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Rusijos prekybinis Rumunija sujudino
savo karius

BELGRADAS. — Rumunijos

IS VISO PASAULIO

Massachusetts valstijoje, Pittsfield žaidimo lauke susirinko didokas būrys žaidėję prie žai
dimo pradžios taško. Paveiksle matome senu žaidėju grupę, pasipuošusią senomis skrybėliuoto
mis uniformomis, ir nauju žaidėjy grupė, viską pritaikytą skubai ir greitiems sprendimams.

DISIDENTAI SOVIETUOSE TIKRINS
■ HELSINKIO SUTARTIES LAUŽYMUS

Tikisi, kad panašios kontrolės grupes Įsisteigs 
ir kitose Helsinkio pakto valstybėse

.MASKVA. —- Devyni- drąsūs sovietų disidentai neseniai pa
skelbė pranešimą, apie sudarytą specialų organą, kurs seks ir tik
rins, kiek SSSR gerbia ir Taikosi savo praėjusiais metais Helsin
kyje pasirašytos sutarties punktų kas liečia žmogaus asmens teises.

BELGRADAS. — Jugoslav!
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Sudarytbji speciali' grupė, pa
vadinta gana ilgu vardu “Gru
pė sekimui - kaip SSSR vykdo 
Helsinkio sutartį” — informuos 

, visų Helsinkio sutartį pasirašiu
sių valstybių vadovybes apie So- 
vietų tos sutarties laužymus. 
Tos grupes priešakyje yra Juri
jus Orlovas,.o nariai be kt. yra 
Helena^ Sacharova, Nobelio Tai
kos laureato žmona, generolas 
emeritas Petras Grigorenko ir 
rašytoj’ąi Anatol Marčenko ir 
Aleksanandras Ginzbui’gas.

Pats prof. Andrejus Sacharo- 
"v vąs tos .grupės nariu formaliai 

nėra, bet pareiškė, kad pilnai re
mia tos organizacijos tikslus ir 

veiklą. x i

. Kaip žinoma, Helsinkio su
tartį pernai rugpiūčio mėnesį pa
sirašė 32 valstybėsj jų tarpę So-

Disidentų sudarytasis orga
nas prižadėjo sekti ir kontroliuo
ti, kiek Sovietai vykdo savo pa
sirašytos sutarties punktus, ku- 

' rie liečia sąžinės, tikėjimo ir įsi
tikinimų laisvę ir kurie įparei
goja signatarus skatinti žmo
nių, kultūros ir informacijos san
tykius. ' '. <

To kontrolės organo organiza
toriai tvirtina, kad jie raštiškai 
informuos sutartį pasirašiusių 
valstybių -galvas ir viešąją opi
niją apie visus. Helsinkio su
tarties susitarimų ir nuostatų 
laužymo faktus, paimtus iš nu
skriaustų Sovietijos piliečių 
skundų ir pranešimų.

"Ypatingai “nežmoniškų el
gesių” atvejais kontrolės orga
nas kreipsis į kitų valstybių val
džias, prašydamas sudaryti-spe
cialų tarptautinį komitetą, kurs 
pasistengtų faktus patikrinti 
vietoje, tai yra pačioje Sovietų 
Sąjungoje. p

Ypatingai nežmoniškų elgesių 
kategorijai priklauso vaikų iš 
tėvų atėmimas, draudimas vai
kus pamokyti religijos, privers
tinas “gydymas” psichiatrinėse, 
šeimų -išardymas, taip pat žiau
rus elgesys su kaliniais, kuriems 
atimta laisvė dėl jų įsitikinimų.

šios tikra; drąsios grupės na
riai reiškia viltį, kad panašios 
grupės susidarys ir kituose kraš
tuose su panašiais tikslais.

Bolivijos prezidento kūnag 
siunčiamas namo

-

BUENOS AIRES. — Pagrob
to ir po, dviejų dienų nužudyto 
buvo. Bolivijos prezidento Juan 
Jose Torres pačios Bolivijos ka
rinės aviacijos lėktuve parve
žamas namo į Boliviją, kur bus 
palaidotas. Generolas Torres iš- 
vyko.į tremtį 1971 m’ rugpiūčio 
mėnesį nepasisekus valdžios kur
są pasukti kairiaspamių kryp
timi; jis Bolivijoje iš preziden
tavo tik 10 mėnesių ir n uo 1978 
m. gyveno Argentinoje, .

nai°n, nvisi^

___ =._ - ---------”
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1 Valstiečių armija 
f Etiopijoj sulaikyta

AKSUM, Etiopija. — Etiopi
jos valdančioji taryba sulaikė 
žygiuojančią valstiečių armiją 
dar nepasiekus Eritrėjos sienų. 
Tuo - tarpu vyksta paskutinės 
minutės mėginimas su' sukilėlių 
vSdais susitarti .taikiu, būdu. 
Etiopijos valdančioji taryba vie
ną delegaciją su taikingais įga
liojimais išsiuntė pas Sudano 
prezidentą Gaafar Nimeiry, kitą 
išsiuntė Į Adeną, kitapus Raudo
nosios jūros.
- Eritrėjos sostinės Asmaros 
žiniomis, “valstiečių” armija yra 
sudaryta iš daugiau kaip 4,000 

kurie turėjo “atmušti priešo.in
vazija”, bet jau dri savaitės kaip 
patys yra sulaikyti.

“Bezdžionvaikį” atveš 
į Ameriką

NAIROBI, Kenij a. — Du. Ame
rikos mokslininkai iš Northeast
ern ir,Bostono universitetų buvo 
jiuskridę Į Afriką ištirti 11 me
tų vaiką, kurį kaip vietiniai tvir
tina, likusį 4 metų našlaičiu,’bu
vo adaptavusios beždžionės,' Ir 
dabar jis vaikšto ant. visų ketu
rių, “kalba” tik pbeždžioniškai, 
nepakenčia drabužių ir minta 
daugiausiai bananais. Jį 1974 
metais Burundi raistuose rado 
kareiviai. Abudu profesoriai ne
tiki, kad tas vaikas kada nors 
■būtų gyvenęs-su beždžionėmis. 
Planuojama tolimesniems tyri
mams tą laukinį. vaiką.atgabenti 
į JAVJbes.

* - - . / 

Siūlo Čikagai ozoną 
vandeniui švarinti
CHICAGA. — Tarptautinis 

Ozono Institutas ketvirtadienį 
susirinko McCormick Place ap
svarstyti pasiūlymą vietoje van
dens čhlorinizavimo pradėti van
denį “ozbnizuoti”.

Nustatyta,. kad ozono dujos 
atmosferoje teršia orą, bet van
denyje yra geriausias dezinfek- 
torius, kuriuo siūloma pakeisti 
iki šiol geriamajam vandeniui 
Švarinti vartojamą chlorą. Nu
statyta, kad chlorizuotame van
denyje lieka chemikalų, įtaria
mų, kad prisideda prie vėžio su
kėlimo. Minėto instituto direk
torius Dr. Harvey Rosen pasa
kė, kad ozonas vandenyje ne 
vien naikina bakterijas ir viru
sus, bet dar pagerina vandens 
skonį ir kitokias problemas. 
Whiting, Ind.r jau nuo 1940 me
tų savo geriamą vandenį švarina 
ozonu. Visame pasaulyje dau-
giau kaip 1,000 įmonių ozono apyvartos 5 bil. dol. sumoje ir 
pagalba švarina savo vandenį. 1985 m.__10 bil. dol.

Chicago Ill. —Pirmadienis, Birželio-June 6 d., 1976 m.

-ARAFATAS IR VADOVYBĖ TRAUKIASI 
I VIDURŽEMIŲ JŪROS PAKRAŠTĮ 

Didėlė palestiniečiu dalis^znetusi ginklus, 
ba^įp. slėptis Libano kalnuose ir kaimuose 

BEIRUTAS, Libanas. Kamai Jumblato ir Jasir Arafato 
vadovaujamos jėgos meta Libano kalnuo.se laikytas pozicijas ir 
bėga į Viduržemių jūros pakraštį. .Vakar' Jumblato kariai gar
siakalbiais. ir radijo bangomis pasakoją^kad jie pastosią kelią 
Sirijos karo jėgoms, sustojusioms Beka slėnyje. Sirijos karo jė
gų Vadas davė ultimatumą partizanams ir palestiniečiams. įsaky
damas. pasitraukti iš kalnų pozicijų, jeigu nenori nukentėti nuo 
Sirijos aviacijos ir kanuolių. Jumblatas pareiškė, kad minėtų po
zicijų sirijiečiams jis neatiduosiąs ir neatšauks apgulos nuo greta 
esančių apsuptų kaimų, bet praeitą naktį druzai ir palestiniečiai 
paliko pozicijas ir iškeliavo į Beirutą.

Jugoslavija teisia 
Maskvos šalininkus

Peko’Dapcevic brolis Vladimiras 
Dapcevicius birželio mėnesyje 
bus teisiamas Jugoslavijos išda
vimu. Jam primetama kaltė, 
kad jis organizavęs slaptai jėgas, jvuoju pasauliu vis didėja ir 1975 
norinčias Jugoslaviją prijung
ti prie Sovietų Rusijos.,

Teismas vyks uždarų durų, nes 
yra įvelta daug valstybės pa
slapčių. Jei kaltinamasis būtų 
nuteistas, tai jis gautų mirties 
bausmę arba, mažiausiai, 10 
metų kalėjimo.

Dėl našvaros gresia 
pasaulinė katastrofa

NEW YORKAS. — Jei anksti 
nebus griebtasi priemonių, tai 
miestams, ypač neturtinguose 
kraštuose, dėl nešvaros gresia 
didelė katastrofa, pareiškė Jung
tinių Tautų general, sekretorius 
savo kalboje .IT sušauktoje kon
ferencijoje aplinkos švaros rei
kalais. Sąjūdžiui aplinkos šva
rai apsaugoti gresia tiek rimta 
krizė, kad visa iki šiol padaryta 
pažanga gali nueiti niekais.

Kalbėtojas Maurice Strong, 
Kanados valdiškos energijos įs
taigos Petro-Canada pirminin
kas, pastebėjo, kad valstybės iš 
savo padarytų paklaidų labai 
mažai tepasimokė. Nors visi 
pripažįsta aplinkos svarinimo 
būtiną reikalą, bet kai tenka nuo 
žodžių pereitą prie veiksmų, tas 
reikalas paliekamas paskutinėje 
vietoje, pasakė Strong.

Gyvėja prekyba
Amerikos ekonominei gero

vei taisantis, didėja prekių pa
reikalavimas ir tuo pačiu storė- 
ja prekybininkų kišenės. Beatri
ce Foods bendrovė praneša kad 
ji 1975 m. turėjo 4.69 bil. apy
vartos ir gryno pelno 153 mil. 
dol. šiais metais tikimasi turėti

: > nuostolis
v .MASKVA^- Pirmą kartą So-i 
vietų istorijtįį^askspje^Mąsk-: vyriausybėj patyrusią kad .-Mas- 
vos ponai leido paskelbti- spaudo- kva stiprina ir telkia karines jė- 
je prekybos, su užsieni u statisti
ką, kuri rodo, kad Sovietų preky
biniai nuostoliai su vakarų lais-

m. prekybinis nuostolis buvo di
džiausias. . ,

šiais metais Maskva jau spėjo 
užsienyje nupirkti gaminių, nuo 
sausio iki kovo mėnesio, už 781.5 
mil. dol., o parduoti į JAV tik 
už 30.4 mil. dol.

Bendrai, pernai rusai turėjo 
prekybinio deficito su užsieniu 
1.4 bil. dol., o šiemet, vien tik 
per pirmąjį metų ketvirtį, — 
1.7 bil. dol.
•” Matyti, kad nei stachanovie- 
čiai, nei partijos bizūnai neįsten
gia priversti Rusijos darbinin
ką prigaminti-ne tik-daug, bet 
ir gerų prekių, kad būtų pakan
kamas kiekis parduoti į užsienį,

Kaip nususę Lietuvos šlėktos 
kadaise sakydavo: “Kad ir pli- 
kas-basas, ale unaravas”. Taip 
ir maskviškiai ponai dabar pa
našiai elgiasi:*

Rodezijos partizanų 
vadas -

DAR ES SALAAM. Tanzani
ja. — Rodezijos juodukų nacio
nalistų lyderis Bishop Abel Mu- 
zorewa, afrikiečių vienybės or
ganizacijos posėdyje birželio 4 d,, 
išbarė ir prikišo organizacijos 
vadams, kad jie šalinasi ir nepa
laiko Rodezijos juodųjų veiklos.

Minėtos organizacijos posė
džiuose Rodezijos juodųjų lyde
ris Muzoreva stipriai kirtosi su 
Mozambiko, Tanzanijos, Zambi
jos ir Bostwanos atstovais, kad 
jie, priešindamiesi prieš baltųjų 
vyriausybę Roėtezijoje, nesiskai
to su jo vadovaujama frakcija 
afriekiečių tautinėje taryboje, 
bet tariasi tiesiai su juodųjų par
tizanais Mozambike.

gas prie Rumunijos sienos, pa
sak vieno vakarų diplomato, pa
skelbė savo kariuomenės mobili
zaciją.

Diplomatiniai suoksniai vis- 
dėlto nemano, kad Rumunija mo- 
bilizuojasi atremti karinę So
vietų grėsmę, sąryšyje su Mas
kvos nepasitenkinimu vedama 
Rumunijos prezidento Nicolae 
Ceausescu savistovia ir nepri
klausoma politika, kurią jis pa
kartotinai pabrėžė savo kalboje, 
pasakytoje politinių mokslų ir 
socialistinės kultūros kongrese, 
įvykusiame Bukarešte.

Kai kurie kiti diplomatai Ru
munijoje mano, kad tai buvo tik 
eilinis rumunų kariuomenės mo
bilizacijos bandymas.

Kanada jau pasekė 
Islandijos pavyzdi
OTTAWA. Kanada jūrų 

nuosavybės zona nuo ateinančių 
naujų metų sausio 1 dienos iš
plečia iki 200 mylių nuo kranto, 
pranešė užsienių reik, ministe- 
ris Allan MacEaches. Kanada 
jau išleido ir atitinkamą įstaty
mą, kuriuo po 60 dienų nuo pa
skelbimo datos jūros per 200 
mylių nuo pakraščio skaitoma 
valstybės privati nuosavybe.

Jungtinės Valstybės savo žve
jybos plotus iš 12 mylių išplės 
per 200 mylių nuo ateinančių 
metų kovo 1 dienos, jei iki to lai
ko Jungtinės Tautos neparuoš 
tarptautinį žvejybos paktą.

Kanados pranešimas apie Žve
jojimo jurisdikciją sekė po to, 
kai Kanada praėjusį mėnesį pasi
rašė žvejybos paktą su Sovietais, 
kuriuo Sovietai prižadėjo laiky
tis kvotos ir reguliacijų 200 my
lių zonoje, bet Kanada už tai 
perleis sovietams sužvejotų “per-

Infliacija palietė 
Vatikana 

L

VATIKANAS. — Vatikano 
mieste gyvena 350 gyventojų ir 
dirba 3,000 tarnautojų. Jo krau
tuvėse iki šiol buvo prekių kai
nos žemesnės, kaip Romos mies
to krautuvėse, bet paskutinėmis 
dienomis ir Vatikane pradėjo 
siausti infliacija. Pavyzdžiui, 
makaronų svaras iš 17 centų pa
kilo iki 21 cento, svaras kavos 
— iš 1.64 iki 2.23 dol. svaras 
■mėsos 
niai gėrimai, kurie Vatikano 
krautuvėse buvo pigiausi, dabar 
pabranginti 35 centais už bon- 
ką.

Rpmos gyventojai, turintieji sj, kad Saudi Arabijos karalius 
pažintį su Aatikanu, galėdavo j įsakys Sirijos prezidentui Asa- 
lengvai įeiti į Vatikano miestą 
prisipirkti. Dabar tos “karvu
tės” daugiau taip lengvai ne
begalima melžti, nes įvesta įėji
mo pasėliai.

Išteisinti esesininkai
HAMBURGAS. — Vakarų Vo

kietijoje. Hamburge, 3'/2 metų 
tęsėsi SS kapitono Karlo Strei- 
belio ir kitų 5 esesiningų teismas. 
Jie buvo apskųsti, kad 1942-43 
metais, antrojo pasaulinio ka
ro metu, išžudė Lenkijoje 1 mi
lijoną žydų. .Apie 200 liudininkų

Teisėjas Joachimas Seefeldas 
š. m. birželio 3 d. paskelbė teis
mo sprendimą, kuriuo Visi kal
tinamieji," įskaitant ir kap. Strei- 
belį, išteisinti ir paskelbti ne
kaltais.

Teismo sprendime sakoma, kad 
kaltinamieji neturėjo tiesiogi
nių ryšių su minėtais 1942-3 m. 
žudymais. Teisiamųjų kaltės 
teisme, pasak teigėjo, nebuvo 
įrodytos.

Popiežius norėjo 
vykti i Š. Vietnamą

VATIKANAS. Naujai pa
šventintam šiaurės Vietnamo 
kataliku kardinolui Trinth-Nhu- 
Khue, popiežius Povilas VI pa
sakė, kad jis karo metu norėjęs 
aplankyti šiaurės Vietnamą tai
kos tikslais. Popiežius tačiau ne
pasakė, kas ji suiaikė nuo tos 
kelionės.

— John Michell su vaikais nu
vyko palaidoti atsiskyrusios 
žmonos Martos. Gyvos jis ne
norėjo matyti.
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Kaip Jumblatas, kaip ir Arafa
tas žino, kad partizanai arba pa
lestiniečiai nepajėgs pastoti ke
lio gerai ginkluotai Sirijos ka
riuomenei. Be to, Sirijos kariai 
yra gerai maitinami ir gerai 
ginkluoti, tuo tarpu palestienie- 
čiai priklauso nuo Sirijos tieki
mo. Sirijai atsisakius duoti amu
niciją ir maistą palestiniečiams 
ir druzams, jie lieka be maisto ir 
be ginklų. Sirijos kariams kelią 
buvo pasiryžę pastoti palestinie
čiai, kurių dauguma yra buvusi 
Sirijos kareivinėse, bet jų pasi
priešinimas sužlugo, kai pasita- 

zultatų.
Kaip Jumblatas, taip ir Ara

fatas kreipėsi j Afrikos arabų 
valstybių atstovus, prašydami 
paramos ir užtarimo. Jie tikėjo- 

dui sustabdyti karo veiksmus ir 
nežudyti arabų. Jie aiškino, kad 
Asadas atliekąs izraelitų darbą, 
atidaręs frontą prieš arabus. 
Saudi Arabijos karalius atsisa
kė užtarti Jum blatą ir patarė 
klausyti Asado įsakymų. Sirijos 
kariai neina prieš arabus, bet 
jie nenori leisti keliems pakvai
šėliams žudyti beginklius Liba
no gyventojus. Sirijos kariai 
nežudė ir nežudys arabų, atida
vusių jiems ginklus. Bus blo
giau su tais, kuriuos teks nu
ginkluoti. Re to. Sirija nori pa
traukti teisman nusikaltėlius, 
neramumų metu žudžiusius gy
ventojus ir grobusius svetimą 
turtą. Įsitikinimas, kad galin
gos arabų valstybės partizanų 
ir palestiniečių neužtars, parti
zanų vadams atėmė norą toliau 
priešintis. Palestiniečiai neno
ri. kad jiems būtų užkurta to
kia pirtis, kokia prieš seseris 
metus “Juodąjį spalio mėnesį” 
juos ištiko Jordanijoje.

Palestiniečiai vyksta į Vidur
žemių jūros pakraštį. Arafatas 
yra įsitikinęs, kad Sirijos vy
riausybė leis Libane esantiems 
palestiniečiams iškeliauti į kurią 
nors netoliese esančią arabų val
stybę. Jis pats iš Beka kalnų 
praeitą naktį iškeliavo į Beiru
tą, kur turi vilties išgelbėti jį 
sekusius palestiniečius. Sirija 
leido iš Jordanijos bėgantiems 
palestiniečiams laikinai pas juos 
apsigyventi, bet dabar nenori įsi 
leisti jų atgal į Siriją.

šiltesnis
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:19

kalnuo.se


b ii. s?

7 . gebėdavo “peršviestiJa’i eaug lietuvių, mums oran- 
gių f menių, mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo, atseit lietuvių tau
tos. tame laikotarpy, kada ant
rojo karo audros iškilo ir mūsų 
gimtą ii kraštą Lietuvą nusiau
bė žiaurios okupacijos priešų (iš 
Rytų ir Vakarų), kurie trukdė 
d i r dar trukdo) Lietuvos vals
tybė* egzistencijai —karių, dva
sininku, ir šiaip intelektualų, 
įvairiu sričių mokslo žmonių, tai
gi ir valstybininkų. Tokįas nuo
stoliu* tauta skausmingai jau
čia. hvkia daugiau prieauglio, o 
jau išsimokslinusį lietuviškos 
dvasi :s jaunimą kviečia stoti pa
galimi Lietuvai, kad būtų gali
ma vėl atstatyti nepriklausomą 
valstybę.
. šiandien čia matom karste dar 
vienn vyrą, brangų I ietuvos ka-

AVIACIJOS PULK. LEONARDU PESECKĄ
Teisininkas Kazys Smalens-|pės vadu Pesecku kilti erdvėsna, 

kas šių metą birželio 1 dienos ! kai jis norėdavo patikrint, kaip 
vaka u Petkaus Marquette kop- ‘ žvalgui sekasi gebėjimas užda- 
lyėio e prie Lietuvos karo aria-1 vinį vykdyti. Budinga, kad la- 
cijos pulkininko leitenanto Leo- kūnas Peseekas, itin gerai pą- 
nardo Pesecko karsto susirinku- tyręs karo aviacijoj, dargi savo 
siems lietuviams pasakė šią kai-i asmens savybėmis pasirodydavo: 

i tartum koks rentgeno aparatas 
bendra

darbį ir įžvelgti jame profesinį- 
, dvasinį bei fizini pajėgumą, kaip 
yra ir gali būti tinkamas avia
cijos karys (mano atž.-žvalgas) 
uždaviniui įvykdyt. Ir jo akių 
žvilgsnis būdavo toks intensyviai 
ryškus, dėmesį kreipiąs, tiesiog 
“perveriantis’; bet ne bauginan
tis, labai draugiškas. Iš jo žvilg
snio galėdavai gauti. atsakymą, 
ar esi tinkamas būti karo avia
cijos tarnybai, žodžiu, jis veng- 

i davo pasakyt neigiamai, atrodė 
| manydamas, kad laikas gali pa- 
i keisti darbo sėkmės nuotaiką bei 
rezultatus, šitokiu atveju Pe- 
seckas rodėsi ne tik geras karys- 
psichologas, bet ir pedagogas. 
Toji jo savybė buvo patraukli 
nuoširdžiam bendradarbiavimui.

James Britten ir jo žmona Cindy tarnauja JAV Indijony svei
katos tarnyboje. Jie yra centralinėje Aliaskoje su geriausiomis su
sisiekimo priemonėmis; Sūnys yra praktiškesni už automobilius Ir 
net lėktuvus. Automobiliai iš sniego neišsikapsto, lėktuvus šaltyje 
sunku užvesti. Tuo tarpu šuo nieko nebijo ir visuomet yra pasiruo
šęs sniegu žingsniuoti. Jiedu privalo kiekvieną diena pranešti Tuc-< 
son, Ariz., esančiam centrui pastebėtus nenormalumus ir atliktą da
rbą.

... _ . Pažinęs Feseeką, kaip karį, da
ri, buvusį karo aviacijos pulk bar drįsčiau jį vadinti Lietuvos 
Itn. T eonardą Pesecką, išėjusį Į MacArturu. Man matos, ir iš- 
Anriinybėn. Pažinau jį Lietuve- vaizda (veido), ir toji jo ryški, 
je būdamas karo aviacijos mo- lyg gele'inė, kario valia (dtitin- 
kyk’oje 1930 m., ir vėliau, išėjus karna plieno sparnams, žymin- 
atsargon, kai buvau šaukiamas tiems karo lakūno kvalifikacijas) 
karinei tarnybai pakartoti, o 1939 simbolizuoja ano Amerikos ka- 

mobilizacijos metu. Paskiau- j rio, dinamiško generolo, tipą, i 
Peseekas jau buvo, neprisime- j Deja, Peseekas buvo ne gau- 
kurios, grupės vadas. Jis ei-1 rios (betgi didžios) tautos bei 

. !---- narsas karys (kovoje
Tik dėl buvusios 

anais metais politinės situacijos 
30j, Azijoj, taigi ir Lietu- 
r dėl kitokių atsiradusių

m 
si;
m
davo ir karo aviacijos virsinin- Į va
ko pareigas, kai šis išvykdavo Į su priešu), 
tarnybos reikalais.
4 . a kartoj imu pratimuose tek-‘(Eim 
davo daug įvairiu uždavinių at-jvoj), 
likti. Kai kada tekdavo ir su gru-! sąlygų bei aplinkybių jis nega-

’ėjo stoti kovon su Lietuvos prie- lizde "pasirodžius dūmams, Itn. 
šais, nors ryžto, pasiaukojimo Šimkus lakia mintinų per šv. Ma- 
nestokojo. Dėl to Peseekas la-’rijos malonę kreipėsi Į Visaga- 
bai sielojosi, matydamas savų tė-llinti, ir anot Šimkaus, Dangus 
......a,-„ atsiuntė lakųriams Mėgu...;KaiPi

tos grumtynės su mirties gilti-, 
ne vyko, yra parašyta 1971 "in. 
metrašty-- “Plieno -sparnai” 2-3 
psl. ir ’’Draugo” dienrašty-, be
rods, 1965 m. ir aiiksčiau — pa
čio lakūno Pesecko aprašytas? 
Įvykis tame paSame dienraštį.:

vynėje okupantų elgesį. Tokius 
skaudžius pergyvenimus jis jau-' 
tė ir būdamas aplinkybių (karo) 
išblokštas už Lietuvos ribų. Jis 
sielojosi dėl to, kaip karys, ne
galėjęs atlikti savo pareigos, at
seit, tautos bei valstybės uždą-, 
vinio Įvykdyti. Dar daugiau, jis 
sielojosi ne vien^dėl negalėjimo . Taip pat ir užsienių spaudoje, 
valstybės uždavinio atlikti, bet 
ir dėl savo įsisąmoninimo — kad 
savanoris karys, tėvynės meilės 
pašauktas, mato nenugalimas 
kliūtis (vis major) stoti kovon

Tai buvo, galima sakyti,stebu
klingai laimingas ..įvykio finalas 
žmonių gyvybių atžvilgiu.

Taigi. Leonardas Peseekas, 
kaip karys lakūnai,’' mano pažiū-. • XkClXk/ XYCL1 Y >3 1CLZY U.1ACVO, manu IjaZilU-su priešais uz tėvynės laisvę,, J ,v ... , ,. į . . . rom ir nuomone^ buvo išskirtina
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SERVING CHICAGO ARD SUBURBS SINCE 1905
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Phouex Virginia 7-7747
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nors ir gyvybę paaukojus, jei 
likimas taip lemtų. Toksai jo Įsi
sąmoninimas, matyt, gimė jame 
car jaunystėje, galiausiai pavel
dėtoje iš savo mylimų tėvų, dėl 
meilės tėvų žemės, dėl laisvės 
Gėriui, Teisingumui... ? . . • J :

I eonardas Pėseckaš buvo ka
ro aviacijos karys, sugebėjęs 
kautis net su pabaisomis ore. 
Jis drąsiai-pažvelgė į akis ir mir
ties giltinei, kuri 1928 m. buvo 
užstojusi kelią lakūnui ore su 
ugnies kalaviju. Tai buvo sun
kiai Įsivaizduojama kova. Pa
gal tai, kas tada vyko ore — žūti 
ar būti — pažvelgus Į.kovos pa
sekmes, galima tinkamai api
būdinti lakūną Pesecką. Nors to- 
j e kovoje lakunas-pilotas buvo 
slinkiai sužalotas, galima sakyt, 
iš giltinės nasrų ištrauktas, Vie
nok sugebėjęs likti gyvas, dargi 
savo kolegos, žvalgo' Itn. Šim
kaus, gyvybę išgelbėjęs. Būdin
ga ir tai, kad lėktuvo variklio

asmenybė savo valingai - ryškiu 
charakteriu, . drąsa, atkaklumu, 
labai gera orientacija. Tai buvo 
karys per ėkčėllėii'ėė: tarnyboje 
griežtas, geras vadas, malonaus, 
draugiškas, pokalbiuose Įdomus, 
atradęs- savyje karijainko talen
tą, kas anais metais ir atvedė jį 
i savanorius karių eilę — .-savo 
mylimai tėvynei giiftfe-/

Velionio sūnui Vytautui, duk
rai Ritai ir jų šeimoms .bei vi
siems kitiėmš Rėsecktf^ftn'hėms 
mano nuoširdi užuojauta, taip 
pat ir tų 1930 tti. karu aviacijos 
pirmosios kariūnų-aspirantų lai
dos karių, kurie, matomai, .„.čia 
negalėjo dalyvauti. Visų mūsų 
tebūna paskutinis atsisveikini-; 
mas Leonardui — Sudiev!

Vakarų Vokietijoj mirė Vilius Manius 
j Vilius Pelamu, gimęs 1925 
m. satteio mėn. 1 d« Biržuose,

• staiga mirė 1976 m. gegužs mėn. 
.19 d. Įtt:45 vai. apskrities ligo- 
ninėje Schwetzingene. Tą pačią

i dieną prieš pietus jį nuvežė Rau
donojo Kryžiaus sanitarinė ma

lšina į ligoninę ir tuojau pagul
dė šankiųjų ligonių skyriuje. 
Stuburkaulio gale jis turėjo di
delį skaudulį ir tas užnuodijo

į kraują. Gydytojai darė viską, 
ką galėjo, bet gyvybės neįstengė ■ kytu jį su Šventa Vakariene, 
išgelbėti. Sušlubavo širdis ir j paiaidotas Schwetzingeno 
kraujo apytaka. į miesto kapinėse š. m. gegužės

Velionis savo gyvenime nie- ‘ mėn. 25 d. Laidojimo apeigas at
karios nesirgo ir savo užduoto liko kunigas diakonas Fr. Skėrys.

Vargonais grojo muzikas Val
teris Banaitis iš Vasario 16-gim
nazijos. Į kapines velionį paly
dėjo visi 8591 ir 8592 L. S. kuo
pos vyrai ir karininkai, ir dar 
didelis būrys tautiečių, atvyku
sių iš kitur. Atsisveikinimo žodį 
tarė ir gražius vainikus padėjo 
L. S. Co., 8591 kuopos vadas ma
joras Jonas Valiūnas ir L. S. Co. 
8592 vokiečių kuopos vadas ina? 
joras Heyne bei . kiti 
skendo gėlėse. ;

Lietuvoje liko brolis Jonas Pe- 
2040 kuopoje Kaiserlauterne ir lahiūs ir dvi seserys —''Marija ir 
nuo 1950 m. birželio mėn. iki j Matilda bei kiti giminės. Išeivi- 
mirtreš L. S. Co. 8591 kuopoje i joje giminių neturėjo, bet už tai 
Schwetzingene - Tompkins Bar- paliko daug liūdinčių draugų, 
raekš. Toj kuopoj ištarnavo 26 
metus-.

■ --t;".*'. ♦-

Biriuose ji yra baigęs 4 metų 
pradžios mokyklą ir tris gimna
zijos klases; Buvo darbštus, rū
pestingas, pareigingas, draugiš
kas ir tauras lietuvis. Priklau
sė VLB Lietuvių Bė&druomenės 
SchWetzingerib apylinkei. Įvai- 
riotnis progomis paremdavo lie-, 
tuvišku’š fehgimUš, organizaci
jas ir sveri tėš didelėmis sumomis. 

. Labai mylėjo lietūrišką jau
nimą, ypač evangelikus ir Vasa
rio 16 gniinažijos auktėtiiii'ūš. I 
Savo dosnia ranka jis tą kultu-

darbo neapleido. Paskutinėmis 
dienomis sunkiai sirgo, bet nie
kam nesiskundė dėl savo ligos. 
Net jo kambario draugai neži
nojo, kad taip sunkiai serga. Vis
ką pasilaikė sau ir kentėjo iki 
gyvenimo pabaigos.

Į Vokietiją atvyko 1944 m. 
rugsėjo rnėn. 8 d. Dirbo L. S. 
Co. 8592 inžinerijos būryv Gein- 
hausen '„nuo 1948 m. gegužės 
mėn. iki 1949 m. spalio mėn. Nuo 
spalio mėn. 1949 m. ligi 1950 m. 
birželio mėn. tarnavo L. S. Co,

kis Viešpaties ramybėje

męs pinigais ir darbu.
Velionis buvo giliai religingas 

ir susipratęs evangelikas refor
matas. Ne tik skaitė, bet ir rė
mė evangelikų spaudą.

Evangelikų kunigas diakonas
FY. Skėrys, kaip vienas geriau- 90, 12. 
šių bičiulių, ligonį lankė valan
dą prieš mirtį ligoninėje. Pela- 
nius tikėjosi pasveikti, bet pra-

kis Viešpaties ramybėje bran
gios tėvynės .^Lietuvos lĮebepa- 
matęs, kurią taip nuoširdžįąi my
lėjai ir branginai. Broliui, sesu
tėms ir giminėms Lietuvoje reiš
kiame giliausią užuojautą.

Tokiu būdu pamokyk mus 
skaičiuoti mūsų dienas, kad įgau
tame išmintu^ širdi- l>salmas

Kaip prieštvaniniais 
laikais . - •

gė kunigą kad kita dieną lan-< ...’ j laikų moderni ir skubi šB-
’ sisiekimo sistema nėra visur įsi- r 
gyvenusi, net kitur dar prilygs
ta biblijiniams prieštvaniniams 
laikams. Tokia buitis yra ir si 
mūsų kraštu Lietuva. j 

Oro paštu siuntos tėnii grei
čiau riukėliauna, tačiau siunčiat 
reguliariu nors ir pirmos klasės 
paštu užtrunka 3-4 mėnesius iki 
tenai adresatą pasiekia. .. .

Pav. laiškas išsiųstas pernai 
lapkričio 11 d. tenai gautas šie
met vasario 6 d. . - . ;

Dabar padėtis dar'r. blogesnė. 
Atrodo, kad sovietij'os komunis
tai ruošdamiesi viso pasaulio už
kariavimui yra visiškai apleidę 
savo gyventojų būtino aptarna
vimo reikalus. J. J-tis

Kapas

Gražiai ir pavyzdingai baigęs 
šios žemės kelionę, iškentęs li
kimo skausmus ir vargus, ilsė-
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suminėtas knygas galima užsisakyti Xaujicno.se.

Juozas Kapačinsk^s, SIAUBINGOS DIENOS. Atsim ’n. mai aplei 
ūžiant Lietuvą, oėgimą uuo bolševiku ir gyvenifna tremtiniu stovy k

• Vokietijoje 273 psl.. kiemais drobes viršeliais karna 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai, fseivib Dalia 
ra na urah ankste.'ntųju atsrHbnlmu tąsa Tai yra Amerikoje beisi-

* imančio ir patvariai įsikuiusio asmens istorija. F nyga gausiai iliu 
s i uola 3u0 psl. Kaina 7 doi

ČIKAGiETeS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autori buvo Vilniuje, frakuose. Druskininkuose, Kaur0 Nnifdarkrrmse 
Klaipėdoje ir Palangoje. Varzdns aprašymai, ka ji ten j#atė. kokias 
raibas girdėjo ir ka jni žmonės pasakė 95 psl. $1 56 Yra taip pat 

į išversta i anglu 
1 O Kura’tis, 
1 va įspūdžiai U

D. Kuraitis, 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir 

. užmaskavimai.

Vincas
< įsiormia:

Vincas

-F-
Ifc

K;

kalbą

MAGIŠKUOJU KILIMU i VILNIŲ. K*JionP* į L k e 
ustruota foto nuobraukomis. 331 psl. S3 00

KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS An 
igitpropo propaganda bei 

Abi knygos para>yt<fc lengvu, gražio sUInimi

Žemaitis, 
žemėlapiai

žemaitis.
>sl. Kaina $1 50

šie ir kili leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE 1739 So HALSTED ST CHICAGO ILL 60MW

LIETUVIU ETNIN’U SIENŲ KLAUSIMAIS. 
106 psl Kaina S2 00

LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

p

Anything less than a 20-pound turkey ^ould be an. in?nB to' 
your mother's holiday feast. With two favorite couples coming • 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of teft- 
cver turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a riny 
mold and creamy turkey a la king surrounds It Birds Eye 5- 
minute sweet <reen peas and a bottle of chilled wine are ail ycM 
need for a post-holiday party.

TURKEY A LA KING WITH SWUFFIXG BING |
1 paefcagre (6 or^) chicken

flavor stuffing mix
134 cups water

Z packages (10 each)
5-minute—cook frozen

* sweet green peas

Prepare stuffing mix as directed on package, using1 erM 
*ater. Gently press into a greased 4-cup ring maid; keep warm- 
Meanwhfle, prepare pėas as directed on package; keep warm. 
Combine turkey, soup, pinriento, wine, and cup <rf the peat to 
a saucepan. Cook and stir until mhrhxr* jiat eomes to a. bon. 
Unmold stuffing onto serving pfete; spoon turkey arcWd 
base and into center of ring. Serve with remaining peas. Make* 
Sscrv “

i
3 etrpR diced cooled torke^
1 ea.n (10^ <mQ condensed >

2 tAMe*poce» sherry vine į 4 
or water

1739 So. Halsted ŠL, Chicago, III. 60608

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus 1 b į 
gyventojus; ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kairia minkšti Viršėliat. .

Persiuntimui -pastų reikia pridėti dar 50 centų.

The 
case of the

payc 
whatto 

do about it
Some people learn the hard. way. Pay
checks disappear fast.

Day-io-day living expenses eat up 
a lot. And maybe pirt goes in the 
savings accownt for this year’s vaca
tion or another immediate goal.

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

Unless there was a nest egg budd
ing up all that time.

A good wa£ to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you wdA. 
An amount you specify Will be sėt

And while you’re going through =-■ 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out * 
on the town, you’ll know you’re sav- 

ieytoo. 
s good io know.

.i

iJį

i

Nc* E B*«d« fotpnwt wkejj te
B turite of 5 yeMių 10 (4* the fij<
ywtr). am rnfrlBHii ? km, atrfwx. ar Y *

4
•»» be cubed

Take stock in America.
. Join the Payroll Savings Plan.

17^ Šo. Halstėd Slfėėt CMčW, nt 60^98
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J. KLavseikis

Anų taikų tema rašantiems is
torikams bus medžiagos, bet rei
kia apgailestauti, kad autorius į 
dienoraštį spausdinti duodamas ■ 
kai kurių savo užrašų nepatai- j

vo dienoraštyje 1912 m. kovo 23 
I. ne uZuojuiiLt ar pa.sigailėji
mą įrašė, bet lyg pakaltinimą: 
"Kovo 20 dieną suėmė Galva
nauską. Darė kratą biure ir na
mie ir patalpino s. d. kalėjimo 
griežtame skyriuje.kas mažai nukentėjo

Knygos įžangoje J. M. sako; 
“čia yra aprašomas laikotarpis, 
prasidėjęs, pirmąja rusų okupa-* ca.tabu nearidėio ne« kai 
čija Ir baigęsis tautos didelės da- • ‘ » ■ . . ’ . ‘ .... . : . . . . . ilcune jo užrašai kertasi su 21-1

noma tiesa.~r
Pvz.* trumpai bent iš dviejų 

atvejų sustojama prie Sibiran 
trėmimų ir areštų temos. Kny-1 
gos 24 psl. rašoma, jog 1941 m. 

{“Lietuviai, kurie neatsargiai vie
nu kitu žodžiu prasitardavo prieš 
bolševikus, buvo sodinami į ka
lėjimus”. Trėmimų metines mi
nėdamas (psl. 98) J. M. pasa
koja, koks jam prieš metus bu
vo įspūdis ir kaip jis išgyve
no tas neramias trėmimų dienas. 
Jam atrodė, jog veža be jokio 

kas pakliuvo, ką pa

lu/ r, kai Aidų žurnalo 4-me 
LuinciĮje <lr. Alberta.-* Gerutis 
aprašė, kaip buvo Šveicarijoje 
tartasi, kaip tie vadinamieji Ky
bartų aktai surašyti ir A. Sme
tonos pasirašyti, galima sakyti,

Žmogus jog ana epocha tik linksma iš
karštas, nesivaržydavo kalbose, torija. Iš lietuviškojo horizon
tai tikriausiai kur nors ką nors Ito dingęs yra ir dr. Petras Kar- • W .A -4b- * W Vs T « _ -231. • J A

ei ja ir baigęsis tautos didelės da
lies emigraciją į įvairius kraš
tus”.

Deja, pirmoji rusų — bolševi
kų okupacija nedaug tėra susi
laukusi autoriaus dėmesio, o 1941 
metais sudalytoji; Lietuvos lai
kinoji vyriausybė tik paminėtą, 
o jos veikla neaprašyta. Auto
riaus valia yra pasirinkti vieną 
ar kitą temą, o šiuo atvejų 
J. M. šimtas knygos puslapių 
skiria nacių okupacijos metams, 
kai jis buvo vokiečių sudarytoje 
taryboje finansų tarėju.

Vienur savo įžangos žodyje J.
M. knygos skaitytoją įtaigoja, I 

tajdg jo išspausdintame dienoraš-j 
tyje “tautos vargai,, nelaimės, 

''viltys ir pasipriešinimas grės-’ 
mei čia turėtų atsiskleisti pilno
je šviesoje”. Kitu sakiniu jis 
šviesos pilnumą temdo, aiškinda
mas, jog baimė buvusi, kad die
noraštį nepagautų okupantas,, 
'tad nevisi įvykiai ir ne visos si
tuacijos esančios paliestos, nes 
bijojęs apie viską atvirai savo, 
dienoraštyje rašyti.

Kas okupacijos metais gyveno 
'Lietuvoje, tas skaitydamas J. M. 
knygą ras nemažai žinomų 
faktų, buvusių gandų, o kartu ir 
tokių faktų aprašymų, kurie tik 
knygos autoriui buvo žinomi.

veils, bet jo pavardė jau nevien 
Matulionio knygoje, o ir komu
nistinėje spaudoje, nes to "įžy
maus buržuazinės Lietuvos vei
kėjo” duktė Ugnė Karvelytė 
gyvenanti Paryžiuje, esanti ta
rybinės literatūros vertėja, net 
Fidel Castro apdovanota ordinu, 
turinti ir kitų nuopelnų "tarybi- 
ninkams”.

Vadinasi, nežiūrint, kad J. 
Matulionis savo knygoje dėl įvai
rių jo vadinamų negerovių kal-

išsitarė ir tai pateko kur reikia”.

Pagyrų prirašyta katališko- 
sios srovės žmonėms — vysku
pams ir kt. Giria gen. Raštikį 
esą, tas vyras blaiviai galvojąs 
ir utopijomis negyvenąs (67 
psl.). Smerkiąs nacionalistų ir 
kairiųjų veiklą. Į save žiūrįs, 
kaip į ateities rezervą, kuris bū
tų visiems priimtinas. (Vadina
si, tokia S. Raštikio nuomonė 
apie save yra neutopinė). Raš
tikio pažiūros esančios visais at
žvilgiais artimos katalikų dau- tina kairiuosius, bet faktų esa-

plano ____
i skundė, ką patys paskubomis 
numatė. x

Buvo dėl įvairių priežasčių 
areštuotų —galėjo būti ir ap
skųstų, betgi nebuvo areštuoja
ma ir vežama “kas pirmas pa
kliuvo”.. Komunistinis okupan
tas Lietuvon' atžygiavo su gerai 
paruoštu planu,- su-' Serovo in
strukcija, kurioje aiškiai pasa
kyta, kas turi būti tremiamas 
— kaip lietuvių tauta naikina
ma. Ne tik toks planas Maskvo-’ 
je paruoštas, bet net kai kurių 
areštuojamų.žmonių adresai jau 
Maskvoje susirašyti. Prie savo 
įspūdžių J. M. turėjo pridėti ir 
istorinę tiesą pasakyti, kaip pa-

St. Louis, Mo., miške yra kelios dideles statulos. Vieną mato
me šiame paveiksle. Missouri gyventoja Betty Laury panoro pa
daryti labai jau artimą menininkės akies paveikslą. Tas paveikslas 
jai buvo reikalingas mokyklos albumui. Tuo tarpu apdairioji Betty 
draugė nutraukė ne tik miške dirbančią, bet ir pačią Betty, besi
taikančią prie jos akies. Laimėjo pastaroji, padariusi geriausią vi
sos mokyklos nuotrauką. Geriausią paveikslą nupiešė ne tas kas 
nori, bet kas sugeba pagauti menišką akimirką arba pasakyti tiks
liausią žodi. oo-iio..

IM

d T A SUSIVIENIJIMAS □LA
SLA — jau S0 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau . 

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams. įį ;

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

J. pagalbos pagrindu. \ 1
SLA Jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 

tad Jo apdraudė "tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu hlasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00. . .7-.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus. ankstojo mokslo studi- 

J joms ir gyvenimo pradžiai. :
SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 

■; , i už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 

' ■ • Tifans,- rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir .draugijų na- 
' riatns. Už -$1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00

' SLA-r kuopas yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkiteš į kuopų 
„ . veikėjus ir-jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

’ Gausite spausdintas informacija^- jeigu parašysit:

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

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILĘ 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. .Kleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų“ da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūžė švietimas Lietuvoje. '

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.:; y

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų 'vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. \ ■

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose. • > ’

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

siruošę buvo bolševikai lietuvių 
trėmimas, kad neatrodytų, jog 
dėl areštų ir dėl trėmimų buvo 
pačių lietuvių kaltės.

Neduodamas jokios statistikos 
J. M. rašo, jog per trėmimus 

. iš inteligentijos daugiausia nu
kentėjo katalikų grupė. Ir štai, 
kaip buvę: “Tautininkus dau
giausia sodino į kalėjimus, o ka
talikus daugiausia vežė į Sibirą. 
Mažiausiai nukentėjo kairieji, 
t. y. žmonės iš valdžios?: sferų”.

Tokia Matulionio pasaka tikė
ti negalima. Lietuvoje įtaisy
tieji bolševikiniai kalėjimai bu
vo kankinimo namai. Vieniška-: 
liniai iš tų kalėjimų dingo be 
žinios, kitus labai . iškankintus 
nuteisė ir Sibiran išvežė. Ir Ma
tulionio knygoje yra Rainių miš
kelyje nukankintųjų kalinių lai
dotuvių fotografija. Nužudyta 
buvo Pravieniškėse, 'Červenėje 
ir kitur. Spręsti, kas daugiau
sia nukentėjo, tai tik J. M. pasi- 
šovimas savo partijos naudai ta
riamų nuopelnų ieškojimas, ne
pagrįstas statistika. Pagaliau 
nėra mato žmonių kentėjimams 
išmatuoti.

Finansinės problemos
. Būdamas finansų tarėju, kaip 
jis knygoje rašo, J. M. labai 
daug rūpesčių ir darbo tarėjoj 
stengdamasis surinkti mokesčių, 
kad. galėtų veikti civilinės val
džios aparatas — lietuviškosios 
įstaigos, mokyklos ir kt. Tie jo 
rūpesčiai ir darbai daug kartų 
minėti^ -, daug kartų aprašyti. 
Dėl lietuviškųjų įstaigų išlaiky
mo, dėl jų biudžeto, dėl malkų 
ar durpių žiemai, J. Matulioniui 
yra pasitaikę ne tik su vokiečių 
valdžios atstovais aiškintis, bet 
ir į ginčelį ar į nesutarimą įsi
velti ir su saviškiais.

Pvz., knygos 36 psl. yra toks 
1942 m. sausio 16 d. įrašu: “Ta
rėjas Jurgutis reikalauja pinigų. 
Jam reikia apmokėti sąskaitas

statybiniu medžiagų trestui. Jis 
jau parašė raštą ir Kubiliūnui, 
kad aš jam neduodąs pinigų. 
Taip,-neduodu. Pirmon eilėn al
gų mokėjimas. Kai atliks, tai 
duosiu ir kitiems reikalams. Te
gu sau kelia triukšmą. Kam už
leido trestus ir įmones vokie
čiams? Juk ryšium su tuo ir 
ūkio vadyba baigia likviduotis. 
Tik dėl to ir finansiniai sunku
mai'joje atsirado. Kad aš dar 
šiaip taip be vokiečių pagalbos 
galiu apsieiti, tai nieko daugiau 
negaliu padaryti”.

šitaip J. M. pasakoja apie ga
vo'/tapiybinius santykius su 
prof. Vladu Jurgučiu, kurs tam 
tikrą laiką: buvo ūkio vadybos' 
viršininku-tarėju. Jurgutis jau 
miręs,, jis nebeatsilieps į . Matu
lionio jain surašytą kaltinimą. 
Gi, pats Matulionis smulkmenų 
irgi neduoda. Nežinia, nei kurio
se^ aplinkybėse, kuriuos trestus 
ir kurias įmones Jurgutis vo
kiečiams užleido ir kodėl?

Atsimenant anuos laikus, kai 
milžiniškos7 nacių armijos per 
Lietuvą žygiavo, prisiminti ver
tėtu ir tai, jog vokiečiai Lietu
voje buvo valdovai. Vokiečių no
ru ir Matulionis patapo, finansų 
tarėju.- Neatrodo,' kad būtų pa
grindo kaltinti tarėją Jurgutį, 
kad. jis trestus ir įmones vokie
čiams užleido, greičiau bene bus 
buvus; kad;yokiečiai ką norėjo, 
tą pasiėmė. V "

Kaltinimai ir pagyrimai
; T * r į > \ - ’ - - . . w • . X JT --

Ne tik Jurgučiui, bet nemažai 
ir kitiems asmenims J. Matulio
nio dienoraštyje kaltinamų pri
rašyta. Pvz., Kubiliūnui, Ple
chavičiui, karininkams, politi
nėms partijoms, pogrindžio vei
kėjams. Išpeikiama nepriklauso- 
-mos Lietuvos profesūra ir mo
kyklos.

Sužinojęs, kad areštuotas Er
nestas Galvanauskas, J. M. sa-

gumai, net absoliučiai daugumai.
» ; ’ į . ■ ’ z •

Knygos 55 psl. yra 1942 m. 
kovo 14 dienos įrašas: “šiandien 
dr. Karvelis grįžo iš Vokietijos. 
Labai gerai. Bus daugiau gal
vojančių žmonių”. O ką gero dr. 
Karvelis buvo sugalvojęs, rašo
ma knygos 48, 51, ir 53 pusla
piuose, būtent: karo metu ūki
ninkai turį pinigų, esą reikalin
ga dabar Vokietijoje užpirkti 
įvairių ūkio mašinų ir įrengimų. 
Prekės būtų gaunamos po karo, 
o pinigus reikėtų dabar sumo
kėti.

Ir šite nepaprasto galvojimo 
mintimi J. Matulionis buvęs la
bai susižavėjęs, ieškojęs prita
rėjų tarp lietuvių ir kalbėjęsis 
su generalkomisariato finansų 
komisaru. Svarstytas tas pro
jektas ir lietuvių tarėjų posė
dyje, bet ši spekuliacija" prita
rimo neradusi.

Matulionio knygoje yra sumi
nėte nemažai žmonių, su kuriais 
jis bendravo, bet nei jų vardo 
ar profesijos nepamini, o kadan
gi tokiomis pat pavardėmis lie
tuvių yra daug, tai nevisada ga
lima suprasti apie kuriuos asme
nis jis kalba.

Dr. Karvelį galima atpažinti 
buvus katalikiškosios visuome
nės veikėju, politiku ir ypač gar
sėjusi emigracijoje, kai ėjo ko
va tarp Vliko ir ministerio S. 
Lozoraičio dėl valdžios, dėl vals
tybės atstovavimo. Linksniuo
jami buvo Kybartų aktai.

ma, kad ir jo kartos ateitininki- 
jos, ne visos atžalos išaugo dar
bui “viską atnaujinti Kristuje”. 

(Bus daugliau)

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ’NAUJIENAS“

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. R KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų. -
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniuL 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:

1732 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
______________ ..................... - - -- ---  :■   ________ ' '  J—>

Dukrė nužudžiusi 
tevq, motiną, brolį

CHICAGO, — Cook apskrities 
grand jury apkaltino 19-metę Pa
tricia Colombo nužudžius savo 
tėvą, motina ir brolį.

Gegužės 7 dieną savo namuo
se, 55 Brantvvood st., Elk Grove 
Village, buvo rasti brutaliai nu
žudytų — kankintų, subadytų 
ir sušaudytų Frank Colombo, 42, 
jo žmonos Mary, 40, ir sūnaus 
Michael, 13, lavonai. Nužudymu 
kaltinamas ir Patricijos buvęs 
meilužis Lanyon Mitchell, 24, pa
dėjęs Miss Colombo nužudyti jos 
tėvus ir brolį. Priežastis ta, 
kad ji buvusi “pikta” ant savo 
šeimos, kam nenorėjo leisti jai 
gyventi kaip ji norinti. Nužudyk 
mo metu ji gyvenusi su vienu 
nuo savo žmonos pabėgusiu 37 
metų amžiaus Frank De Luca.

’.KAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTI •NAUJIENAS’

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 Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILME. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

Bėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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, HL 60608

Taupykite dabar 
pas mus

1739 Šo. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

IMi

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 parūpina fondus namams įsi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša ikiNieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. _ Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti; Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė. 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS

Juozo Liūdžiaus Raštai
Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.

PETRONĖLĖS LI0DŽIUVIEN6S 
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU 

88 puslapiai. Kaina $1.00.
Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 

pinigus tokiu adresu:
“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL.

UNIVERSAL
SAVING S & LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

1

NAUJIENOS. CHICAGO *, IU — MONDAY, JUNE 7, 1976



Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co.» Inc
1739 So. Ha 1st cd Street, Chicago, HL 60608. Telephone HA 1-610$

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

V. KAROSAS

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates;
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA. localities $36.00 per year. 
$14.00 per six montos. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

trims mėnesiams ________ , $7.50
vienam mėnesiui  $2.50

Kanadoje:
metams -$30.00 
pusei metu  $16.00 
vienam mėnesiui — ^.00

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicago]e ir priemiesčiuose:

metams _____________ $30.00
pusei metu______________ $16.00
trims mėnesiams _____ $8.00
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams -_____ ___________$26.00
pusei metu$14.00

Užsieniuose:
metams  $31.00 
pusei metu  $18.00 
vienam mėnesiui  $4.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St., Chicago 
UI. 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Pastangos suskaldyti lenkus
Iki šio meto Amerikoje gyvenantieji lenkai buvo ge

rai organizuoti. Jie turėjo savo parapijas, fratenales or
ganizacijas, politines grupes ir Įvairiausius klubus. Di
desniuose centruose veikė lenkiškos mokyklos, buvo bib
liotekos, spaustuvės ir Įvairiausios biznio Įstaigos. Len
kų Įtaka Amerikos visuomeniniame gyvenime taip pat 
buvo ir yra didelė. Lenkai turi savo atstovų kiekvieno 
didesnio miesto savivaldybėje, tesmuose, kongrese, se
nate ir kiekvienoje didesnėje valstybės Įstaigoje. Lenkai 
buvo vieningi vietos politikoje. Dauguma jų dirba demo
kratų partijose, bet yra gabių lenkų politikų ir respubli
konų eilėse.

Lenkų vienybę buvo lengviau išlaikyti, nes pačioje 
Lenkijoje padėtis buvo kiek kitokia, negu Lietuvoje, Lat
vijoje, Estijoje, Čekoslovakijoje, Bulgarijoje ir kitose 
Rytų Europos tautose. Lenkiją valdė komunistai, bet tai 
buvo lenkiški komunistai. Lenkijos komunistų partija, 
kelis kartus netekusi gabiausių vadu, ėmėsi priemonių 
apsisaugoti nuo rusų. Stalino policija du kartu išklojo 
lenkų komunistų partijos centro komitetus, kai jie, ne
pajėgę veikti pačioje Lenkijoje, bėgo Į Maskvą ieškoti 
užtarimo. Stalino policija atbėgusius lenkus Įleisdavo, 
jų pasakojimų išklausydavo, bet jeigu policijai kuris da
lykas nebuvo toks aiškus, tai ji ceremonijų nedarydavo. 
Iš Maskvos lenkus rusai išsiųsdavo į Minską, o ten vis
kas baigdavosi pagal to meto čekistų nutarimus.

Vladislovas Gomulka taip pat Stalino policijos buvo 
suimtas ir savaitėmis laikytas kalėjime, bet kiti komuni
stų partijos vadai, susitarę su Lenkijoje veikusiais ka
riais, nutarė pasipriešinti sovietų karo vadams, bandžiu
siems primesti visai Lenkijai tokią pačią “komunistinę 
sistemą”, kokia buvo Įvesta visoje Rusijoje. Gomulka lai
mėjo. Jis Chruščiovui patarė išvesti sovietų karius iš 
Lenkijos, o maršalui Rokosovskiui patarė skristi Į Mas
kvą. Gomulką pašalinus iš partijos vadovybės, josios 
priešakin buvo pastatytas Edwardas Gierekas. Jis ben
dradarbiauja su Maskva, bet jis naudojasi visomis Go- 
mulkos ir lenkų karių iškovotomis lengvatomis. Tos 
lengvatos yra gana svarbios: komunistinė Lenkija nėra 
atskirta nuo laisvojo pasaulio, kaip yra atskirtos komu
nistų pavergtos valstybės. Lenkijon galima lengviau nu-

važiuoti ir išvažiuoti. Lenkijon galima pasiųsti dovanų 
siuntinius, nemokant plėšikiškų muitų, kuriuos lupa ru
sai iš lietuvių, Lenkijon galima pasiųsti ir dėvėtus dra
bužius, ko negalima siųsti pavergton Lietuvon. Pagaliau, 
ne visa Lenkijos žemė sukolchozinta. Daugelis ūkininkų 
dirba savo žemę, ir pagamina daugiau javų krašto gy
ventojams, negu rusų pavergtuose ir sukolhozintuose 
kraštuose. Lenkijon nuvažiavusieji amerikiečiai gali nu
vykti Į savo tėviškes, pasimatyti su ten gyvais giminai
čiais ir laisvai grįžti Į Ameriką. Lenkijon galima nuva
žiuoti. ir ten praleisti atostogas- Lenkijon važiuoja Ame
rikos lenkai pensionieriai ir ten gyvena. <

Iki šio meto pačios Lenkijos komunistinė valdžia 
nesikišdavo Į Amerikos lenkų gyvenimą; Varšuva žino
jo, kad Amerikoje lenkų komunistų nebuvo. Jie galėda
vo daugiau gauti iš Amerikos lenkų, jų visai neerzinda
mi ir nesikišdami Į Amerikos lenkų gyvenimą. Siunti
niai, ekskursijos, mokyklos, studentų siuntimas Lenki
jos universitetus, pensininkų viliojimas jiems buvo nau
dingesnis, negu bereikalingas Amerikos lenkų erzini
mas. Amerikos lenkai padėdavo komuiristų pavergtai 
Lenkijai, bet lenkai nebuvo komunistai. Kai prieš- porą 
metų Amerikon buvo atvažiavęs Gierekas, tai jis pajuto 
laisvos ir demokratinės Lenki jos siekiančius Amerikos 
lenkus. Jam būtų buvę malonu atvykti Į Chicagą ir paša- ■ 
kyti kalbas apie dabartinę Lenkiją, bet jis nedrįso Chi- Liuteriui.” Bet Erazmas Rofer

(Komentarai)
juose, kaip buvo paskandinti 
albingensai, vaMensai, kata
rai ir husistai. Čia autorius 
vėl parodė savo istorinį įžval- 

5 gumą ir atsargiai pravėrė du- 

tiesiogine nei netiesiogine pra 
sme. Jo pažiūros, nors yra pa
imtos nuo Liuterio, bet jis dva 

t j 
protesto prieš pavergimą ir nu 
žeminimą. Mažvydas apie her- 
zogą Albrechtą atsiliepia pa
garbiai, nes jis priglaudė jo 
kolegas ir vėliau jį patį. Atsi
kirsdamas tardytojui, jis sa
ko: “Ir Vytautas turėjo bėgti 
pas kryžiuočius”.

Toliau autorius aiškina re
formacijos ryšį su humaniz
mu ir ką. apie tai galvoja Maž
vydas. “Kiekvienas tikras hu
manistas varguolius^ užjaučia... 
Užtai kaip nepritarti Martynui

x, (s£uw5X)
MAŽVYDO TAST

Kralikauskas Mažvydo re
formacinės veiklos nesuriša 
su vokiečių evangelikais nei

mai turėjo' tęsti reformacijos 
pradėtąjį darbą.

..... ., x , šioje vietoje išsibaigia auto-Simai išaugo >S lietuvių tautos,^ apje refor.

DR- A. J. GUSENAS

SAUGOK SAVO SVEIKATĄ
Ligos nėra atnešamos ir užveisiamosr

jos atsiranda savaime ir pačios veisiasi
lOkių kūdikių dantukų dantenos ištinusios, 

kraujuotos, kvapas nepriininiai dvokia. Dantukai ne
spėję išdygti, jau trupa mažais gabalėliais ir patys" 
krinta lauk. Kojų, rankų sąnariai sutinę, lyg būtų ten 
įsimetu reumatas — artritas.

šiai ligai gydyti vaistai veik mažai tepagelbsti. 
Geriausiai ligą gydo. tai vitaminų terapija, gamti
nis. sveikas ncsukoneveiktas maistas. Šios ligos pa
liesti kūdikiai kartais greit pasitaiso, kai gauna švie
žio pieno, kiaušinių, vaisių sunkų, apvirintų daržovių 
skysčių ir kitokių gamtinių, nefabrikuotų valgių.

i J

DANTŲ ROVIMAS

Nūdien dantų gydytojai išrauna šimtus tūkstan
čiu kortozinuotij. sopančių dantų. Dantų rovimas Sy
kiais būna labai lengvas ir nesudaro jokių kliūčių, 
nei dantų gvdytoiui. nei pacientui. Nevisuomet taip 
būna, nes sjkiais pasitaiko, kad dantį raujant prisie- 
na jėtių pavartoti, jis būna prie žando priaugęs. O 
kartais net sakais užlūžta ir reikia su pagalba kaltu
ko iškirsti. Tada pasidaro didesnė žaizda, kuri negija 
taip lenępai. nes jai būtina gera priežiūra.

Prižiūrint žaizdą ir išpildant dantų gydytojo 
duotus nurods mus, ji užgija be jokių susipynimų, 
komplikacijų Bet žaizdos neprižiūrint fr neprisilai
kant dantų gs (lytojo instrukcijų, dažnai būna, kad

cagon važiuoti, nes buvo Įspėtas apie komunistams ne
draugingai nusiteikusius lenkus, Nevažiavo jis ir Į kitas 
Amerikos lenkų kolonijas.

Bet nuo jo kelionės Į Washingtona ir kelis JAV pra
monės centrus, reikalai pradėjo keistis. Lenkų tarpe at
sirado Įvairių iki šio meto visuomeniniame gyvenime ne
matytų tipų, kurie pradėjo lįsti į veikiančias didesnes 
lenkų organizacijas. Jie pradėjo kelti Lenkijos laisvei 
abejotinos vertės klausimus, provokuoti susirinkimus, 
kritikuoti vadus, leisti lapelius ir kelti nerimą pačiosė di
džiausiose lenkų organizacijose. Lenkų orgahįzacijų vei
kėjai savo tarpe rasdavo bendrą'kalbą, kai reikalas lies
davo svarbesnius lenkų tautos reikalus. Dabar jie paju
to, kad lenkų tarpe pradėjo galvas kelti Įvairūs provoka
toriai. Lenkai labai gerai prisimena caro Rusijos laikus 
ir caro policijos veiklą lenkų žemėse. Jie prisimena pro
vokatorių Azefą, ĮlindusĮ į rusų ir su rusais veikusių len
kų organizacijas. Jiems labai gerai žinomas pokarinis 
rusų emigracijos gyvenimas, kai Įvairūs Maskvos agen
tai provokacijomis, žmonių grobimais ir žudymais visiš
kai išardė nuo bolševikų pabėgusią rusų emigraciją.

Chicagoje leidžiamas lenkų dienraštis. Dziennik 
Zwiazkowy šiuo reikalu spėjo visus Amerikos lenkus

se-> 
nė- 
Bė

apie Amerikoje atsiradusius naujus “veikėjus”, apie 
nų organizacijų kritiką, apie bereikšmį jų darbą ir 
mokėjimą prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų, 
kitų dalykų Įspėjime sakoma:

“Kaip New Yorke, taip Chicagojė susidūrė abejo-, 
tinos praeities žmonių grupelės, naudojančios bol
ševikinius veiklos metodus, dažnai besiderančiais 
dideliais patriotais, paveiktais didelėmis lenkų tau
tos aukomis, veda antikomunistinę kovą už Lenkijos 
laisvę. Jie steigia savo spaudą, riaiidoja abejotinos 
nežinomų Šaltinių finansus, į šdvo darbą \ Įtraukia 
politiniu atžvilgiu naivius žmones, vartoja - urapat- 
riotinę frazeologiją ir kalba apie- karingus žings
nius.” (Dziennik Związkopy, 1976 m; birž- 4 d.. 4 n.)

burnoje žaizda užsinuodija ir padaro bereikalingų 
komplikacijų.

žmogus suserga: ir net būna priverstas keletą die
nų lovoje pagulėti. Tūomet jis kaltina dantų gydyto
ją, kad negerai dantį išrovė. Bet jis nenori prisipa
žinti, jog neišpildė dantų gydytojo nurodymų, dėl to 
ir atsidaro painiava, kuri burnos žaizdoje ir pagami
no užnuodymą., i

Kiekvienas danties išravimas yra chirurginė ope
racija, kuri būtina atlikti sanitarinėse sąlygose. Kiek
viena yra pavojinga, nežiūrint, kokia žmogaus kūno 
dalį ji paliečia.

Būtina žinoti, jog dantys ir žandikauliai yra tos 
pačios žmogaus kūno dalys, lygiai kaip kojos ir ran
kos. Dažnai būna, 3°S dantį raujant, pažeidžiamos 
desnos. Tiek gerai, kad jos tūri atsparumo ir jos ne
lengvai nuodingosios Bakterijos paveikia ir joms ne 
tiek daug pavojingi lengvesni sužeidimai.

Burnoje yra datigybe įvairių rūšių bakterijų, 
kurios turi ten geriausias sąlygas veistis ir augti. Tos 
bakterijos ir pagatniiia burrtoje užnuodymą, įsibfau- 
damos į neužgijusią žaizdą, dantį išrovus.

Dantų gydytojo yra šventa pareiga, prieš danties 
i srovimą, pacientą informuoti, ką jis turi daryti ir 
kaip sanitariškumą burnoje palaikyti po opera
cijos.

Ar galima užnuodytą dantį išrauti? Tą? tai tik 
gali dantų gydytojas nuspręsti, ar tokį dantį būtina 
tuojau išrauti, ar ne. Dantį turintį kronišką užnuody- 
iną reikia tučtuojau išrauti, neš jis niėlįuomėt nebus 
sveikas. Visuonfiet kroniškas dantis baigiasi pū
liniu.

Ar galima dantį išrauti, esant dantų desnoms su
tinusioms? Negalima. Pirmiausia turi būti pašalin

damietis, kaip jam., aiškino 
Šviesusis kan. vV, Prptosevi- 
čius, nors pasisakė už Liuterio 
reformas, bet buvo priešingas 
Bažnyčios suskaldymui, Ūž 
Bažnyčios reformą pasisako 
daugelis Lietuvos didikų ir ba 
j orų, net tam pritaręs ir Žygi- 
mųirtšs- Senas., bet ne Liuterio 
reformacijai; _

Mažvydas jau .buvo susidū
ręs taip pat su Kalvino moks
lu, bet jam liko nepriimtinos 
predestinacijos aiškimnias:“Ar 
gi ši Kalvino predestinacija nė

no protėvių Laima, nulėmusi 
ir jo likimą.” ’

“Vienas tik džiaugsmas aš 
ne kalvinistas. Nondumi Ir nie 
kad, aš niekad nebusiu Jono 
Kalvino pasekėjas.” 0 vis' tiek

kalvinis turiukėlntj Bet kpie

Mažvydui. ; ,
Mažvydu tikėjime tiO v^ 

riaš šešėlis; kurį metė kan. Va
lerijonas Protosevičius, moky
tas ir šviesus vyras; didelis 
Erazmo gerbėjas, būsimas Vii 
niaus vyskupas ir . Vilniaus Jė
zuitų ’kolegijos steigėjas.' Jis 
darė įtikinančiai Mažvydui: 
‘Martynas Iriu tens liks tik dar 
vienu skausmo randu Bažny
čios veide.” Reiškia liuteroniz 
mas bus paskandintas krau-

dviem Sąvokų, kas yra Bend
rai būdinga fiėtuviškaifi inte
lektui, tėforrnižmo v nuo re
formacijos. RefOrmistai asmi- 
niai nieko naujo nesukuria, 
jie tik atnaujina, kartais pato
bulina, bet dažniausiai prisi
taiko prie pakitėjusių sąlygų. 
Reformizmas visą laiką vyko 
Romos Katalikų Bažnyčioje, 
kaip dabar vyksta totalitarinė
se valstybėse; Tokie didieji po 
piečiai; kaip Grigalius Didy
sis, Inocentas HI; Leonas XIH 
ar mūsų laikų Jonas' XXIII 
pravedė didiules reformas Baž 
nyčiojė; bet katalikybe fino" to 
nepakito^ kiip nepakito Rusi-

Chruščiovo ar Brežnevo rėfor-

Rėfdrmačrja; yra dvasinė re
voliucija, kuri atmetė vis ą R.

p ačią sistėm^ir josvieton stž-

gelijos tiesomis,- ■ kurių dėka 
galėjo vykti- žudomus - laisvėji
mas, laisvų tautų susiformavi
mas, vakarų demokratijų iš
kilimas ir bendrai naujųjų am 
žiu epocfios susidarymas.
Jei liuteranizmas netapo “dar 

vienu randu ant Bažnyčiosvei 
do”,\ tai nuopelnas tenka Jo
nui Kalvinui, kuris save prede 
stinacijos interpretavime . ati
dengė laistoŽmogaus pririju- 
pus. žmogų išlaisvina nuo 
gamtos gaivalingų j ėgų . ir su- 
darytų despotijų, jo y dvasinis 
sugebėjimas pažintihč suprasti 
ir įgyvendinti- dieri|kWM :*lr 
Žmogiškąsias tiesas, šioje vii- 
toje mes negalime įsileisti į to 
lim esnius reformaci j os ai ški- 
nimus, nes toli prašoktume ne 
grinėjamo kurinio -ribaš,bel 
turime pasakyti, kad Kralikau 
skas nesugebėjo atskirti ref or 
.-nacijos nuo reformizmo są-

Vienintelis Chicagos lenkių dienraštis, redaguoja-

lenkam apsisaugoti nuo tokių veikėjų, kurie vengia su 
kitais tartis ir ardo iki čiol-meto buvusią lenkų vieny*

tos visos susidarftiŠioš komplikacijos ir tik po to dan
tį išrslifti. . ’ ’ ■

Nūdien dantų gydytojas turi būti labai atsargus, 
•nes daugis žmonių turi vienokį ar kitokį Širdies su
trikimą. žmonės, turintieji Širdies ligą, sykiais ban
do dantų gydytoją apgauti, sakydami, jog jp širdis 
yra geroje tvarkoje. Taip sakydami jie apgauna, pa
tys save; o ne dantų gydytoją.

Dantų gydytojas; žinodamas žmogaus sveika
tos stovį, gali nuspręsti, kokius vaistus d artėti dantį 
apmarinant Yra vaistų, kurių įšvirkčiant gali nustip
ti ir ii'ėt sustabdyti Širdies plakimą ir žmogų numa
rinti.. Tuo pat vaistų yra ne tik ką dantį užmariui, bet 
sykiu ir sustiprina silpną bei sergančią širdį. Todėl 
ir būtina kiekvieno žmogaus pareiga, dantų gydyto
jui pasakyti visą teisybę apie savo Srities stovį-

Neretai būna, kad dantį išrovus, žmogus suserga 
širdies liga. Taip esti todėl, jog danties išpūvose bū
na nuodingųjų bakterijų p.erų, kurie per kraujo fh- 
dėlius į širdį patenka, širdyje bakterijos susimdntuo- 
ja prie jos vožtuvu, jūbš šttartfij fr M čir-
dies liga, ktiri vadinama endbcardrGs, Taipgi tote bak
terijosgali padaryti ii* kitokius širdies sutrikhitus.

Daugiausia sunkumų sudaro, tai proto dantys, ku
rie yra žandikaulyje fižkftuvę ar neišdygę; jij Sėmi
mui reikalinga chirurginė operacija, kuri sykiais už
trunka 2 ar net daugiau valandų.

Po: tokius operacijos nuodingųjų bakterijų perdi 
turi laisvas duris įeiti į kraujo takus, pakliūti į širdį 
ir pagaminti širdies ligą.

Tokios bakterijos gali susikaupti ir kitose kūno 
dalyse, sudaryti lizdus, nuodingus židinius ir pakenk
ti visdM brganizmui.
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vokų. .
šitie ir kitokie autoriaus ri

botumai nė kiek nestnnažino 
jo kūrinio didelės vertei ir rei 
kimės lietuvių tautai. Jo kū
rinys skina kelią jaujai min
čiai, naujai galvosenai, naujai 
pažiūrai į praeitį ir dabartį. 
Todėl į jo kūrinį tenka žiūrė
ti tomis pačiomis akinus, kaip 
žiūrėta anksčiau į Simono 
Daukanto “Būdą” ar pirmuo
sius “Aušros” numerius. Juo
se taip pat rastume daug ne
tobulumų, bet iškelta pagrin
dinė mintis tapo lietuvių tau
tai kelrodžiu į tautinį atgiriri-

(Bus daugiau)

ŠIEMET BUS KOPŪSTŲ
WASHINGTONAS. _: Ketu-

■Šešis mėnesius tyrinėję kopūs
tą kirmėlių gyvenimą, išrado tų 
daržų kenkėųjų ‘meilės gėrimų”, 
kurio dėka kopūstai bus išgel- 
ibėtf hno tų parazitų, tuo bū
du pagerinant & padauginant 
kopūstų daržų derlių. :

Tas kopūstlapių parazitams 
naikinti išradimas esąs pirmas 
toks išradimas, kur patys para
zitai susinaikiną nebegalėdami 
“vaikų” tarife “meilės riik- 
siro paragavusios kopūstlapių“ 
plaštakių pataitės netenka savo 
.lytinio 'kvapo (ar smarvės). Tą 
.kvapą paleisdamos jos. pritrau- 
kia “meilės puotai” savo veis
lės patinėlius, kurie užuosdami 
pataitės “lytimo perfumo” kva- 
pą atskrenda -per mynas atstu- 
mo, o be tų “kveprių” čia pat 
esančios pataitės neranda; . ‘

Kopūstinių parazitų “meilės h 
eliksiras, kitaip “aphrodisiakas”, 
atrastas' jątt 1967 niėtais ir pla^ 
čia! varto'jamaš kvėpalams, an^ 
stezijaį ir maisto prieskoniams; 
su žmonėmis dar nebandytas, 
bet išradę jai n etiki, kad taip pat 
veiktų į žrhdnėš kaip veikia j

menylethaniS”'ko^ustinių plaši 
takaičiųtiknaktimis— nuopu
siaunakčio iki aušros paleidžia- r 
mos veikia į kopūstėdžių poreles. 
Jų vestuvės vyksta, kai vyriau
sioji plastakaitė švelniai brau
ko — nepasakyta kub— pataitės 
pirmutines kojas, j - :

■■ ' • ..

; ■ Kopūstėdžių veislės plaštakai- 
tėsir jų vikšrai (lervos) yra 
švelniai, žalios spalvos Kopūstų 
lapus skylėmis išėda net visiš
kai suėda le^s -ri
kirmėlaitės. Pačios plaštakės, 
kaip ir daugiau negu milijonai; 
vabzdžių ir vabalų rūšių visiš
kai nieko neėda. . _

Pranešime nepaaiškinta, kaip 
tuos ysifelūs paduoti ir kaip-at4 
skirti tu plaštakių lytis. h

Beje, būkime daugiau atsargesni su Sard kino 
sveikata.- Ners sykį į metus,' padarykime viso kūno ir 
dsottų diagnozę. Tudihėt bus mažiau p^ogų žai£ddins> 
vėžiui, Šrdieš figoms veistis; plėstis ir bujoti.

GARGAžĖTi DANTYŠ . _ _
Dažn ai mokslirifiikams tyrimuš da&ht, viėtiof- 

&ikto ieškant atrandamas vsai kitas, daug svarbes
nis už ieškomąjį. Netikėtai mokslininkai surado, įhg 
dantys pakeičia savo spalvą nuo tam tikrų minera
lų* kurie yra geriamam vandenyje. Vienas iš tų. tai 
sodium fluoridas vandeny ir visai mažas kiekis jo 
padaro negražius gargažėfus dafltiš; Toki dantys yra 
daug tvirtesni ūž iMgSrgstžėtuS. Bet vandenyje esant 
ta mineralo per daug, tokio vandens gerti negalima,- 
nes fluoride druskos yra kenksmingos ir nuodingos* 
žmogaus vidaus kūno organizmui.

ffE tf: T. tyrimus darč itef kėtidie
tų JHinoS aįįdinkSer kuriose da'tigiatisia' angfiaka^ 
šiai ^vėno. Ne rišošė apyfihkese vanduo vienodas. . 
vienur fltf&Htfe ttiržįdj % kmtir tie. ; £

Augd»Si|jų všikų, khrfe gėrČ vindenį, turiiitį 
sodium fktorido; jų , dantys buvo sveiki ir be jokių 
kortbžinizmo požymių. Vaikai, kurie gėrė vandenį 
be minėtti ririnetald, tūrėjo hėf 85% dantų išpūvu, 
Tikrintų vaikų amžius buvo tarpe iri 13 metų. į 

(Bos daGgiSn)

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
biENRAŠTi ^AtilIĖkAS”

JOS VISAD fiASO (
TEISYBE



Rašo Vladas Rasdauskas kad vėliau (urėtų grįžti, nieko

Telef. pą -

DR.« ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

2858 Wr 63rd Street ; 1 - -■ £ . .i ~
Valandos pagal susitarimą.

DR. X G. BA1UKAS
akušerija ir moterų ligos

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Puhski Rd. (Crawfonf 

s Medical Building). TaL LU ^4446 
Priima ligonius pagal msitarimą.

Jei ne^Uiliepia, skambinu 374-3004

DR. C. K. BOBELIS ’ 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA T 
T*l«rf. 695-0533 

F»x V«ii*y Medical C*nt«r' 
S60 SUMMIT STREET 

\OUTE .58PELGIN, ILLINOIS -

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5S49

Rėžid.: 338-2x33'
. QF1SO V ALANDOS: 

Pirmadieniais ir kėtvirud. 1—t vaU 
antrad.. penktadieni nue- 1—-V'tree 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAUGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

’ ' •’<£- f V t * A‘
Westchester Community Winzkos

Medicinošdirėktortus.> 4' r
1938 S. Manheim Rd., Wešt’ch»iter;'IlL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vai -
TeL: 562-2727 arba 562-272^

REZ,: Gf 8-0873

DR. W. LISIN - LISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS t 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 561 Kedzie Ave., WA 5-2670"

Valandos pagal susitarimą. Jerneatr 
skiepia, skambinti Ml 3-000L .

7 ~ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 We$Y403rd Street -.

Valandos pagal susitarimą. .

DR. K. A. V. JUČAS
48M441-5iSj-46b5

ODOS LIGOS —; CHIRURGIJA 
1002 N.WESTERN A V Ei ?
5214-^A#ĖSt^^^į< 

j Telefonas atsakojnas 12 vai.

Ofiso teL: HE 4.1818 \ '
Rezidenciįos: PR 6-98GI

DR. J. MtSKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS . 
2454 WEST 71 st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik7 susitarus.

Trečiadieniais uždaryta,

DR. FRANK PLKKAS
OPTOMĖtftlSfAs’

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st Št. —^ Tėl. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko aldniūš ir' 

“contact lenses“. -
Vai. pagal susitarimą .UždarytaJrec.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS i R ' ■<

PROSTATOS CHIRURGIJA' 
2656 WEST 63rd STREET/1

Vai.: anizad. nuo I—4 pd piety, 
ketvirtad. "nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso teief.: 776-2880^'-T Z 
Naujas rez. teief.: 44^5545 j-

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRU^ČAS 

Bendra praktika, spec/'MOTER^T ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET i

TeL: P R 8-1223
OFISO VALJ<pinrU antrad,, trečrad. 
ir penkt. 2^4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pifetU ir kitu laiku 

pigai susitarimą.

Sugrįžęs mūsų laivo kapito
nas pamatė, kad beveik visi ek
spedicijos nariai labai atidžiai 
sekė ne tik jį patį, zodiku nuva
žiavusį ir grįžusį nuo “Zapio
los”, bet visiems labai rūpė
jo tolimesnis Arktikoje paka- 
kabinto laivo ir jo keleivių liki
mas. Jis bandė vienam kitam 
kai ką pasakyti, bet tuojau įsi
tikino, kad tai neįmanomas da
lykas. Jo pasakoįima girdėtų 
maža grupelė, bet ne visi krei
viai ir įgulos nariai, o žinoti no
rėjo visi. ,

Kartu su kapitonu pirmuoju 
zodiku prie Zapiolos buvo’ nu
važiavęs ir p.. Erancisco/Erizė, 
mokslininkų, ekspedicijos vado
vas. Važiavo ir kiti įgulos na
riai, bet Erize visą laiką buvo 
su kapitonu ir girdėjo visus pa
sikalbėjimus. Jiedu kartit ir 
grįžo į laivą. Kapilonąs, paste
bėjęs visų žingeidunaąg tubjaii- 
nuėjo pjje sayo;.didžioj p stalo,, 
kur’ paijiuodami pąštą. ženkiai< 
te i kiamcįs. visos keliones infor- 
inadijbs. įr pri imamos. • telegra- 

knioš bėį .radijo. laiškių, tuojau 
visam laivui užsuko, garsiakal
bį ir paprašė prof. Ėrizę, kad 
papasakotų,, kas atsitiko su ne
laimingu Argentinos^ laivu.

Profesorius Erize laivo gar
siakalbiais šitaip mus informa- 
vo: Argentinos ■ laivaS' pranešė- 
jas, vadinamas “Coniandante 
General Zapiola”,; patruliavęs 
Arktikos vandenis, besilaukda
mas Alorton, sąsiaurių; visai, ne
toli Ijvingston didelės salos, 
užkliuvo ant Nevada .salelės pa-, 
sislėpūsių vandenyje. - “Zapio- 
lai” beplaukiant netoli Nevados 
salos, aštriu volkaniniu akme
niu buvo pradurtas “Zapiolos” 
vienas šonas, pro kurį pradėjo 
veržtis vanduo į apatinę laivo 
erdvę. Vanduo pradėjo veržtis 
mašinų skyrių.

“Zapiolos” kapitonas ir igu- 
i^syspecialistai bandė sustafidy- 
lLnYaųdenį;ibetbpfadūrimas;bii- 
,vo toks 'gilus,' kad jie’ jolau -bū?- 
du negalėjo vandens šustabyti.

Tada “Zopiolos” kapitonas 
įsakė Uždarinėti visas duris į 
laivo apačią; Reikia manytijcad 
vanduo jau buvo apsėmęs-laivo’ 
apačią. Be to, laivas pasikabino 
ant aštraus ir. stipraus išsikišu
sio uolos rago. Vanduo laivą 
supo, bet negalėjo jo nukabinti 
nuo uolos. _.

•• - - - - =. - - , . - ' i. Ą* J------- ...

Mūsų kapitonas pasiūlė “Za- 
prolos” kapitonui paimti visą 
liavo gulą ir nuvežti į saugią 
vietą, bet patyrėme, kad-į nelai
mės vietą atplaukia ipagaliiinLs 
Argentinos laivas. Be to, kapi
tonui besikalbant su “Zopiolos” 
kapitonu apie susidariusi? pa
dėtį, ten priplaukė britų laivas 
“John Briscoe’'’. Kur tas laivas 
plaukė, mums nepasakė, liet jis, 
patyręs apie “Zapiolos” helai- 
pasuko Į nelaimės vietą, kai jau

btlVo musų laivas "Limiblat 
Explorer”.

Jeigu laivo įgulai būtų susi
daręs pūvojtis, tai mes būtume 
padėję išgelbėti pavojun pate
kusius “Žapiolos” įgulos na
rius, bet tiesioginio ir ūmaus 
pavojaus dar nebuvo. Mūsų ka
pitonas apskaičiavo, kad blo
giausiu atveju “Zapiola” dar 
gali prabūti'pakabintas ant ak
mens mažiausiai dar bent 10 
valandų. ’ Tuo tarpu pagalbinis 
Argentinos laivas nelaimės vie
toje bus už trijų valandų. “Za- 

.piplos” kapitonas pranešė mū
sų kapitonui; kad jam būtų ge
riau, jeigū įgulą paimtų Argen
tinos laivas. Jeigu būtų pavo
jus, tai jis leistų įgulą iškelti į 
mūsų laivą. Bet tuo tarpu 
ūmaus pavojaus dar nesimatė, 
todėl nutarė palaukti kol atsi
ras Argentinos; pagalbinis lai
vas. Zapiolos kapitonas labai 
gražiai pad^ojo mūsų laivo t 
kapitonui; kad jis rizikavo, vi-1 
są naktį, plaukė pavojingais 
vandenimis ir ryte pasiekė ne
laimės vietą; Mes būtume ga
lėję palaukti, kol tas pagalbi- 

‘ nis laivas atsiras, bet ir to ne
reikėjo daryti. Britu laivas 
“John Briscoe” jau šlovėj o veik 
greta “Zopiolos” ir kiekvienu 
momentu galėjo padėti šio lai
vo įgulai, jeigu laivas būtų skėn 
dęs.

: Kapitoiianiš ’ atsisveikinus, 
mes grįžome į mūsų laivą ir aš 
čia jums papasakojau, kas atsi
tiko. baigė savo’ pasakojimą, 
prof. Erizė ir patarė mums vi
siems eiti piferyčių.

Per- pusryčius mes visi labai 
karštai ir plačiai, komentavo
me jūrininkų garbingą elgseną. 
Kai mūsų kapitonas patyrė, kad 
šaltuose Arktikos vandenyse 
laivui afstiko nelaimė ir prašė 
pagalbos, jis metė viską, nu
trauki pŠrūd§i
tą vakarienę, jų atsiprašė ir ma-, 
žai žinomais vandenimis pasi-

reikėjo ten plaukti. Bet “JeW*ė”, Curie aukšt. mokyklą.
akis ištrėškasi. ' ten nuplaukė, * —Marija K. Aldonytė iŠ Mar

quette Parko apylinkės baigė 
bakalauro laipsniu St. Teresa 
kolegiją, Winona, Minn. Pa
grindiniai jos studijų dalykai 
buvo baletas ir drama. Studi
juodama ji priklausė baleto ir 
dramos rateliui, dalyvavo jų 
išvykose bei gastrolėse. Jauno
ji scenos meno menininkė yra 
baigusi Queen of Peace aukšt 
mokyklą, daiy^vo Gintaro de- 
biutaneių baliuje ir veikloje.

(Bus daugiau)

— Elaine DvaTenvlč ir Irena 
A. Paulauskaite iš Chicagos 
pietvakarių baigė Slaugių mo
kyklą bakalauro laipsniu St. 
Xavier kolegijoje.

— Patriot Vaitkutė if Val- 
demaras Žukauskas yra tarp 
dešimties geriausiai baigusių

^įįĮįįlį^-,,,^, I,lį, ,^į^įlį^į<^į^a|ĮWj»<Mf.tįįi^įlfc.|t^Wi'l^ti'-»>^i'*T-'S'^'W''' -■ ■

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
. ' KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

F*- ' . tžv ,.” ■ .- šr • < -
"Viešpaties žodis bus jiems (sakymas po įsakymo, truputį čia, tru

putį ten". tai. 28:13.
Krikščionio gyvenimas yra panašus mokinio gyvenimui. Kiekvieną die

ną mes sužinome ką nors daugiau apie save ir apie Dievo išmintį ir teisia- 
guinąT Pasimokinę reikalingą painokų mes sužinome kaip ir kur pataisyti ir 
pagerinti savo pasielgimą. Pamatę savyje kaikurias netobulybes ir trūku
mus, mes turime nereikalauti tobulybes kituose, bet turime pagirti juos jei 
matome, kad stengiasi daryti tiek gerai, kiek išgali. Apaštalas Povilas duo
da mums štai kokį gerą patarimą: “Būkite Dievo sekėjai, kaip mylimiausieji 
vaikai, ir elkitės meilėje, kaip ir Kristus mus mylėjo ir pats save davė už 
mus Dievui atnašą ir auką meiliam kvapui“. — Efez. 5:1. 2.

"Nes ry esi Viešpats, mano prieš h ūda. Aukščiausiąjį tu padarei 
‘siIoquiis sąįSAĮejreą $otsoąę0uep bja sbu 

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? I tą klausimą atsako knygute kiltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite: * j - _

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJA!

PERKRAUSTYMAl ‘ ’£u :

- ik , į :
- Pilna apdraudė 
r .< v K

Leidimai
-T ŽEMA kAinA"'
R. š E R « N'A S ’"
- Tel. WA 5-8063 į

V. Tumasonis, M. D., S. C 
c'^'fR U k 6 A š " 

2454 WEST -71 st STREET
Ofiso teMPftgftloėlt 4-2123 5
R«id. teief.: Glbson 8-6195

Priima Dėl
valandds stotibiati .tėlefl HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

t - ■■ irino/H-M

M 0 V ! N G 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS

< 823 West 34 Pl«ce .
r TeL: FRontier 6-1882 j

GĖLfeŠ VISOMS PROGOMS

Beverly . Hills

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTtaSTAS jCS Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
ą (Arch Supports) ir L L

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St^ Chicago ILL 80629 

TeleE: PRospecf 6-5084

2443 WEST ford STREET

visą’ naktį, pats kapitonas akių 
nesudėjęs, visą laiką tikrinda
mas jūros žemėlapius, laivą 
sukinėdamas gilesnėmis vieto
mis, kad; tiktai greičiau ir sau
giau nuplauktų Į nelaimės vie
tą. Jam į galvą neatėjo mintis, 
kad ir jo vedamam laivui nepa
stebėtas akmuo gali šoną pra
verti, kaip jis pravėrė “Zapio- 
lail’;--bet. jis važiavo ir pirmo
mis ryto, valandomis, pasiekė 
pakabintą laivą.

Biznieriai taip bedaro. Jie lik 
tai žiūri; kad jam jokios nelai
mės neatsitiktų-, o nelaimingąjį 
palieka Dievo valiai. Dabar, 
kaip laikraščiai aprašinėja, tai, 
žmonės jau ir gatvėje nieko 
nedaro, kai koks piktadarys 
užpuola moterį, merginą arba, 
senį. Anksčiau taip nebuvo. 
Jeigu kokį piktadarį Chicagos 
gatvėse pagauna, tai jūreivis. 
Jis nelaukia, kol policija ateis, 
be t tuojau kertą piktadariui. O 
jeigu tas bando pabėgti, lai ve
jasi, kol pagauna ir policijai 
atiduoda, tuo talpu kiti pilie
čiai pareigos jausmą atbukinę, 
žiūri ir nieko nedaro Ekspedi
cijos narių tarpe: labai ilgai bu
vo kalbama apie' mūšų laivo 
kapitono drąsų ir garbingą žes- 
lą: nelaimės vieton jis skubėjo 
ir buvo pasiruošęs padėti- Jeigu 

į visi taip darytų^ tai-būtų malo
niau gyventi anb svieto.
j-’Papusryčiavome ir buvome 
ibesileidžią važiuoti-'1 -tolyn. Ne- 
hpėjmne nuplaukti kelių mylių, 
tais-pačiais vandenimis, tiktai 
į kitą pusę praplaukė kitas lai
vas,' Iš žiūronų nustatėme, jog 
tai imta Čilės laivo “Jelčė*. Jis 
taip pat patyręs apie nelaimę, 
skubėjo į pagalbą. Iš mūsų lai
vo vienas jūreivis jam siuntė
signalus. Iš to laivo nicįco nesi
girdėjo.- Jeigu čilėnai jūreiviai 
būtij- atkreipę dėmesio į mūsų 
laivo kapitono siunčiamus sig
nalus, tai jam nebūtų reikėję 
ten bereikalingai plaukti. Mūsų 
kapitonas norėjo pasakyti, k no
kia ten btlvo padėtis ir kžd ne-

SKAltYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAltYll

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiatu^ Ir

a ptu papuošinnrt fr sekminės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUt*>*rf?ASj

DAUBARŲ SONUS
5525 So. Heriem Are. -* 5B6-1220

DR. JUOZUI ZUBRICKUI MIRUS,
■ ~ - i ’ * \ J- ■ ■ ■ - -■ -J- -

reiškiame nuoširdžią padėką visiems padegusiems ligos metu, dalyva
vusiems laidotnvėje, aukojusiems šv. Mišias, prisiuntusiems gėles, 
bei pareiškusiems mums užuojautas žodžiu, laiškais ar spaudoje.

Ypatinga padėka Dr. Vincui Janevičiui ir Dr. Kaziui Šukiui už 
rūpestingą kolegišką globą ir gydymą namie ir ligoninėje.

Kunigams: Patrick Hayes, Dr, Joseph Tremonti, John Skrodeniui 
ir Truman Twait už religines apeigas bei- maldas ligoninėje, koplyčio
je; bažnyčiojė ir kapinėse.

Grabnėšiams: Dr. K. Šukiui. Dr. B. Poškui. V. Sniečkui, G. Arui, 
Pr. Liačui ir V. Uačui. ■

. . Dr. Baliui Poškui už atsisveikinimo kalbą kapinėse.
Laidotuvių direktoriui James Orrison.
Speciali nuoširdi padėka p. Onutei Janevičienei už visokeriopą 

pagalbą, paslaugą ir globą.

Liūdtati žmona Emilija, seserys — Kazė Sniečkuvienė 
ir Marija Abraitieriė su šeimomis.

Lietuvos
‘xe 1

aviacijos lakūnui
ONARDUI PESECKUI

mirus,

ir dukrai Rimutei su šeimomis reiškiame
gilią užuojautą

IR BRONIUS DRAUGELIAI

Prof. Vaclovo Biržiškos

.■ ■ -.J/. ___ ... \
Pirmagime tome yra 208 puslapiai, o antrajarne 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuos* viršeliuose parduodami už S4-00, 0 kietuos* 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, Įei pinigus pasiysit* tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J,/ 2533 W. 71st Street
k- Teief.: GRovehill 6-2345-6

** 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Teief.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS M0DERN1SK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Chicago, Illinois 60608

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel: YArds 7-1741 - 1742

Happy Hour Mushrooms, a prize-wmninr recipe at the .State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a rmtqne hot hbrs iTotuvye.

Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table!

This prize-winning recipe combines Fritos brand corn chip® 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
Tight amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice dr white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

BAFFY HOUR MUSHROOMS
inedimn-steed

I Ublespoom
1 stick

eJove
Ji cup
t Ublespodtui
2 Uble’tpoona
1 package

| ' ėai> / J 1
I>IRECTlONgt

Remove fteifts firm zhushrboms. Wash caps and Brush with 
tested buttlr.

Combine eoftened butter, garlic, and grated cheese; mix well. 
Add wine, »oy sauce, dip mix and crushed com chips to make 

Lt f-

Fresh mushrooms
Melted butter
Butter, softened
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red T»drie
Sny sauce .
Frito-Lay brand toasted onion dip mix 
Finely crushed Frftds br*nd com chip*

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
" • ~ - —- - —»

NARIAI:
Chicagos
Lietuvi?
Laidotuvių

4r

.Dirėktoriiį
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

'3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

; BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th A ve., Cicero, iii. Phonė: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayettė 3-8572

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 9744410

" P. J. RIDIKAS
So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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ISPANIJOS KARALIUS SUSITIKO
SU ŽYDŲ DELEGACIJA

Ispanijos valdovai, išvarę žydus 1492 metais, vengė su žydais 
bet kur susitikti 7 -

buvusius žydų santykius sll įsWASHINGTONAS. — Vie
nuolikos asmenų žydų delega- Ipanijos karališkuoju dvaru, bet 
vija, vadovaujama buvusio vyr. i jie taipgi siekė ir atnaujinti 

diplomatinius santykius Ispani
jos su Izraelio valstybe, kurių 
dar nėra.

teismo teisėjo ir pasiuntinio 
Jungtinėse Tautose Artūro 
(ioldbergo, buvo birželio 3 d. 
priimta Ispanijos karaliaus 
Juan Carlos I.

Teisėjas Goldbergas, sveikin
damas karalių, priminė, jog tai 
yra pirmas žydų delegacijos su
sitikimas su Ispanijos karaliu
mi nuo 1492 m., kuomet žydai 
buvo išvaryti iš Ispanijos. Pri
ėmimas tęsėsi 25 minutes Blair 
House karaliaus rezidencijoje. 
Žydų delegacija karaliui įteikė 
autoriaus Jeffrey Wigodero 2 
tomu veikalą “Jewish Art in 
Civilization” ir pirmojo Ame
rikoje pasakyto žydų pamoks
lo, pasakyto 1773 m. Xewporte, 
R. L, kopiją.

Savo keliu karaliaus žmona, 
karalienė Sofija lankėsi, ir buvo 
priimta Madrido vardu pava
dintoje žydų religijos sinago
goje. Pasak žurnalistų^ tai ant
roji kelio rodyklė pakeliui į 
giminystę Ispanijos Didenybės 
ir žydų bendruomenės.

Pasak teisėjo Goldbergo, tai 
buvo aukščiausio laipsnio isto
rinis įvykis, kuriuo žydų dę^ 
legacija norėjo ir tikėjosi ne

Neskelbiama, ką į tai kara
lius yra atsakęs, bet karaliui 
artimi asmenys pareiškė, jog 
karalius apie tai galvojąs. Lai
kas diplomatiniams santykiams 
negali būti nustatytas, nes di
plomatinių santykių klausime 
painiojasi arabų kraštai- Ispa
nijos draugai, ypač Saudi Ara
bija, bus nepatenkinta.

Karališkoji šeima atidaro 
parodą -" v

Ispanijos karališkoji šeima, 
Juan Carlos I ir karalienė Sofi
ja, birželio 3 d. atidarė Kolum
bo laikų parodą Istorijos ir 
technologijos Smithsonian mu
ziejuje, kur yra išstatyti pirmą 
kartą Naujajame Pasaulyje se
niausias istorinis turtas, liečiąs 
Amerikos atradėjo 
laikus.

Ispanijos karalius, 
siekdamas po stiklu 
Kolumbo laiškūs,’’įli;

istorinius

prieš pa- 
gulinčius 

Kolumbo laiškus,’’įlipo į isto
rinę sakyklą, ir paskaitė kara
liškąjį raštą, išduotą 1492 m. 
karaliaus Ferdinando ir Izabė- 

lik atnaujinti gerus ir istoriškai lės, kuriuo leidžiama ir garan-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ' 
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted -«t^ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS ,

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
MAISTAS iŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

WIC1I

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

luojunia Kristv[*o KuluinVo | — serhų BicriticnRltl komi- 
kelionu, ieškinį naujų kelių į lemtis ruošia simfoninės muzi- 
Indiją. jkos koncertą birželio 26 <1. 8:30

Istorinė sakykla, iš kurios vai. vak. Ordieslra Hali, 220 S. 
būvi) pirmą kartų perskaitytas 
minėtas karaliaus Ferdinando 
raštas, išstatytas Kolumbo pa
rodoje, atvežtas iš Ispanijos, iš 
San Jorge de Palos bažnyčios 
į JAV 200 metų nepriklauso
mybės minėjimą. 1492 metais 
iš Palos uosto Kolumbas išplau 
kė į vakarus, tikėdamas pasiek
ti Indiją.

Kristupas Kolumbas, pasiekęs 
dabartines Vidurio Amerikos 
salas, buvo įsitikinęs, kad jam 
pavyko surasti trumpiausią 
kelių į Indiją. Jis ir rtrirė, nepa- 
"keitęs šio savo įsitikinimo.

Michigan,Aye- Koncerto tikslas 
— minėti Amerikos nepriklau
somybės 200 rn. sukaktį ir pa
rodyti Serbijos amerikiečių 
ėių k ui tūrjnius laimėjimus. 
Koncerte bus 2(H) dainininkų 
jungtinis choras, .solistai ir 
Chicagos simfoninis orkestras, 
.dalyvavęs Chicagos lietuvių su
ruoštame Amerikos nepriklau
somybės minėjime balandžio 
25 d.

— Kazys_Mačiukas, 2549 W. 
71 St., Chicago, 111- 60629, SLA 
6-to Apskrities pirmininkas,“ 
vadovauja SLA 59-to Seimo 
ruošos komitetui. Ruošiama 
suvenyrinė programa, nes sei
me bus paminėta SLA 90 m. 
veiklos ir Amerikos 200 m. ne
priklausomybės sukaktys. Sei
mas įvyks, liepos 5 — 8’ d. Chi
cagos •< PickCongress - viešbuty
je. ; : ■

— Seselė M. Salėsią, išbuvu
si Marijos aųkšt. mokyklos ve
dėja 12 metų! gavo kitą pasky- 
rimąl Ji. yra. baigusi mokyklų 
administracijos mokslus dakta
ro laipsnių Jboyolos' universite-

6 v. vak. Trečiadienį uždaryta, te, sėkmingai ir pavyzdingai 
vadovavo šiai mokslo instituci- L

Po šios parodos, bus nuolatinė -jaj- pačių ^t^fringiąusi.if metu, 
• • į z’ (sugebėdama išlaviruoti klaši=-

— Petras Lėlys, Cleveland, | niu kelF6’ ■ ■ .

— Lietuvių Dailininkų S-gos 
dailės paroda Čiurlionio Gale
rijoje (inkorp.), Midland Sav
ings parodų salėje, 4038 Arch
er Avė., buvo atidaryta praeitą 
šeštadieni. Lankvmo valandos: 
pirmad., an trad, ir penktadienį 
nuo 12 iki 4 v. popiet. Ketvir
tadienį nuo 4 iki ■ 8 y. vak-, šeš
tadienį ir sekmadienį nuo 2 iki

Paroda tęsis iki birželio 20 d

paroda.

Ohio, susipažino su Naujieno
mis ir tapo ne tik nuolatiniu 
skaitytoju, atsiųsdamas metinę 
prenumeratą, bet ir rėmėju, 
prie jos pridėdamas $4. Savo 
laiške jis išreiškia teigiamą 
nuomonę apie Naujienas ir 
pabrėžia, kad teisybė ir tiesa 
yra didžiausios gyvenimo ro
dyklės žmonėms ir jų grupėms. 
Dėkui už linkėjimus, užsakymą 
ir už auką.

— J. Koudelka, Anaheim, Ca
lifornia, iš anksto be raginimo 
pratęsė savo prenumeratą ir 
parėmė Naujienų leidimą 812 
dovana. Frank T. Puleikis iš 
New Buffalo, Mich., ir ponia 
Marija L. Karpus iš. Brighton 
Parko apylinkės atsiuntė po 84. 
Tos apylinkės tautietis užsisa
kė Naujienas 6 mėn., bet pa
vardės prašė neminėti. Dėkui 
už aukas ir už prenumeratą. 
Platinimo vajaus proga Naujie
nos yra siunčiamos dvi savai
tes susipažinimui nemokamai.

— Napoleonas Gabrėnas iš 
i Wayneville, Mo., išvyko į Pitts- 
burghą, Pa. Antanas Buškus iš 
Brighton Parko išsikėlė į Mar
quette Parko apylinkę. K. Mar- 
tinkus iš Gage Parko taip pat 

__.ten išsikėlė. .

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.KJS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujiem? platinimo vajus.

\Uj IENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neiriamos ir uesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jxj įgaliok 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras Institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdėmios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas1 tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: ChicagoĮe Ir Kanadoje metams — $30.00, puse* mėty — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — S2.50. Užsieniu*.

— Andrius Alšėnas, Andrius 
Palūnas, Tomas Palubinskas ir 
Andrius Razgaitis, Cleveland, 
Ohio, baigė Vysk. M. Valan
čiaus lituanistinę mokyklą. Mo
kyklos direktorė Aurelija Ba< 
lašaitienė, Tėvų komiteto pirm. 
Viktoras Palūnas. r

— Dail. A. Petrikonis su šei
ma ruošiasi išvykti į Floridą. 
Jų bičiuliai rengia išleistuves 
birželio 26 d. Lietuvių Tauti
niuose namuose.

— Illinois valstijos loterijoj 
birželio 3 d. laimingiejL nume
riai yra 23 ir 144, spalva — red, 
State — South Carolina. Doub
le Derby birželio 4 d. laimėjo 
šie numeriai: 001; 3014; 2169^;. 
807545. Spalva — blue.

čių

—Reg. Lietuvių Bendruome
nės Valdyba “ Marquette Parko 
apylinkės ruošia birželio mėn. 
13 dienos minėjimą, kviečia 
skautus ir kitas organizacijas 
dalyvauti 10 vai. prie vėliavų, 
o 10 vai. 30anin. pamaldose. <

— Valdyba

— Didelis'/ pasirinkimas pa
veikslų ir renių. Dėl išsikėlimo 
į Fiordą kainos per pusę suma
žintos dail. Antano Petrikohio 
Marquette Meno galerijoj, 3215 
W. 63 St. (prie Kedzie Avė.). 
Tel. 436-2112i Galerija atdara 
7 dienas savaitėje visą birželio 
mėnesį. . ; (Pr.)

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikit Darbininkų ir Darbininkių

CAREER TYPE SECRETARY 
with good typing and shorthand ex
perience. Familiar with general of
fice duties. Excellent working condi
tions. Profit sharing and other fringe 
benefits. Salary commensurate with 
ability.

LEE LUMBER AND BUILDING 
MATERIAL

633 W. PERSHING RD. 927-8282.

p ra ntrl
REAL ESTATE POO SALE 
Namai, lėmė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žema — Pardavimui

UPHOLSTERY CUTTER

Excellent wages
Good working conditions
Call or come in

1347 SO. MICHIGAN AVE.

PHONE 427-5350

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

HANDY — ANDYS
Men needed as carpenters, painters, 
plumbers, electricians. If you’re 
handy in any of these Helds, please 
call W. MuST speat English.

JUNE BURNS — 286-9040 
FIRST DISTRIBUTORS

‘- ■* - T- _ » = ’ r-- - -

4810 N. PULASKI

HELP WANTED — FEMALE
7-/'- Darbininkių reikia

, CLEANING LADIES WANTED
Days and hours can be arranged 

Call evenings after 6:00 RO 4-4512 
Days after 10:00 286-9040

Ask for LORRAINE j*

RENTING IN GENERAL 
Nu o iT^o $

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
5 kambariu namas su visais patogu
mais. Pageidauja be^ vaikų, be gyvu
lėliu. Tel: 434-9585.

IŠNUOMOJAMAS 3 -kambarių gra
žus apšildomas butas suaugusiam ar
ba tokių porai geroje vietoje ir apy
linkėje. Teirautis nuo 3 popiet iki 

9 vai. vakaro. TeL 656-3755

LIETUVĖ Našlė, viena be vaikų, 
65 metų amžiaus/nori-išsinuomoti 4 
kambarių butą Bridgeporte. Turi bal
dus ir nori pati apsišildyti gariniu 
pečiuku. ‘ CJu pasiūlymais skambinti 
nuo-1 vai. iki 5 vai. vakaro.

Telefonas 523-2736.

JUTU f. UVING5 BONDS

Knygos anglų kalba ,*
A. VISIT TCTSOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės įspūdžiai aku- 

puotoje Lietavoje apsilankius. 101 pst Kaina $1.00. _
• ■J. Jasmihas, Ą,KISS,IN THE DARK". Pikantiškų fif intymiu nuotykių 
'aprašymai paimti iš gyvenimo/-' Lengvas štilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
"150 psL*-Kaina $2£(L. <. / L A..Į-'*^“3'i--1 : - '
G- Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. ’ Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys., 127 pšL Kaina y$3.00. :v’ -

. Dr. Juozas Ę. Končius, VYTAUTAS TH g GkEĄT.; Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kafinynų-istoriją. 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00. , . . ’.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis.; Jas ir 
kitas knygas gaiįpja įsigyti-atsilankius į.Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidų^5i. .■ ' ••• i; t".' ’ - - ' • :1

1739 South Halsted Street, Chicago, Hl. 60608

Jau* koris laikas atspausdintą te galima gauti knygų rinkoje

.. CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų

Chicagos lietuviu gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
'. t- r \ - —

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon „atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
?pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
os. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 

kitų organizacijų atlikti darbai^ Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt r

. - ‘ _ ■ r •_ . ■■ ■ ■ n' ? : *

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį ’ ;

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
; vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, IIL 60608
. ’ . t - -

$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
Knygoje aprašyta pirmas Chicagon „atvažiavęs lietuvis, pirmos y. . - - ‘ - *■* * “ ... - —

nyčios,* įsteigti 'ii

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IšSIMOKJĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas : 1

2212 W. Cermak Roav CMeago IT Virgiui* 7-7747

NAMU PIRKIMAS > PARDAVIMAS — VALDYMAS • 
NOTARIATAS — VERTIMAI,

Į VtSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS -y BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.
5* KAMBARIŲ mūrinis bungalow 

su 2 kamb/ pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu, garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu, 2‘masinu garažas.

62-tra ir Talman. $29,900.
* 3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 
pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000. - -

ŠIMAITIS REALTY.
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: Yjsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1 •00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

CHICAGO, ILL. 60629

Grange nybėe, La Tkrodlla I. Oo va no* 
.visoms progoms.

3237 WEST ttrd ST„ CHICAGO 

Telef.434-4688

LAIKRODŽIAI IR BRANGEvėYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telef.- REpublic 7-1*41

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve 
Chicago, IIL «06W, Tel. YA 7-59S0

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašy*4 -prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

S’
778-2233

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
" NuoMosrr.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
4369 ’ARCHER AVE. CHICAGOJE

8929 SO. HARLĖM AVĖ. .
Tel. 598-3290 

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel 257-5861

. u . i->> -v

M. A. ŠIMKUS
. Real Estate. Notary Public, 
į - INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių f 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- į

šymai ir kitokį blankai. I

BUILDERS ANO CONTRACTORS - 
; N am u Statyba ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDrnONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

D Ė M ESI O 
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai- $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775 2

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis 
320872 W.95th St. 

L GA 4-8654

" . 1 s 
STATI IAIM

INSURANCE I
State Uarm Fire and Casualty Company

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

Pes vienintelį. fT
/T\*k Chicago je

^SLnormaną
^mggkBURŠTEINĄ
^BįĮSSįį^rel. 263^826

677-8489 
(buto)

lietuvį kailininką 0a
Chlcauroia Nfirtijf

185 North Wabaab Arena® 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

Pirkite Naujienas^ 
Remkite kiekvienas. 
Nes jos rašo tiesą 
Ir veda Į šviesą.

*• — S31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savalff nemokamai. 

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
KM ™ IM MV jaw M 0* am, m M ■■■ mm* w mv ■* w jm* mmv

NAUJIENOS,
F'39 So. Halsted St,
Chicago, Hl. 60608

Q Siunčiu-------------- dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži- 
nimiti nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS 

ADRESAS _____________________________________________

i _ NAUJIENOS, CIT-AGO t, ILL — MONDAY JUNE 7, 1976

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga -

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato p$L daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Pasveikink savo draugui 
per "Nauj iunas ° 3 easy ways 

to get the 
Zip Codes 

of 
people 

you

1 When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call your local Poet Office
or aee their National Zip 
Directory. j

3 Local Zips can be found 
on tke Zip Map in the 
business pages of your 
phone book. ?

į yin




