turėjo nedidelę sofą, kurią 
vadino “otomane”. Buvo neišvengiama 
valandėlei parkristi. Tačiau ir “parkritus”, 
miegas nepajėgė sumerkti akių. Įtampa 
buvo per didelė. Projektai ir mintys tuč
tuojau krovėsi sąmonėje, kaip sunkūs de
besys virš žemės.

Jis visiškai nesijautė “likiminis” žmo
gus sunkmečio valandai, kąip jau vadino 
jį kai kas. Anaiptol, jautėsi esąs sąžinin
gas valstybės darbininkas. Jautėsi paten
kintas, net laimingas, kad gali dirbti ir at
laikyti darbo įtampą. Kartu žinojo, kad 
visa tai yra pavojingas žaidimas su savo

gyvybe. Iš Voronežo ir Kalugos išsivežė 
gerą patyrimą su lietuviškų bolševikų kės
lais. Ir vienur, ir kitur jie siekė fiziško jo 
sunaikinimo. Savieji, lietuviški bolševi
kai, jam atrodė nepalyginamai pavojin
gesni už rusiškuosius...

Ta revoliucija, apie kurią tik puse bur
nos kalbėjo Valstybės Dūmos kuluaruose, 
kada jis talkino lietuvių atstovams 1911 
metais ir vėliau, atrodė būsianti kitos spal
vos revoliucija. Tai buvo viltis, kad cari
nė vienvaldystė taps konstitucinė monar
chija. Tada tikėtasi, kad Lietuva taps au
tonomine sritimi. Tai reikškėsi baili ir at
sargi pastanga numatyti, kaip atrodys Lie
tuvos padėtis carinei vienvaldystei apsil
pus. Kažkaip niekas nenorėjo tikėti, kad 
revoliucija pasieks savo maksimumą ir bus 
prancūziškos giljotininės revoliucijos ko
pija. Tačiau tokia tapo revoliucija. Kaž
kur Pauralėje buvo nužudytas caras, o ir 
tai atrodė tik niekniekis teroro mašinos 
darbe.

Teroro mašinos urzgesį jau girdėjo Lie
tuvoje. Iš tos teroro mašinos vairuotojų 
Sleževičius pats pažinojo Kapsuką ir An- 
garietį. Tai buvo jo amžininkai, kaip jam 
atrodė, psichopatiškai atsidavę rusams, 
aistringai geisdami tapti bolševizmo misio
nieriais Lietuvoje.

Sleževičius gerai žinojo, kad jodarbas 
atkurti Lietuvos valstybę yra žaidimas su 
gyvybe. Jo darbas kabinęte visiškai sky
rėsi nuo įprasto politinio darbo įstatymais

ir tradicijomis normuojamoje valstybėje. 
Jo veikimas buvo panašus į fronto gyveni
mą, kur tranšėjos, apkasai ir bunkeriai 
neapsaugoja nuo priešę sviedinių.

— Kodėl pasitikime mūsų darbu? — 
prasitarė bendradarbių būrelyje. — Tik 
dėl to, kad pasitikime lietuvių tautos ka
mienu. Po šiaudinėmis pastogėmis gali' 
rasti herojų. Ir kas pagaliau yra herojus? 
Tai žmogus, atlikęs savo pareigą iki galo. 
Mes turime sujungti visą tautą. Dabartinis 
momentas, turbūt, pats kritiškiausias Lie
tuvos istorijoje. Jeigu norime savo valsty
bės, turime dirbti, turime stvertis ginklo. 
Tai brutalu, bet tai išeitis. Nę užsienio dip
lomatijos, ne kitų valstybių iliuzinių pri
pažinimų, bet ginklo turime stvertis. Sa
vanorių pulkai iškovos mums Kuriamąjį 
Seimą. O Kraują mums teks pralieti...

Dar jam esant Kalugoje, Valstybės Ta
ryba išleido įstatymą: sušaukti Antrąją 
Valstybės Konferenciją norėta paversmi 
gyvuoju referendumu. Sleževičius vertino 
tą sumanymą ir nutarė šaukti konferen- < 
ciją sausio mėnesį.

— Savanoriai pildo registracijbs buk
lus. Jaučiamės drąsesni. Mums reikia 
konstituantos prototipo. Valstybės Taryba 
yra ankstesnių gyvenimo sąlygų padarinys.

Jis kalbėjo apie tai, kas jam neatrodė 
normalu valstybės gyvenime: apie jaučia
mą Vyriausybės diktatoriškumą.

— Vyriausybė negali egzistuoti kaip 
diktatoriais organas. Neišvengiamai rei-

-kia turėti konstituantą — veiksnį, kurį 
sudaro platesni rinkimai, kur atstovauja
ma visiems Lietuvos žmonėms. Tai atsva
ra judėjimui, kuris remiamas rubliais.

Gimstančiai valstybei, kurios dar negy
nė ginklais, grėsė Daugpilis. Daugpilis, ta
po sinonimu: Kapsukas. .

Daugpilyje įsikasė Kapsukas ir, remia
mas stambiomis rublių sumomis, organi
zavo popierines lietuviškas divizijas, o 
rėmėsi tikromis raudonosios armijos, divi
zijomis.

Lietuva gulėjo prieš raudopą jėgą pla
čiu, vis dar neginamu plotu.

Po Kalėdų gauta iš vokiečių trijų mili
jonų markių paskola. Paskolą išrūpino 
finansų ministeris Martynas Yčas. Tele
grama iš Berlyno rodė, kad gruodžio tris
dešimtąją vokiečiai drebtels papildomą 
šimto miEįonų paskolą. Triukas su vokiš
ko transporto įstaigų perėmimu puikiai pa
vyko. Gautus pinigus skubiai metė gink
lavimuisi. Stokojo sunkiųjų kulkosvai
džių, los esminės pčstininkųatramos. Nie
kas negalvojo apie aviaciją, apie artileri
ją. Tos ginklo rūšys atrodė neįgyvendina
ma svajonė. Kulkosvaidis — štai ko reikia 
pėstininkų būriams I

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrastj “Naujienas”
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TAMPA, FLA.
Vytautas ir Lilija Povilaičiai, 

buvę Čikagiečiai
Vytautas Povilaitis jaunose 

dienose buvęs Pirmyn choro 
dainininkas, taip ir Lilija -Baro- 
nytė-Povilaitienė, buvusi to pa
ties choro gera dainos mylėto
ja, abudu Amerikoje gimę, bet 
niekuomet nenutolsta nuo lie
tuvių. Lietuvių kalbą taisyklin
gai vartoja, skaito, rašo puikiai 
lietuviškai. Vytautas ištarna
vęs Dėdei ’Šamui, rodos, virš 
30 metų, grįžo iš tarnybos su 
atsižymėjimais, gaudamas gerą 
valdžios pensiją persikėlė su 
šeima gyventi į Floridą, pir
miausiai į Deltoną. Ten gyventi

ar savose šeimoje valgant ant 
stalo užsidegti žvakutes. Povi
laičiai numatė, kad jiems verta 
turėti jų amžiuje geras Užsiė
mimas ir pasidaryti pragyveni
mas. Ir bendrai visuomet žmo
gui yra malonumas kuo nors 
užsiimti.

Povilaičiai įsirengė savame 
name dirbtuvėlę, kurioj ir 
pasidaro pragyvenimą. Jie ap
silankė pas mus Lietuvių Kai
melyje ir mus apdovanojo pui
kia jų darbo netik įžiebti žva
ke, bet ir nuliejo didelio ūgio 
grybą su storu kotu ir raudonu 
apsiūtu su baltom spurgutėm. 
Gal tai BARAVYKAS? Linkiu 
Povilaičiams geriausio pasise
kimo jų naujame versle.

UETITVUS MIŠKAS
E kvėpimas, jau ką gi! čia šakai* pušelių, 

čia vėjelis dvelktelia su kvapu žiedelių: 
Jauti pievos dobilą baltą ir raudoną, 
Jauti ramunes, čėbrus — žoleles dirvonų; 
Jauti iš juodo kapčiaus skruzdėlyno kvapą, 
Ir iš medžių, iš skujų, iš šiškų, iš lapų 
Vis kitoki kvepalai: kai vėjelis dvelksi, 
Kožną kartą kitokiu kvapu užsivelgsL 
Čia samanos su bruknėms šileliu užpluko; 
čia medžio žiedų kvapas — lyg sodas pratrūko. 
Tartum miškas kvėpuoja nelyginant žvėris: 
Savo kvapus po laukus kaip berte pabėręs, 
Laukais, pievoms atgauna. — Viduj pušynėlių 
Jauti sau gražiai kvapą dirvų ir pievelių. 
Ir taip visa sumyšta, vėjeliu praskysta, 
Kad nė nosis šių kvapų visų nepažįsta; 
Tik tartum giria, pieva ir laukas sustarę, 
Iš brangiausių kvepalų miškinį padarę, 
Dievui ant garbės rūko taip ramiai, taip meiliai,
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Tikrieji Kristaus mokytiniai, kurie klauso Vyriausio Mokytojo žodžiu, 

ir stengias visokiu būdu būti jo mokytiniais yra paliuosuoti netik nuo niek- 
tikystės ir nežinojimo, bet yra laisvi nuo tarnavimo nuodėmei ir gauna 
tikrą supratimą patys apie savo prigimtas silpnybes ir sutepimus ir yra 
pripildyti dievišku protu, kuris išreikštas Tiesos žodžiuose. Todėl jų lais
vė neša palaimą vieloje įžeidimo; nusižeminimą vietoje pasipūtimo; kan
trumą vietoj rūstavimo; geradėjystę ir labdaringumą vietoje nedorumo ir 
saumyiystės; linksmybę ir ramybę vietoje neuzsiganėdinimo ir neapken- 
dmo dvasios. Teisybė, kad tik pats Sūnus .padarys mus visai laisvus.

Šriftus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kdekvienam 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, jd 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist^ 3715 W. 66th Chicago, Illinois 60629

IV. RASTO TYRINtTOJAI

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5*49 

Rttld.; 3*3-2233 

OFISO VALANDOS: 
rtrm&diėnlait ir ketvirtai. 1—7 viL. 
sutrai^, penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštai, tiktai gusitarua.

Ret: GI *4W7*

DR. W. E1S1N - E1S1NAS
AKUŠERIJĄJR MOTERŲ LIGOS 
^iHĖkOLOGlNt ČftlRURGUĄ- 

51 $2 So. KodzTe Ava., WA 5-2570

< al a Tirtos pagal yi si tarimą. Jei ne*t- 
gįliępia. ^amhipti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAUCH-
KRIAUČEUUNAITE 

aktniRIJA ik^MOTĖRŲ LIGOS 
4132 So. KŽDŽIE AVĖ. 

Talef. WA 5-2470.
NeatsOiepos — skawhinti ■ 

„ 471-0225, .. į.
___ Vaianipg pažai susitarimą. .

Ofiso tjl.: HE 4-1813 arba RE 7-9700 
Zazidaneljos: PR 6-9801

DR. 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. į, „ 
Trečiadieniais- iiždaryta.. „ .

DL FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
261* W. 71st Št. — Tai. 737-5149 '

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

nemėgo. Dabar pakeitė savo 
gyvenamus namus, apsigyveno 
521 W. Blue Spring Ave., Oran
ge City, Fla.

Čia Povilaičiai įsirengė savo 
rankomis dirbti - išlieti iš vaš
ko žvakes visokio modelio, ir 
visokių spalvų žvakes. Florido
je labai įėjo madon prie svečių

Apstato Lietuvių Kaimelį

Mūsų kaimynystėje pradės 
naujų apartamentinių namų 
projektą. Prie mūsų kelio-bul- 
varo ligi vieškelio 92 projek
tuoja 38 akrus pilnai užstatyti 
apartamentiniais gyvenamais

Lyg kad skripkuoja, juokias, gieda, verkia gailiai; 
E tie balsai visokį taip krūvon susiaudžia, 
Kad jų skyrium nežymu, e tik širdį griaudžia, 
Kad jų skyrium nežymu, e tik širdį griaudžia.

Ai siaudžia gražiai miškas, ne tik kvepia gardžiai, 
Siaudžia, ūžia ir skamba linksmai, dailiai, skardžiai; 
Vidunaktį taip tyku, kad girdi, kaip jaunas 
Lapas arba žiedelis ant šakelių kraunas.

TEYAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

GRADINSKAS
JEI LANGAS NORS

15 INČŲ, 
GALIT ĮDĖT VĖSINTUVĄ

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GeLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
asntaaMgmEaMBHBng"""" -"r iaagsaas^

PERKRAUSTYMAl
MOVING- 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R.ŠERĖNAS 
2047 W. 67th Pt. WAlbrook 5-8063

GĖLININKAS 
(PUTRAMEMAS) 

LmfamuĮąd arba liūdesio" 'valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave» — 536-1220 

........................... ..................................... ..... « WWW...... ........... .... .............................

namais. Atrodo, statybą pradės 
visai greitu laiku. Buvo iš vieno 
krašto puikus apelsinų ir greip
frutų sodas, iš kitos pusės
pusės buvo dykuma — duobė, 
prie Orient Rd. Kuomet žemei

Girdi, kaip šakoms šnibžda medžių kalba šventa, 
Kaip žvaigždelės plevena, gaili rasa krinta. __

(Iš A. Baranausko “Anykščių šilelio”)

Nors buvo tvankus oras
iškilo aukšta kaina, tai sodų ir ir plieskė šaulės spinduliai, 
“svampos” savininkai, gauda-Ąžuolyno skaročiai teikė gai- 
mi tūkstančius už akrą išnau-‘vų pavėsį. Piknike daug at- 
dos visas dykumas. Manome, silankė, ir visi draugiškai 
kad ir šalia mūsų esanti graži paišinos, leido laiką links- 
gyvulių ganykla greitai bus ap- mai. Malonu buvo sušnekti 
statyta kaip grybais visokiau-'su kupiškėnu Frank Stahio- 
siais pastatais. Per dvidešimtį niu. Buvo matyti veikėjai 
metų išgyvenom-laisvai, džiaug M. Zolpiene, R. Didžgalvie- 
damiesi gražiausiais laukiniais ir daug drąsių Žmonių, 
gyvulėliais. Gal greitai ture- kurie pas judrus 
sim pasidžiaugti vaikučiais ir’našles jų piknike pabuvojo 
šuniukais. Ateitis greitu laiku ’• • v-
parodys, kas išdigs. —Onutė'

našlius,

NAŠLIUKŲ KLUBO 
PIKNIKAS

ir naujų .pažinčių užmezgė. 
Patys našliai ir našlės džiau
gėsi, kad jų išvažiavimas 
puikiai pavyko. koresp.

Praėjusį sekmadienį, lie
pos 8 d., Bruzgulienės sode 
našlių ir pavienių piknikas 
buvo smagus, nors termo
metras rodė arti šimto laips
nių šilimos. Prakaitą nuo 
kaktos reikėjo braukti ypač 
Hanso orkestrui grojant šo
kėjams. Prakaitavo darbi-

TASYTINOS KLAIDOS
Vakarykščiaihe Naujienų Nr. 

163, p. K. Strikaičio straipsnyje 
‘Tiesa apie Lietuvos šaulių Są
jungą” trečioje skiltyje sakiny
je “... vienas gyvas likęs iš pa
čių pirmųjų Lietuvos Šaulių 
Sąjungos steigėjų” to straipsnio 
autoriaus K. Strikaičio vardas

DR. LEONAS ŠE1BUTIS 
_ INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63r3 STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietį.. 
ketvirtai nuo. 5—?7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rež. telef.; 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Sandra praktika Ir chirurgija 

Ofisą j 2750 West 71 st St. 
Tąk 925-8296

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

Apdraustas perkraustymas 
iš ivairiy atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeI.j FRontier jS-1882

DR. . VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. !

CHICAGO, ILL. 60629 
k—---- • --------------- y

ninkai ir taikintojai prie 
įvairių darbų: spurgų kepė
jos Mary Morozaš, Stapo- 
naitienė ir kitos. Kasparas 
Kriščiūnas prie karštos 
krosnies prakaitavo, ją ope
ruodamas. Valgių vietovę 
tvarkė Elzė Petkūnienė ir 
kitos. Agnė Deikus prie re- 
gisterio. Gėrimus puikiai 
pilstė Bronė Vilkas, Anna 
Saudargas ir kitos. Pinigė
lius skambino su mašinėle 
Della Ketvirtis. Saldainius 
pardavinėjo Dojana Gukas 
ir Jonas Šulcą.

Našlių pikniko komisija 
Mary Nabereza, Kasparas 
Kriščiūnas ir Nella Skinulis 
puikiai atliko prie laimės 
šaltinėlio. Laimingieji džiau 
gėsi puikias dovanas gavę. 
Korespondentas, laimėjęs 
dovaną, net į aukštą pašo
ko.

yra patekęs per klaidą. Auto
riaus parašas yra strėipsnio 
gale.

Be to, ketvirtoje skiltyje pa
likta korektūros klaida — Vla
do Putvinskio pavardė neiš
taisyta. Atsiprašome.

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA

Senatvės pensijos 
pakeliamos 5.6%

Prezidentas Nixonas pasira
šė įstatymą, kuriuo nuo atei
nančių 1974 metų vidurio So
cial Security pensija pakelia
ma 5.6 nuošimčiais. Preziden
tas pareiškė tą įstatymą pasi
rašęs su didžiausiu malonumu, 
nes tai būsianli gera naujiena 
milijonams piliečių.

Socialinės apsaugos išmokė
jimus gauna apie 30 milijonų 
amerikiečių.

Padidintoms pensijoms su
kelti lėšų, naujuoju įstatymu 
Social Security mokesčiai nuo 
ateinančio sausio 1 dienos bus 
imami nuo $12.600 metinių pa
jamų.

Kardinolas ignoruoja 
mokytojų reikalavimą

Chicagoš arkidiobzijos mo
kytojų sąjunga, atstovaujanti 
7,000 pasauliečius mokytojus 
katalikų mokyklose, šaukia 
naują susirinkimą pasitarti kas 
daryti; kad nfesiseka gauti au
diencijos pas kardinolą Cody. 
Audiencijos tikslas esąs prašy
ti pakelti algas. Tos sąjungos 
pirmininkas Thomas J. Phe
lan parašęs kardinolui laišką, 
prašydamas paskirti pasima
tymą, bet jo laiškas buvęs vi
siškai ignoruotas.

“Žeminanti viršūnė”
A. Voobuš; Chicagbs liutfe- 

tonų teologijos mokI'kFo's pro
fesorius, laiške Čhicago Tri
būne rašo, kad tūriht galvoje 
Nixono ir Brežnevo susitiki
mą, tenka vis ir vėl kartoti 
kad laisvas kraštas neturėtų 
pamiršti savigarbos. Laisvi 
žmonės turi tą pirmenybę, kad 
jie gali ginti visų žmonių die
viškąją teisę į laisvę ir pasisa
kyti už visų tautų teisę į laisvę. 
“Mūsų pačių gyvenimas nuo 
to priklauso”.

Koktu esą žiūrėti, kaip mū
sų vadovybė nusižemina prieš 
vergų imperijos valdovą, sie
kiantį dar labiau sustiprinti sa
vo teroro režimą, rašo prof. 
Voobus.

SKAITYK IR KITAM patArk 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ NAUJIENAS"

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

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

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

. TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AlKS'l’Ė AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
.Į *-

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

V. Tumasoms, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 West 7i»t štReet 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Raxid. teUL Gibson 8-6195

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

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:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, Dl. 60608

** P. ŠILEIKIS, 0. P.
gS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Nt Aparatai - Protezai, Med. Ban-

W dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Areh Supports) ir t t

VaL: B—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 Wė«t 63rd St., Chicago, 111. 60629

tllaf.: P Respect 6-50*4

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 didėli 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

SKAlTYk PATS ift PARAGINK 

fclftfs SKAITYTI 

N A b J I B N A S

— Brighton i’arlco Lietuviu Motery 
klubas rengia pikniką sekmadienį, 
liepos 15 d. Bruzgulienės sode. Bus 
skanių valgių, gėrimą ir šauni muzi
ka. Pradžia 12 vai. ir baigsis vėlai. 
Kviečia visus atsilankyti ir linksmai 
praleisti laiką.

Komisija Ir Valdyba

GARSINKITES naujienose
S — NAUJI INOS, CHICAGO *, ILI___ FRIDAY, JULY 13, 1973



KATINŲ KALBA

VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA]
PAGERBS DARIŲ IR GIRĖNĄ

TOOL ROOM MACHINIST

1333 So. CICERO

tools

656-67Q0

ma-

3105 N, PARKSIDE AVE

Scale

FENDER MAN

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

Karštomis dienomi* Amerikos mies-
P AV ARD 9 IR VARDAS matomam

WHHf YOU BANK OR WORK
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

ir tuščių 
komisija 

auką ir

MISCELLANEOUS 
įvairūs -Dalykai

Praeitą pirmadienį, liepos 9 
dieną Vlado Rasčiausko suorga- 
nizuota‘45 turistų grupė išskrido 
į Vilnių. Tą pačią dieną Ame-

EVERGREEN PARK 
FOR SALE BY OWNER

vonias, 
darbus:

Call: Frank Lapelis
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

GIANT FLEA MARKET
CHRIST LUTHERAN CHURCH

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

vėsintuvą tuoj gausi 
laukti 
47th 
FR 6-1998 
ketv. 12-9. 
rvta.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai'ir įrengimai

šaldomas,
$9.420 pajamų Į 

— mokesčiai, vanduo 
Investavimas duoda

NAUJIENOS
1739 So. HAI<STED ST.

CHICAGO, IL 60608

GEROVĖS IEŠKANT
GRAŽUS 6 KAMBARIŲ" mūras. Arti 

71-mos ir Mozart. Modernus viduj.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

tools. Knowledge scope 
chine: Good pay.
Call 3274730
NORTH SIDE

Pavergtųjų tautų 
savaite liepos 21

Pakartotinai pranešama, kad 
Pavergtųjų Tautų Komiteto ini
ciatyva kitą šeštadienį, liepos 
21 dieną nuo 12 valandos Chi- 
cagoje įvyks manifestacija, ku-

♦ Gražioje Lietuvių Tautinių 
kapinių vietoje su didele nuolai
da skubiai parduodamas dviejų 

ž«l«M laitam* duobių sklypas. Darbo valan- 
nSkfi^”v«n^« domis kreiptis j p. Ruczek tele- 

tal, yp»tin- fonu 263-2700 arba vakarais 
n.beę.u- (Pr).

Ask for Mr. BILINSKI 
656-6700

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ?

SUSISIEKITE SU
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY —
Tel. 585-2064

Čia, būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

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

MARQUETTE PARKE 
Savininkas parduoda labai gerą mū
rini 2 butų po 5% kambariu su 3^ mie
gamaisiais kiekviename. Visur išplas- 
teruoja. Įmontuotos virimo ir kepimo 
krosnys, įrengtas beismantas, ga

ražas.

CALIFORNIA SUPHR M R VICE
T»U>ml tufo motorai, rtaWHal, 

* tuno-ups Ir ♦. L
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-W27

HELP WANTED — MALI 
Oarbininky talkia

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA N0REIBTENĖ 
2608 West 69th SU Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 

Didelis pssrrinkimžs {vairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

paties Rasčiausko suorganizuo
ta 60 turistų grupė. Kita 60

GAUSIOS EKSKURSIJOS 
'“ Į VILNIŲ

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. M3Z Tai. YA 7-5H0

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

Experienced machinist needed to 
help our company design and to build 
tools and fixtures. If you qualify 
we can offer you an outstandnig be
nefit package. Guaranteed merit re
view, paid holidays and vacation. 10 
hour minimum overtime guaranteed 

per week.

WESCO PRODUCTS

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

vour future with us. 
DOWNERS GROVE VW INC.

Call 964-9500
Dont delay now. 

Join our happy Family.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas < ~

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

AUTO BODY MAN
Small North suburban Must b*> A-l 
Excellent working condition. To in 

sure vour future. Stoo in nr call
RTT.L MADISON MOTORS 
666 VERBOM ct ENCOE 

' 835-0800

M. A. š I ¥ K U S
Real Katate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254745B
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

Iškiliųjų lakūnų Dariaus ir 
Girėno didvyriškų žygių ir tra
giško žuvimo 40 metų sukakties 
iškilmingas minėjimas Įvyks š. 
m. liepos mėn. 15 d. Marquette 
Parke, prie jų paminklo, 67-tos 
ir California gatvių kampas.

Minėjime dalyvauja: Skyriaus 
vėliava, visi skyriaus ramovėnai 
ir birutietės.

Susirinkimo punktas: 69-tos 
ir Artesian gatvių kampas, prie 
Lackawicz laidojimo koply
čios.

Susirinkimo laikas: 1:00 vai. 
p. p. Iš ten organizuotai vyksi
me į Marquette Parką, prie Da
riaus ir' Girėno paminklo.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

A. G. AUTO REBU&DSRS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas* spiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. dai

nos nebrangios.
3511^ W. iSrrf StrMt, Chicago, III. 

TBL. — 776-5821
Anicetas Garbačiauskas, ssv.

GAL FRIDAY
Permanent position for reliable per
son with office • experience. Typing 
and the ability to use calculator re
quired. Excellent fringe benefits. 

THE MILTON JOHNS CO.
3920 S. FEDERAL of DAN RYAN

5384500
8:30 A. M. to 5:00 P. M.

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

{rengiu Jr taisau kambarius, 
virtuves. Atlieku cemento 

šaligatvius, laiptus ir t.
ZIGMAS

TeL: 778-0838 ar 651-9625

EXP. AUTO BODY COMBO, 
MAN WANTED

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

delav we need vou now
FRANK MATTRO OLDSMOBILE 

1001 CHICAGO AVE.
EVANSTON. ILL.

Call 866-7605. ask for AL.

prega.

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

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

— Tad pagaliau ką tu moki fits 100% _ company paid 
Gal moki svetimų kalbų?

Į ŠĮ klausimą šuva linksmai 
suvizgino uodegą.

Aliau... Miau..

July 14 — 10 A.* M. to 4 P. M 
■ Admision',25 c. ’

MAINTENANCE SUPERVISOR 
Experienced, capable individual to 
take complete charge of printing ink 
plant maintenance. Excellent salary 

and benefits.
’ BOWERS PRINTING INK CO. 

2655 W. IRVING PK. 
CHICAGO, ILLINOIS

Mr. F. Venturini 539-2400

MACHINE BUILDER
Growing company needs man with 
mechanical or electrical background 
to build special machines. Full time 
steady job. Salary commensurate 

with ability.
All company benefits.

Apply in person or phone:
IMPERIAL STAMP & 

ENGRAVING CO.
1825 So. BUSSE RD. 

MT. PROSPECT 

439-7272

— Chicago Lakefront Festi
valis bus rugpjūčio 11—19 d. 
Festivalio karalaitė renkama 
rugpiūčio mėn. 6 d. Yacht klube. 
18—23 m. mergaitės kviečia
mos tam konkursui registruotis 
Miesto valdybos Specialių pro
gramų skyriuje, kamb. 609.

TOOL GRINDER
To head up tool crib, grind small 
tools, drill remers 
Must 
plete

AUTO BODY
OR COMBINATION

Top auto body and fender man. or 
combination man. Experienced, top 
wages. Busy shop. Dont T-et this 

pass. You call STEVE 
283-6646.

Located Peterson & Cicero.

— Bronius Strikaitis, Roches
ter, N. Y., pratęsdamas prenu
merata vienėriems metams, at
siuntė vajui 10 dol. auką. Ta 
proga jis rašo: “Man labai pa
tinka Tamstų leidžiamas laik
raštis Naujienos. Ypatingai ga
biai ir išmintingai iškeliami 
mūsų veiksnių nesutarimai, kar
tais dėl menkų niekų 
ambicijų”. Vajaus 
nuoširdžiai dėkoja u 
pareiškimą.

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

other fringe benefits.

641-0914

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS

šunų parodoje demonstruoja
mas kalbėti sugebąs šuo.

,— Kaip vadiniesi? — klausia 
jį jury narys. Tyla.

Gal sugebi ka nors pasaky- 'scribe from dicta:
. į wpII and unHin<

HELF WANIcD — FEMALE 
Darbfoinkiu Reikh

Immediate opening for dependable 
conscientious man with general main
tenance skills. Good working condi

tions and excellent benefits. 
Loop location. $480.00 per month.

Call Mr. BODNAR 
431-3394

TRANS - UNION 
CORPORATION

111 W. JAKSON — CHICAGO 
An Equal Opportunity Employer

TERRA
Brang^nybii, Lilkrocftiil, Dovanas 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO

Telef. 434-466®

Amerikos lietuvių grupė iš
skrenda į Vilnių liepos 15 dienų. 
O dar viena išskrenda liepos 19 
dieną. Rasčiausko ofise dabarti
niu metu judėjimas yra labaf 
gyvas.

SECRETARY - STENO
FULL TIME.

Requires good skill, shorthand, and 
typing. Excellent wages.

Contact Mr. HOLT 
649-1100

An Equal Opportunity Employer

7 M. MŪRIN1S 3 butu ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
Įrengtas skiepas, 
metus. Išlaidos ■ 
ir * audrauda. 
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 .

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PA.RC5LS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 6<M29. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Hafetod St, Chicago, lit. 60608. — Tel. 254-3320 -

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

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

CLERICAL 
File clerks and Telephone Order 

Clerks. 5 openings available. 
Come in or call 

Mr. HE1-LER 
726-8707 for Appointment. 

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

7th Floor.
An equal opportunity employer

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. <5t60e. Tel.: VI 74447

--------------------- -- ——-——
DĖMESIO

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai 5104 metams automobilio 

Liability apdraudimas.
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

MECHANIC
EXPERIENCED TOP MAN 

for foreign and American cars 
with

.vandens hydrantus. 
1 ir smagu 

| vandenyje, tačiau 
! gesinti gaisrų, nes 

Kai kurie 
gal aukitesniuose namuose, 

na vandens.

ri prasidės Wacker Drive ir Sta
te St. sankryžoje. Manifestaci
joje numatoma dalyvausiant 
etnines grupes, kurių senosios 
tėvynės yra komunistų okupuo
tos ir pavergtos.

Po manifestacijos įvyks Pick- 
Congress viešbutyje kuklus 
priėmimas, kuriame dalyvaus 
JAV kariuomenės ' kapitonas 
Borling, ilgus metus iškentęs 
Šiaurės Vietnamo kalėjimuose, 
ir kunigas R. Wurmbrand, 14 
metų ištvėręs Sovietų Rusijos 
ir Rumunijos kalėjimuose. Be 
to, dalyvaus įvairių etninių gru
pių ir politinio pasaulio atsto
vai.

Berwyn, 
Ill., atsiliepė į naujų skaitytojų 
bei platinimo vajų užsisakyda
mas Naujienas 6 mėn. Vajaus 
komisija nuoširdžiai dėkoja už 
dėmesį ir gerą pavyzdį. Visi 
skaitytojai yra prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti. Visi 
lietuviai yra kviečiami Naujie
nas užsisakyti.

SUAUGUSI Mt)TERISv ieško. 3 švarių 
kambarių 2-trame aukšte — ramiame 
name, Bridgeporte arba Marquette 

Parke. Skambinti po 6 vai. vak. 
Tel. YA 7-7414.

PARDUODAMI •• , 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai. - 
SOUTHWEST FURNITURE CO.

- , TEL; GR 6-4421 ■ •
.6200 So. WESTERN AVE'

ENGINEER STATIONARY
To maintain & oper. H'?h pressure 
Boiler & Equinment. Union 

Benefits.
For information Call MP DAVnv.s, 

638-1355

2-JŲ AUKŠTU puikus mūras, arti 
mūsų. Naujas šildymas. Alum, lan
gai. Karpetai." Kabinetų virtuvė. 
Sausas - beismantas. Garažas. $29,900.

8 KAMBARIU. REZIDENCIJĄ apie 
16 Oideler-šeimaf^. LiuksiisttnMmas. 
Evergreen Parko ribose. $36,600.

LIUKSUS 2 BUTŲ, mūras — arti 
71-mos ir Mozart. Karpetai. Daug 
gražių priedų. Garažas. įrengtas beis
mantas. Siūlymas.-, ;S44.'9OO.

ARTI 52-TROS ir CALIFORNIA. 
Didelis, geras 5 kambarių inędinis jsu 
garažu. $18.900. '

6 KAMBARIU OCTAGON..; įrengtas 
sausa® beismantas. Apie 50' lotas. 
Garažas. Arti mūsų. $23,000.-.

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

4 BUTU MŪRAS Marquette Parko 
riboje. Naujas gazų, šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. 
$36,000. " .................  ■'
' 6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. ..Į pietuš; nuo 
Talman banko. . $81,000. . , .

■ BARGĘ^AS. 2 aukštų žpartameh- 
tinis mūras. Prie parko. ..Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit. ’ ' t

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 Mar- 
ąuette Parke. Kaina $9,900.

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

įraakiai. Hgų metų patyrimas.

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

1. TYi R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANtENYBĖS 

pqrdavim a.T ir Taisymai
WEST 6*h ST1MT

TsL: Republic MW

Munčiu_______ __ dol.

□ Prašau riqsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui
□ Užsakau Naujienas savo ........ ..... ........... ........... ........... .....kaip dovaną

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 į $21,900. 
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

— — — m Js T s p m M Y M mW

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 lietuviu protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje

T1 vaiaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik i reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangian- 
sią — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
Ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in- 
formacija .ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucija^ 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti 
lodei kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti ‘ Naujienas 
besidengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai vra 
kviečiami uzsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos rei
kalingos, ir net būtinos.

Chlcagcje, prkmleačiuoM Ir Kanadoje Naujienos metams _ 321 00 
pusei metu — $12.00, trims menechms — $7.00, vienam mėnesiui — oo'— H0.?3' m,tv - Vlerum mėne^ tlul — $3.09. Užsftnlvo* — $23.00 metam*.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

RENTING IM~GRNE*AL 
• N u o m- o s

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.

Rūta Lee - Kilmonytė tarpe lietuvių moterų, kurios atvyko persižiūrėti, kaip 
Rūta šoka, dainuoja ir vaidina. Ji vaidino operetėje "Guy's & Dolls" Ade

laide's rolėje.
Vlado Bacevičiaus nuotr.

— Dr. Al. V. Berkis, GOP 
Tautinių grupių tarybos infor
macijos direktorius, rašo Young 
Americans for Freedom žurna
le The New Guard, kad Europos 
saugumo konferencija Helsinky
je nebus sėkminga, kol Estija, 
Latvija ir Lietuva, taip pat ki
tos Sovietų Rusijos pavergtos 
tautos neatgaus laisvės. Pripa
žinimas šių kraštų dabartinės 
padėties būtų priešingas pagrin
dinėms žmogaus teisėms. Gavus 
nepriklausomybes Afrikos ir 
Azijos tautoms, pabaltiečiams 
jau išsenka kantrybė ilgiau lauk
ti. Tų kraštų kilmės amerikie
čiai tikisi pagelbos ir užtarimo 
iš Amerikos valdžios bei žmo
nių.

— Petras Petraitis, “Margu
čio” radijo vedėjas, išvyko atos
togų į Miami, Fla. J. Koudelka 
iš Inglewood išsikėlė į Ana
heim. Calif. Ponia G. Norbut, 
po skaudžios gaisro nelaimės, 
grįžo į namus Marquette Parko 
apylinkėje.

— “Kas perdaug, tai nesvei
ka”: jei perdaug karšta, tai jau 
blogai. Bet šiais laikais yra pa- 
gelba — geras Emerson oro vė
sintuvas. ' Jis į langą įdedamas 
per minutę. Jis orą netik atšal
do, bet ir jį švarina — iškošia ir 
drėgmę išima. Jie gaunami pas 
Gradinską. žinokit kambarių 
plotą, lango platumą ir kokia 
elektra (110 ar 220 Voltų), ir 
Gradiqskas jums patars, koks 
vėsintuvas jums labiausiai tik
tų. Pas Gradinską nusipirkęs 

nereikės 
Adresas toks: 2512 W. 
i., Chicago, Ill. Telef.

Atd. 9-6; pirm, ir 
Sekm. ir treč. užda- 

(Pr).

•* Gintaro Vasarvietėje. Union 
Pier, Mich., šiuo metu vyksta 
šachmatų turnyras, o šeštadienį 
2 vai. meisteris Tautvaiša duos 
simultaną Union Pier vasaroto
jams. Visi šachmatininkai su 
šachmatų lentomis kviečiami y*'^' s*1 
dalyvauti. Dėl vasarojimo pra 
šoma skambini 616-469-3298.1 »p«

(Pr). L

and form tools, 
be capable of setting up com- 
control of inventory of 

Salary open.
FRINGE BENEFITS.

WESCO PRODUCTS
1333 So. CICERO

SECRETARY — GAL FRIDAY 
Must be able to take shorthand, tran- 

macihne, type
A . • v • • • -I A rp i Į well duu ue WUUUg to learn otherti apie savo seimininką. Tyla. offįce duties. Excellent fringe bene- 

‘ 1. Good wor
king conditions, Salary commensu
rate with experience and/or potential.

H. KRAMER & CO. 
1339 WEST 21 ST. 

Mr. FAGAN 
226-M11

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

PRrospect 8-2233
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

OME INSURANCE




