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LENKAI TREČLA KARTA PARODĖ 
KAIP KALBĖTIS SU KOMUNISTAIS

Lenkijos intelektualy laiškas seimui
...... .... , 

reikalauja daugiau laisvės žmonėms
VARŠUVĄ. — Praeito savaitgalio riaušėse, kurios privertė 

Varšu^ęs komunistų valdžią atšaukti maisto kainų pakėlimo po- 
svarkyl&aip valdiška TV trečiadienio vakare pranešė, “tvarką ir 
taiką atstatant” du demonstruotojai buvo užmušti ir 75 policinin
kai sužeisti, astuoni iš jų sunkiai.

I

Radomo miesto burmistras 
per televiziją pranešė, kad riau
šėmis medžiaginių nuostolių pa
daryta už S5 milijonus.

VARŠAVA. — Apie 70 lenkų 
intelektualų — rašytojų, dvasi
ninkų ir mokslin inkų parašė sei
mui atvira laiška kuriame rei- 
kalaūja . labiau išplėsti laisvės 
apimtį; matydami tame vienin
telį kelią išventi “grėsmingų iš
siveržimų”, kokie buvo darbi
ninkų streikai ir riaušės praeitos* 
savaitės penktadieni.

Laiško slghatarai pagyrė, val
džią už skubų dekreto atšauki
mą apie maisto produktų kainos

IS VISO PASAULIO

BATAVIA, HL — John. How
ard Association direktorius Ira , 
Schwartz išgyrė naujuosius 
Kane apskrities kalėjimo “rū
mus” ir pastebėjo, kad tas ka
lėjimas gali būti modeliu kitoms 
baudžiamosioms Institucijoms. 
Naujasis-kalėjimaš yra tarp Ba- 
tąvijos ir Genevos ir kaštavo 
puspenkto milijono-dolerių.

LONDONAS—D P praneša, kad 
Lenkijos/spaudos žiniomis, po 
paskutiniųjų lietų Rądomo vai-

San Francisco miestas neatsilieka nuo kitu Amerikos didmiesčiu. Aukščiausias namas, pa
našus į piramidę, priklauso Transamerika bendrovei. Toliau matosi Aukso tiltas; - {

i TELAVIVAS ATMESDAVO DERYBAS, 
BET DABAR PAKEITĖ NUOMONE
Egiptiečius sumušęs generolas Saron pateko į 

palestiniečiu rankas
KAMPALA, Uganda. — Izraelio vyriausybė niekad su lėktu

vų grobikais nesitarusi ir kitus visą laiką raginusi neiti į jokias 
derybas, šiandien per savo diplomatus Paryžiuje jjranešė, kad 
ji sutinka derėtis SU'grobikais dėl pagrobtųjų laisvės/Izraelis pa
keitė savo nuomonę, nes' arabams pavyko prancūzų lėktuve pa
grobti žydų generolą Ariel baroną, kuris sumušė egiptiečių karo 
Įėgas ir persikėlė per Suezo kanalą.

Gen. šaronas buvo siunčiamas 
Į Paryžių tartis su prancūzų vy
riausybe ir pramonininkais dėl 
naujų ginklų užsakymo. Izraelis 
buvo įsitikinęs, kad siunčiamam 

KAIRAS, Egiptas — Arabu itakin«am generolui skristi pran 
užsienio ministeriai patyrę apielcuzų Iėktuvu nebuvo jokio pavo

Arabai nori paliaubų

pakėlimą. Tik skubaus atšauki-1 vadD°ie 5radėji° dygti grybai 
mo dėka išvengta kraujo pra- ■’ baravykai. Miškuose jau esą ran- 
Jiejimo. . . . 7 i-<

Kokią kalbą komunistai

' “Praėjusių ke8ių dienų ĮvjS 
kiai parodė, kad prie dabartinės 
valdžios sistemos vienintelis bū
das parodyti tikrąsias visuome
nės nuotaikas. yra grėsmingas 
nepasitenkinimo Sprogimas. To
kios sistemos išlaikymas nėra 
įmanomas be rizikos privesti iki 
neapsakomos katastrofos”, per
spėja atviro laiško signatarai.

“Washington -Post” korespon
dentas, kurs daugiau kaip va
landą buvo užlaikytas stipriai 
saugomo Radomo miestojmilici- 
jos komisariato pastate tikri
nant jo'dokumentus, pranešė kad 
lyginant su riaušėmis 1956 me
tais Poznanėje ir 1970 metais Pa
maryje, Gierekas parodė daug 
daūgiau takto "pasiųsdamas Pet
rą Jaroševičių į televizijas studi
ją, ^įsakydamas jam atšaukti 
maisto kainų pakėlimą.

Sudengintas partijos namas 
Radome .ir suardymas geležin
kelio Ursus rajone prie Varšu
vos iššaukė partijos apstulbimą 
ir parodė partijos vadovybei kas 
yra “liaudies pyktis5’.

“Demokratinė konsultacija”
Gierekas davė supranti, zkad 

režimas ir partija yra pasiruošę 
taikinti “demokratinę konsulta
ciją”; tuo pačiu pareikšdamas, 
kad atviro maišto forma nebus 
toleruojama.

Valdžios propaganda stengia
si penktadienio įvykius persta
tyti kitoje šviesoje. Dabar pla
čiai skelbia, kad Radomo ir Ur- 
suso ir kituose pramonės cen
truose nuotykiai nebuvę darbi- 

' ninku pykčio ir pretenzijų, ro
dymas, o buvę inspiruoti nera
mios jaunuomenės, kuri “per
daug prisižiūrėjusi amerikoniš- 
'kį filmų stengėsi pamėgdžioti 
matytus pavyzdžius”.

Radomo milicijos karininkas, 
kurs buvo shilaikęs “Washing- 
tonPost” korespondentą, pareiš
kė, kad areštų padaryta ‘labai 
nedaug” ir kad "nuotaikoms at
vėsus” visi areštuotieji bus par
leisti į laisvę.

dama ir kitokių rūšių grybų.
LONDONAS. — Londone, sa- 

■vo^prietelroDhaųiubsff mirė ntio 
širdies smūgio 62 metų amžiaus 
kunigaikštis Stanislovas- Radvi-

-X

BARRY GOLDWATERIS PATARIA 
REMTI PREZIDENTĄ | FORD.) 
Janrafrodo, kad dabartiniu metu pakaitos 
’ vy riausy bėj e smarkia t pakenkt ykraštui“

WASHINGTONAS, D. C. —’ Įtakingas respublikonų vadas,

Egiptas kratosi 
unijos sii Libija

CAIRO,. Egiptas.. — Oficia-

kjvaiuoiuvao' ivauvi . w. j--. , . x *
la (sulenkintai vadinamas Radzi-|turjs dldelėiĮ Įtakos respublikonų partijos konservatorių sluoks- ’ n z'kCts’N In X . 1 4- . ■«* 1 J m 1 J 1 i a. » ~ —-g____ — 11 - — 1 _ — _  — L — X —
will), buvęs Jacquelinos Kene- 
dienės-Onasienės jaunesniosios 
sesers Lee.Bouvier vyras. Radvi
la buvo tris kartus vedęs ir visos 
trys vedybos baigėsi perskyro
mis. -

MASKVA. — Rusijos komu
nistų partij os pirmasis sekreto
rius Leonidas Brežnevas gyvena 
kaip karalius, kurio visi pageida-. 
viniai patenkinami. Pavyzdžiui, 
jis mėgsta automobilius ir šian
dien jų turi nemažiau kaip Ira
no ir Saudi Arabijos šeikai. Be 
kitų, Brežnevas turi Kadilaką, 
Citroeną,z Ferrari, Rolls-Royce, 
Mercedes ir -Mazerati. Patikrin
ti, pataisyti ir perdažyti, jis sa
vo automobilius siunčia į Didžią
ją Britaniją.

WASHINGTONAS. — Buvęs 
Jungtinių Valstybių kareivis Ja
mes G. Veneris, dabar 54 metų 
amžiaus, šiaurės Korėjos kare, 
1953 m. patekęs kinams į nelais
vę, ten savo noru pasiliko, vedė
kinietę žmoną, su kuria turi du 
vaikus ir jau 25 metai kai dirba 
viename Tsinano provincijos ma
lūne. šiomis dienomis gavo lei
dimus aplankyti Amerikoje savo 
motina. .

Kanados traukinio

niuose, labai šiltai rėmęs Ronald Reaganą, visą reikalą apsvarstė 
ir patarė respublikonams priremti petį prie dabartinio prezidento 
Fordo.

Tokį. nutarimą jį privertė pa
daryti šitokį samprotavimai: 
tarptautinė padėtis yra gerokai 
įtempta. Jeigu dabartiniu me
tu keičiamas krašto .prezidentas, 
reikalas gerokai užtruktų ir ga
lėtų pakenkti kraštui. Sen. Gold- 
wateris yra įsitikinęs, kad Ame
rikos priešai pasiftaudotų perei
namuoju laikotarpiu.

Senatoriaus pastaba tinka ir 
demokratams

Senatoriaus pareiškimas ga
li pakenkti Ronald Reagano rink- 
mipei kampanijai. Pats Reagan 
ir kiti politikai manė, kad sen. 
Goldwater padės Reaganui lai
mėti notninaciją, o dabar išeina 
atvirkščiai.

Sen. Goldwater buvo nepaten
kintas Ronald Reagano pareiški
mais dėl Panamos kanalo pasi
tarimų. ^Senatorius patarė šitų 
klausimų nekelti, kol dar eina 
pasitarimai su Panamos vyriau
sybės atstovais. Kiti politikai 
pastebi, kad sen. Goldwaterio pa
reiškimas tinka ir demokratams, 
ne vien respublikonams. Jeigu 
demokratai norės-, pakeisti pre
zidentą, tai užtruks daug lai
ko, kol naujas prezidentas susi
pažins su sudėtingais valstybės 
reikalais.

Žydai ir arabai negali 
melstis bendrai

JERUZALĖ. — Izraelio teis
mas nusprendė, kad žydai negali 
melstis Jeruzalės šventovės Kal
ne ir atšaukė savo šių metų pra
džioje paskelbtą nutarimą, su
kėlusį arabų protesto demons
tracijas.

Distrikto teismas pakaltino 
aštuonis jaunus žydus, kurie 
praeitais metais toje vietoje ban
dė’ surengti viešas žydų pamal
das. Kadangi ši vieta yra lygiai 
šventa musulmonams kaip ir žy
dams, tie 8 žydai buvo pripažin
ti kaltais taikos sulaužymu, nors 
Jeruzalės magistro teismas ne
trukus juos išteisino.

džia ištrėmė aukštų pareigų Li
bijos diplomatą, kurs Kairo 
mieste buvo pagautas beplau
nant proklamacijas, kurstančias 
nuversti Egipto valdžią. Tas di
plomatas buvo Libijos charge 
d’affaires Milod Sedik. Jis bu
vo suimtas' praėjusi antradienį, 
bet sekančią dieną, kadangi kaip 
diplomatas turėjo imunitetą, bu
vo iš Jcalėjimo paleistas ir pa
šauktas Į užsienių reikalų mi
nisteriją, kur jam. buvo Įsaky
ta nedelsiant apleisti Egiptą.

Libijos charge d’affaires iš
trėmimas dar labiau atitolina 
šias dvi kaimynes valstybes, ku- 
rių tarpe nesantaika prasidėjo 
dar 1973 metais, kai Egipto pre
zidentas \ atmetė Libijos vado 
Moammar Khadafy pasiūlymą 
tarp Egipto ir Libijos sudaryti, 
uniją. \

— Koresp. Keyes Beech pra 
neša iš Kinijos, kad dabartinė 
vyriausybė visai nesirengia pul
ti Formozos. Formozoje yra pu
sės milijono armija salai ginti.

KOMPARTIJOS .ATMETĖ 
SOVIETU VADOVAVIMU

BERLYNAS. — Europos komunistų partijos, baigiant dviejų 
dienų sesiją, trečiadienį birželio 30 dieną, paskelbė savo nepri
klausomybę nuo Maskvos ir atmetė Sovietų pretenzijas į vadovybę.

avarija
WINNIPEG, Manitoba. — Ka

nados Nacionalinės Geležinkelių 
kompanijoj (CNR) transkonti
nentinis Super Continental trau
kinys, važinėjąs nuo Atlanto iki 
Pacifiko, trečiadienį netoli Win- 
nipego, "arti Portage la Prairie 
nubėgo nuo bėgių.

Montreal-Vancouver 22 vago
nų greitojo traukinio paskutinie
siems 7 vagonams nuvirtus bu- .... ...... ............ .............
vo 26 keleiviai sužeisti, iš jų še- vo vienintelis indėnas amerikie- 
ši paguldyti Portage la Prairie' čių išrinktas tokioms aukštoms'

pareigoms. *' ** ’***-’-1

WASHINGTONAS. — Sena
torius Charles Curtis iš Kansas, 
kurio motina buvo grynakraujė 
indėnė iš Kaw genties, Herber
tui • Hooveriui prezidentaujant 
buvo išrinktas Jungtinių Valsty
bių viceprezidentu ir tose parei
gose išbuvo nuo 1920 m. kovo 4 
d. iki 1933 m. kovo 3 d. Tai bu

ši paguldyti 
ligoninėje.

Vadinama Europos komparti
jų, kurių dalyvavo 29 “viršūnių“ 
konferencija, ji Rytų Berlyne sa
vo užbaigos dokumente pabrėžė 
“visų partijų lygybę, nepriklau
somybę ir suverenumą”.

Iki šiol Sovietų Sąjunga, kaip 
pirmoji komun istų'užkariautoji, 
ir labiausiai ginkluotoji preten
davo Į teisę vadovauti viso pa
saulio marksistams, o Šios kon
ferencijos galutiniame proto
kole pareiškiama, kad “kiekvie
nos partijos- lygybė ir suverenu
mas, o taip pat nesikišimas į jų 
naminus reikalus turi būti griež
tai pripaŠĮsėamą.ir Jų skirtina*

keliai kovoje už socializmą pa
gerbiami”. Dokumente taip pat 
skatinama taikinga koegzisten
cija ir nusiginklavimas.

Konferencijos stebėtojai pa
stebi, kad tas dokumentas da
lyvių nesaisto ir sovietų sąjun
ga stengsis, kur jai atrodys bū
tina, Įsiterpti, kaip pavyzdžiui 
Rytų Vokietijoje, bet konferen
cija buvo tuo charakteringa, kad 
Italijos ir Prancūzijos kompar
tijoms suteikia pliusą rinkimuo
se ir politinėse derybose, o Ru
munijos ir Jugoslavijos parti
joms ginklą gintis nuo Sovietų 
invazijos.

užėmimą didelės palestiniečių 
stovyklos ir paėmimą i nelaisvę 
didoko skaičiaus karių, nutarė 
greičiau siekti taikos Libane.

Užsienio ministeriams labai 
bai nepatinka krikščionių laimė
jimas Libane. Jie bandė sudrau
sti krikščionis ir neleisti jiems 
pulti palestiniečių stovyklos, bet 
niekas krikščionių karo jėgų ne
sulaikė. Arabų užsienio ministet 
riai nutarė reikalauti dar vienų 
paliaubųJaJjanę.^
’Ten išskrido trys užsienio mi

nisterial, kurie bandys įtikinti 
kovojančias puses ir siekti tai
kos. Tuo tarp atkridusieji mi
nisterial nepajėgė užmegzti ry
šių sn karo lauko vadais. Jeigu 
libaniečiai nepaklausytu arabų 
užsienio ministerių patarimo, tai 
tada Arabų Lyga pasiųsianti di
desnius karių kontingentus Į Li
baną.

Atrodo, kad šis grasinimas vi
sai neveikia kovojančių pusių. 
Krikščionys jau baigia supti ant
rą ir paskutinę palestiniečių sto
vyklą.

jaus. Bet Izraelis neapskai.’iavo, 
kad prancūzų, lėktuvas sustos 
Graikijoje, kur galės Į lėktuvą 
Įlipti ginkluoti palestiniečiai. 
Izraelio vyriausybė negali leisti 
arabams nužudyti vieną gabiau
sių Izraelio karo vadų.

Palestiniečiai reikalavo paleis
ti 52 kailinius, laikomus Įvai
riuose Vokietijos Prancūzijos, 
Italijos, Graikijos ir kituose ka
lėjimuose. Izraelis iš anksto su-

p®—- -tiko paleisti arabams-ginklus ga-

Demonstracija prieš 
: “Sibiro kazokus”

SYDNEJ (Australija). —Bu
vo atvykęs sovietų ’ ansamblis, 
pasivadinęs “Sibiro kazokais”.

•Ryšium su tų “kazokų” pasi
rodymu susiorganizavo, dau
giausiai iš ukrainiečių, ratelis, 
kurs pravedė originalią akciją: 
priešais į teatro įėjimą pastaty
tas gremėzdiškas sunkvežimis, 
kuriame buvo vežamos Į Sibirą 
moterys, spigliuotomis vielomis 
apsuptos ir “enkavedisto” (KG 
B) su automatu šautuvu sau
gomos. Saugančio entkavedisto 
automobilis buvo “padabintas”, 
turėjo stambų plakatą su dide

lėmis raidėmis: “Gulag 17”, o 
priešais teatrą ištiestas didžiu
lis transparentas su užrašu 
“Laisvės Ukrainiečių politiniams 
kaliniams, o viename sunkveži
myje įrengta psichiatrinės ligo
ninės palata, kurioj enkavedis
tas slaugių ir gailestingų sese
rų asistuojamas “gydo” kali
nius.

benusi kapuciną-vienuolį Hilari- 
joną Capuči. Izraelis taip pat 
sutinka paleisti japoną Kozo Oki- 
moto, nuteistą iki mirties kalė
jimo bausme.

Ar palestiniečiai sustabdys iz
raelitų žudymą Entebe aerodro
me, tuo tarpu dar neaišku. Jie" 
labai patenkinti Izraelio vyriau
sybės pranešimu, kad ji sutin
ka su teroristais derėtis. Tada 
grobikai sutiko pratęsti laiką 
trims dienoms, kol bus patenkin
ti visi palestiniečių reikalavimai. 
Grobikai jau išleido 48 Įkaitus, 
skridusius iš Izraelio Į Paryžių. 
Išleido kitus, bet neišleidžia žy
dų. Jeigu niekas būtų nesutikęs 
tartis dėl Įkaitų, tai teroristai 
pareiškė, kad jie pirmon eilėn 
sprogdins prancūzų keleivini lėk
tuvą. o vėliau šaudys ne tik Izrae 
lio, bet ir kitų valstybių žydus, 
norėjusius pasiekti Paryžių, bet 
negalėjusius to padaryti.

Paleista pirmoji keleivių gru
pė tuojau buvo susodinta Į lėk
tuvą ir nuskraidinti Į Paryžių. 
Atskirai skridusieji keleiviai at
sisakė daryli bet kokius pareiš
kimus, kad nepakenktų Ugan
doje laikomiems Įkaitams. Pales
tiniečiai sutiko išleisti prancūzes 
moteris, besirūpinančias tiktai 
šeimos reikalais, nes jos reika
lingos mažos šeimos prižiūrėti. 
Prancūzai turi galvoje šeimai ir 
mažiems vaikams suruošiamą 
pagalbą, todėl paleistas moteris 
atgabeno tuojau Į Paryžių.

Deryboms reikalingas laikas. 
Kaip tik palestiniečiai gavo Izra
elio sutikimą tartis dėl kalinių 
pasikeitimo, tai pasikėsintojai 
pratęsė laiką dar trim dienom. 
Ugandos prezidentas Amin lą- 
bai atidžiai seka visą reikalą.

kiems vagonams Briųselio-Pary- 
žiaus geležinkelio linijoje nuvir
tus nuo bėgių 11 žmonių užmuš
ta ir 20 sužeisti. Kaltė sumeta-

rie degina Belgiją ir galėjo pa
keikti geležinkelio bėgius.

6£: g Įsmępiai ‘61: S
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DR. KAZYS GRINIUS

Tarybos nariai Alena Devenie- 
nė iš Santa Monica, Calif., Al
bertas Ošlapas iš New Yorkoį 
ir daug kitų veikėjų.

Adresas: G. J. Lazauskas, 208 West Natoma Avenue.
Addison, Illinois 60101

REDAGUOJA L. VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGOS 
PREZIDIUMO RFDAKCLNĖ KOLEGIJA

MUSU VEIKLOS
3 
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Stepoiu# Kairys - universiteto profesorius
Rašo DR. INŽ. JURGIS. GIMBUTAS

Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąj ungos suvažiavimas 
įvyks šį sekmadienį, liepos 4 
dieną bičiulių Faustinos ir Me
čio N.ackevičių sodyboje, Lock
port, Iii., prie Čikagos, toje pat
vietoje, kaip ir pereitais metais.! yra LVLS-gos 
Pratl a — 11 vai. ryto.

Darbotvarkėje,

Suvažiavimo šeimininkais 
Chicagos sky

rius. Visa diena skiriama tik 
be kitų rei- sąjungos nariams ir šeimoms. I

kalų, bus pranešimai Lietuvos-Dėl numatomo dalyvauti narių; 
laisvinimo reikalais. Prof. Me- skaičiaus, rengėjai prašo iš an- 
čys Mackevičius kalbės tema —jksto pranešti panaudojant paš- 
Lietuvos laisvinimo perspekty- tu prisiųstą atkarpą, arba skam 
vos, LVLS Prezidiumo pirm, binti tiesiog telefonais: (312) 
inž. G. .
Tarybos antrasis 
narys žurn. Vytautas 
atvykęs iš Worcester, 
kalbčs VLIKo veiklos ir 
nri reformų reikalu.

Suvažiavime dalyvaus

J. Lazauskas ir VLIKo j 652-8168 LVLS-gos Chicagos; 
antrasis liaudininkų j skyriaus pirmininkui Stepui?

Mačys,' Paulauskui, 1505 So. 49 Court, 
v į

Mass-,' Cicero, III., 60650 arba — tele-
kelia-ifonu (312) 543-8198 LVLS-gos

■ Prezidiumui, 208 W. Natoma 
LVLS Ave., Addison, Ill. 60101.

Knyga apie partizanus ■
Turiu prieš akis neseniai šį vyriausybės pajuktoji kuriuo-, 

kraštą pasiekusią, ats. majoro menė. <1*: i ■
Petro Gudelio paruoštą, knygą
“Joniškėlio apskrities partiza- donajai Armijai /užėmus, tuo-

Joniškėlio apskrity, jį Rau-

KAS IR KUR?
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MYKOLAS ŠLEŽEVIČIUS

jau įsigalėjo ir "raudonieji ko- 
1918-1 &19 metų (mitetai- Lietuviai patriotai, sa

vo karininkų vądbyaujami, pe
rėjo į pogrindį, supirkinėjo vo
kiečių ir rusų ginklus, ruošėsi 
žūtbūtinei^ jau Jįpnkluotaį, _ko- 
vai. Autorius rašo: “Joniškė
lio apskrities partizanams teko 
1918-1919 metais grumtis su 

Ano meto, vos tik pradėjus š:aųcės Lietuvą L okupavusios 
valstybinę! Raudonosios Rrmijos prieglob

styje veikusia Tfefiįvių bolševi
kų saujele, po tą su ginklu ran
kose kovoti Raudoną j?
Arihlja ” " f . ' 1

Politinės figūros, kurios 
grūmėsi tarp savęs^ buvo bolše
vikų pusėje Karolis Požėla. 
Ignas Gaš.ka, K- Krūminis, J. 

, . Busrnanas, K. Kiela ir kt. is. pa-

nai”. Smulkiai ir dokumentuo
tai aprašytos
sąvartoje vykusios politinės ir 
karinės kovos su mūsų tautai 
svetimomis .bolševikiškomis 
idėjomis ir Raudonęsios Armi
jos ‘ginkluotomis pajėgomis, 
gurios tada bandė užgrobti vi-

O Prieš penkiasdešimt metų j 
— 1926 metais išrinktasis tre-i 
čias’s Lietuvos Seimas dr. Kazį 
Grinių išrinko Valstybės prezi
dentu. Jo pakviestas adv. My
kolas Sleževičius (kuris 1918 
ra. pašaukė visą tautą stoti į; 
kovą prieš į Lietuvą bežygiuo- j 
jaučią raudonąją armiją ir nuo 1 
jos apgynusią savo nepriklau
somybę) sudarė koalicine vy
riausybę su socialdemokratais.

© Prieš aštuoniasdešimt me
tu — dr. Kazvs Grinius 1896 C f
metų pirmajame Varpe metė 
savo viziją į būsimą Lietuvos 
nepriklausomybę: “Tvirtai ti
kėkime, kad virs laikas, kadą-^ ■ 
IJeluva pati save valdys išsi- 
liuosavus iš svetimo jungo”-..

Taip tikėkime ir dabar, pri
simindami, dar ir kitus Jo svar ros Muziejus, H. Blazo -- Ru- 
bius žodžius, kad tik per darbą dusios mirties stovykla, ir kt. 
atsieksime Lietuvos išlaisvini-; 95 pusi. Leidžia Varpiningų 
ino • - - / ‘ Fondas, kurio pirmininku yra

C Albertas Ošlapas, gyv. Re- j Zigmas Dailidka, redaktorius Į 
go Park. N. Y., kuri __

. . / 1ko burmistras atitinkamu pa-< 
žymėjimu pagerbė už jo visuo
meninę veikią New Yorko lie
tuvių, laivių ir estu kolonijose, 
yra įžymusis SLA, Sandarus, j 
liaudininkų ir kilų daugelio or-į 
Įįa:)izaei.ių se kėjas. Jis yra an- SINGELIU BŪTI. SVEIKA 

gavusiu toki
‘ Yor_Į WASHINGTONAS. — Fede-

1 ralinėmis sveikatos studijomis 
šutei- * n’js^atyta, kad geriausią svei-

i katą turi vieniši amerikiečiai, 
Į kurie nei sykio nebuvo vedę: 
, antroje vietoje, yra vedusieji, ku- 
I rie tačiau ilgus metus išgyvena
taikoje ir ramybėje. Daugiau
siai Įvairiomis fizinėmis ir psi
chinėmis ligomis apserga tie, 

Ski iHs j kurie ari>a jau yra persiskyrę 
"' arba tebesiskiria.

— Aušrinės keliais, J. Kasakai- 
čio — Balzeko Lietuvių Kultu-(

atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę, laikinosios 

' mūsų vyriausybės paakino kra
što gyventojus tuojau organi
zuoti valsčių arba pąrapiju ko
mitetus. Jie buvo organizuoja
mi visuosė Lietuvos kampuose, 
nes, besibaigint vokiečių oku
pacijai, gyventojai su dideliu 

i džiaugsmu griebėsi organizuo- 
* lis. Tačiau, kaip visiįp ■
taip ir Joniškėlyje atsirado i>ol- 
ševikuojančid elemento. Vinco Į 
Kapsuko iš Viluiauši kurstomo, 

i organizuoti savo ' gretas arba 
ardyti kitų tvarkingai atlieka
mą darbą.

ti'iotinės lietuvių pusės daugiau
siai prisidėję yra- Jonas No-

j vakas (kuris pradžioje turėjęs 
ir- ijolšev.ikų 7 *1 pasitikėjimą, 
^progdino juos iš vidaus), Pet-< 
ras Gudelis, Mykolas Marma, 

Į karininkas A. Stapulionis, kun, 
Ardomajam darbui juk daugj j. Jackevičius ir* daug'kitų.

jėgų nereikia- Triukšmadariai 
ir demagogai dažnai saviep pa
traukia ir nesusipratusi elemen- 

: tą. Todęl vietinių komitetų or- 
i ganizavimas ėjo gana triukš-

populiariau, kad veikalas'Lutų 
prieinamesnis kiekviasahi ir 
ridurinį technikos mokskį bai
gusiam . . -s Specialios ■^ernu- 
nologijos, surištos ' su miestų 
kanalizacijos įrengimais, ' klau
sime buvau paliktas pats ■ sau, 
savo nuožiūrai ir savo atsako
mybei, nes bet kuria pagalba iš 
šalies negalėjau čia pasinaudo
ti. Nemanau, kad mano pasirin
kti terminai yra Unkamiaųsųir 
dėl to būsiu dėkingas, jei nuo
taiki kritika neužmiršs.ir šio 
reikalo.” - s j- >

Nors ir pionieriškas' buvo 
prof. S. Kairio darbas, jis pa
dėjo pagrindus Lietuvos sanita
rinei technikai -tiek savo prak
tika, tiek ir moksline analize 
bei lietuviška terminija.

(Iš “Varpo”,-. 1965 nr. •-.nr.- tf)

Inž. S. Kairys pradėjo dėstyti 
JeLyvos universiteto Techni- 
irkos fakultete kanalizacijos ir 
vandentiekio kursus 1923 m- 
irivaldocento LHulu. Tie kursai 
juvo reikalingi architektūros 
r slatylios skyrių studentams 
VII — VIII semestruose, j>o 3 
valandas per savaitę. Man teko 
ly kursų klausyti ir egzaminus 
aikyti 1938-39 mokslo metais- 
1939 m. S.’Kairys buvo pakel
tas ord. profesoriumi o sekan
čiais metais (1940) Vytauto 
Didžiojo universitetas suteikė 
jam daktaro laipsnį už sanita
rinių įrenginy statybą Lietu
voje. Prof. Kairys buvo kanali
zacijos ir vandentiekio įrengiu 
nų katedros vedėjas. Jo asis
tentu buvo inž. S. Vabalevičius, 
kuris tikrindavo studentij pra- 
tybinius projektus. Reikėdavo 
pasirinkti vieną iš dviejų: ka
nalizacijos, arba vandentiekio 
projektą.

Prof. S. Kairys buvo vienas 
įėriausiųjų Technikos fakulte
to dėstytojų. Gerai pasiruošęs ir 
šbandęs įvairias sistemas ir de
tales savo praktikoje, jis kal
bėdavo be jokių užrašų, ramiai, 
begarsiai, bet labai įtikinančiai. 
Kastruodavo lentoje savo pa

ries čia pat tiksliai ir gražiai 
iltiktais piešiniais b e i" dia
gramomis. Buvo nesunku jo 
jaskaitas sekti ir užsirašyti. 
Tai buvo labai svarbu, nes pri
imamos literatūros neturėjo^ 
ne. Tik 1939 ni. VDU Techni
kos fakultetas išleido S. Kairio 
naikiai parašytą ir gerai ilius
truotą -knygą “Miestų kanaliza
cija (Kanalizacijos įrengimų 
irojektavimas, statyba ir kana- 
ų tinklo priežiūra. Sodybų ka
nalizavimas); Kaunas 1939, 

?VIIĮ8^-476 psl. 351 brėž. -
Profesorius. Kairys, kalbėda

vo nuosekliais be oratoriškų ak
centų ar žestų. Savo autoritetu 
savaime palaikydavo/ auditori
jos discipliną. Tiesa, to kurso 
klausytojų nebūdavo daug, gal 
^pie 15 kasmet. Profesorius ne- 
gaišdavo laiko jokiems pašali
niams dalykams, nejuokauda
vo, nors kartais ir pažaisdavo 
lengvu jumoru. Į studentų klau
simus, kartais ir nereikšmin
gus, atsakydavo rūpestingai, 
neskubėdamas. Inž. Ant. Novic
kis, kalbėdamas prie prof. S. 
Kairio karsto 1964 m. New 
Yorke, pažymėjo, kad velionis 
yra laikomas Lietuvos sanitari
nės technikos tėvu — kūrėju. 
Netgi rusai, okupavę Lietuvą, 
visada pasišovę kitus pamoky
ti, susipažinę, su inž. Kairio dar
bais, pripažino, kad. “kai jus 
turite tokį specialistą, kaip 
prof. Kairys, mums ,nėra kas 
čia daryli” (inž. Bogoliubovo 
žodžiai, percituoti .A.. Novic- 
kio).

1941 — 43 m. in. prof. Kai
rys buvo VDU Statybos fakul
teto dekanas. 1913 m. rugsėjo 
m. buvo kalintas Iris dienas 
kartu su kitais VDU senato 
nariais už senato pasipriešini
mą imli studentus į vokiečių 
“Darbo tarnybą”.

Prof. S. Kairio pažiūrą į j ° 
dėstytųjų dalykų, reikšmę ran
dame jo minėtosios knygos 
įvade “Autoriaus žodis”, rašy
tame 1939 m. balandžio 8 d. 
Cituojame: “Jei gyvenimo rai- 
da Lietuvoje artimoj ateity ne
patirs sunkesnių sukrėtimų, 
reikia manyti, kad mes savų 
miestų aLstatynio srity ęsame 
atsistoję didelio ir ilgam pla- 
nuotino darbo pradžioje. Ry
šium su tuo sanitarinės tech
nikos ir sanitarinių įrengmų 
klausimai nustoja ir pas mus 
buyę tik teoriniu dalyku. Mūsų 
jaunoji inžinierių ir technikų 
karta, eidama į praktiškąjį gy
venimą, turi lųokykloje įsigyti 
pakankamų žinių ir toje srity
je, nes su sanitarinės technikos 
klausiniais jai teks susidurti vis 
dažniau. Mūsų techninėje lite
ratūroje šis studijuojančių dė
mesiui —teikiamas darbas yra 
pirmutinis, pasišovęs plačiau 
dėstyti miestų kąnalizavimo 
pradus." '

“Miestų kanalizacijos” pa
grindu esu paėmęs Technikos 
fakulteto studentams keletą 
metų skaitytų paskaitų turinį; 
bet, norėdamas savo darbui 
duoti baigto veikalo pavidalą, 
turėjau dėstomąją medžiagą 
papildyti ir išplėsti.... Pasinau
dojau ir. savo paties kanalizaci
jos projektavime ir statyboje 
įgytais patyrimais, be ko kita 
įvesdamas į savo darbą ir mū
sų sąlygoms labiau pritaikytų 
kanalizacijos įrengimams kon
strukcijų, Atsižvelgdamas į tai, 
kad savos' techninės literatūros 
leidimas, mūsų sąlygomis yra 
brangus daiktas, patį' dalyką 
stengiaus dėstyti kiek galima

i

SLA programų knyga
Lietuvių Susivienijimas Ame

rikoješ. m. 1,1 epos mėn. 5 ir. 8 
dienomis Chicagoje \ Piėk-Con- 
-gress viešbuty rengia 59-tąją 
konvenciją.’ ' ’ ■ '-iT - i

Konvencijoje be eilinių1 b^rga- 
nizacinių darbų bus atšvęsta 90 
metų sukaktis nub^-įsisteigimo 
SLA ir kartu bus prisiminta 2C0 
metų Amerikos valstybių "■nepri
klausomybės sukaktis. ‘ ' v

Todėl ta proga yra išleista bro
šiūra 96 puslapių, -kurioje yra 
daug informacinių žinių apie 
SLA,. o taip pat suvažiavimo pro
grama, įvairių organizacijų, pa
vienių asmenų ir biznierių svei
kinimai bei linkėjimai... ...

Knygutė atspausta ant gero 
jjopiefio. . <

Brošiūros viršelis gražiai, me
niškai’ papuoštas lietuviška vy
tim ir Amerikos laisvės varpu.

' . ai bud

SKAITYK TR KtTiLJ PATARK 
a Al T C ! ■ "NA? ilFRAf.?.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI į 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO^ 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO. ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psĮ.^Ųečįaupiu^ 

metu įvykius, Jablonskio ir" Totoraičio jaunas dtSaas susi
rūpinimą. ___

- DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir-grožisi 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________
Minkštais viršeliais’ tik _

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA -KULTŪRAŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės, po Europą įspūdžiai. Dabar tik

1 $8.00

$3.00.
$2.00

■ ■ ' 1 ’■ 

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba Woney orderį, prie' . - ’ J ,

*' I

Dr. A. J. Gussen

Kad ir pavojingais keliais 
pats Gudelis ir kiti atvykdavo į 
Vilnių ar Kauną, patirdavo pa
dėtį vyriausybėj^ gaudavo 
prieš bolševikus nukreiptos li
teratūros ir ją parsigabendavo. 
Ta literatūra daug padėjusi vi
siems suprasti, kad Lietuvos 
valstybė stiprėja, kad savano
rių kariuomenė auga ir todėl, 
raudoniesiems užvaldžius, la
bai drąsiai veikė iri ginklavosi 
partizanai. Joniškėlio aps. gy
ventojai, 
Lietuvos 
atkakliai 
valdžios 
sabotavo* 
mų, tarp

Kai tik 
bolševikiškos Joniškėlio aps
krities komitetas,, ^jįs pradėjo 
skelbti įsakymus, tarytum būtų 
visos valstybės valdžia. Tuoj

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

’ v , | s ganizavimas ėjo gana trinks
ės oi _ Liudvikas Šmulkštys, admi-: mingaj. Aš pats tai patyriau Pa- 

nistratorius Juozas Lrbelts piiy^ Biržų ap., kai atkaklus 
1649 N. Broadway, Melrose triukšmadarys Julius Kaupas, 
Va.rk’ . Šiais metais ^artais net mokytojui Kaziui
Sė.įa eina du kartus permetus. Binkiui pritariant, valsčiaus 

komiteto organizavimą, pagal 
laikinosios vyriausybės instruk 
cijas, atkakliai trukdė. Iš Gude
lio aprašymo, kas dėjosi Joniš-, 
kelio buv. apskrities keliuose 
valsčiuose visai atitinka tai, ką 
pats patyriau Papilyje. f

Absoli uti gyven toj ų da ilgu
ma pritarė Lietuvos Tarybos ir 
jos sudarytų vyriausybių al- 
kursimos nepriklausomos Lie
tuvos principams, ir todėl ėmė
si juos gyvendinti. Deja, nors 
musų kariuomenės organizaci
jos užuomazga buvo pradėta.
1918 m. lapkričio 2-3 d., bet Ma-|Paf paskelbė, kad bažnyčia at- 
skvos varoiųa Raudonoji Ar^ Iškirta nuo valstybėj kad visa 
mija jau turėj^ užėmusi narna- ^eĮU<^ nacionalizuota, dvaruose 
žą Rytų Lietuvos dalį ir metru- ir’ kl,r Salima, ūkiuose slcigia- 
kdomai žygiavo į krašto vidų- nios komunos ir kt/ 
rį. Tai ypatingai skatino bolše
vikišką elementą triukšmauti tinb jaunimą eiti į partizanus, 
bet kuriuose valsčhj ar parapi
jų susirinkimuose. Taip buvo • bolševikų kariuomenę ir admi- 
ir Janiškėlio apskrityje, kuo- nislracjją, gynė gyventojus nuo 
met rusų kariuomenė jau buvo okupacinės valdžios žiaurumų, 

Šiauliuose, Rokiš- varė agitaciją prieš okupantą, 
primigdami greito išsilaisvini
mo" galimybes, arde adminis
traciją iš vidaus, nuginklucrda- 
vo raudonarmiečius ir miliciją, 
ieškojo asnichų bolševikų or
ganizacijoje. Prade j im irti Bal
tušio žemaičio suorganizuo
tam žemaičių pulkui 
iš pulko 
mis.

Knyga 
skyrius: 
nepriklausomą Ueluvą ku
riant; H- Pirmoji lietuviškoji 
valdžia k a i m yn i n ėse a psk r i ty

rių M. Sleževičiaus vadovautos : sc. III. Bolševikų okupacija, IV.

Metinė prenumerata 4 dok

metu

Iras iš lietuvių, 
aukštą visuomeninį New 
ko burmistro įvertinimą, 
s.'i iu tokia pagarba buvo 
k ta prel. Balkūnui.

q Iš- spaudos išėjo šių 
“Sėjos” -žurnalo nr. 1
Turinyje: V. Čižiūno — Lietu
vos laisvinimo gretos ir jauni
mas. Igno Serapino — Prof. dr. į* 
Petrui Jonikui 70 metų. J. Naš-i 
liūno a. a. Rapolas 5 
P. Joniko Prof- dr. Pr. Skar-’ 
džiaus nuopelnai bendrinei kai '■ 
bai. K- Karvelio Helsinkio} 
dwisia Europoje. L. Šmulkščio'

wEAUJl\JUSft BOlSEVIKAiV

YRA RAKŠTIS T AKY.<E

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060b
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
atsiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini- < 
ir laiko įvykiųir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

A ( SmMNlMAl »K MINTYS. H lOHlRN 
nsl Kain.1 no viri

OrOf v^cl BirfiUca, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- 
5 JA

virbeliais
Gra

ss. 00

I dalis. 208 psl.. įrišta — $3,00, minkštais vir- 
'2 Hi B da i> zZ-i M rr»x»z. » .

žinodaini kas daroma 
vyriausyl>ės, sugebėjo 
priešintis raudonųjų 
reikalą vinlams, juos 
uepildė jų rėikalavi- 
savęs buvo solidarūs.

■

susiorgani^vo pro- 
Jouiąjkėlio

šie įvykiai dar labiau paska-

k urie gi nklą v< is i, tiem ora 1 i za vo

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar- 
! nauja taupymo ir namu 
| paskolų reikalus visos mū- 
i su apylinkės. Dėkojame 

Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje..
Sąskaitos apdraustos iki

| $40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LOAM ASSOCUTUM

4M Ūmi AVENUt

FHOMEi 254401

te

i

t 
t

Bolševiku -okupacijos žlugimas 
Šiaurės Lietuvoje-

Tai tik pirmoji.šių aprašymų 
knyga. Turinio santrauka pa
teikta , vokiečių ir anglų kalbo
mis. Spausdinta Ponti'icia Uni- 
versila Gregoriana spaustuvės 
Romoje. 201 psl. Kaina nepažy
mėta. Lauksime antrosios kny
gos. Knygas platina J. Šepetys, 
212 \V. Savannah, Detroit, MI. 
1X203.

Passbook Savings. 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly.

4 Years Savings L 
Certificate 

(Minimum $5,000).

t

B 
j

Panevėžyje,
ky. Kupišky ir visoje Žemaiti
joje. Komitetai pradėjo pereiti 
j probolševikų rankas. Taip at
sitiko ir Papily. 1918 m. tarp 
Kalėdų ir Naujųjų Metų vals
čiaus gyventojų suvažiavime 
sočiaIrevoliucionius (Mietas Ka
zys Binkis perskaitė sąrašą as
menų ir paskelbė, jog tai yra 
Papilio revoliucinis, komitetas 
patarė jo* klausyti, nes iš Ryty 
ateina “mūsų draugai”. Taip ir 
įvyko iki 1919 m. gegužės 
gale tuos “draugus" išvijo mū- 

> s^4 «”<Minrėiusi kūrėju-savano-

y

<->
LIETUVIŠKASIS PAMARYS. •Henrikas Tomas — Tamašauskas, 

Pakalnės ir Labguvos apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 33S psl., kaina $6.

P. Kaunas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
part zanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. 

ya-Mn* <x 'S v♦ tim<. ir»ies ttisnoinimaJ
............... ....$3.00 

frios bruožai 232
_______  $2.00

v Gudebs, POVILAS MluERlS 
pusi a ma’

Knvcas utsak^nf reikta pridėti 25 et pa^tn išlaidoms.

<<

<

vyry jjerejo

suskirstyta

kai kas 
partiza-

į šiuos 
žingsniai

Be to, Petras Gudelis 1972 
m. išleido dokumentuotą kny
gą: “Bolševikų valdžios atsira- 
dijnasr Lietuvoje 1918-191 9'\

Baigiant pažymėtina, kad 
mano formali pažintis su auto
rium, kaip kareivio su kitos 
dalies karininku, buvo 1921 m. 
Po kiek laiko susitikome vals
tiečių liaudininkų suvažiavi
muose.

Juozas Audėnas J

- ; ■ . - j " J
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip 'žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti ' Reikia patylimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A, Šeštoko ^knygelė, ‘ 
kuri vadinasi *

SODYBŲ PIEVELĖS ' į
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pievele*. Aprašyta kaip J 

iolę užauginti, kaip žemę tręšti ik prižiūrėti. Naujienos šią’ knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu f 
kas toliau gyvena, arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekj 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: , , : i

1739 So HALSTED ST., CHICAGO. ILL. 6060R

. NAUJIENOS, CHICAGO I. ILU — FRIDAY, JULY 2, 1976

1



AIDAS IS
/ s

St. Briedis —.žymiausias lietuvis
NEW YORK, N. Y. — Lietu

vių Darbininkų Draugijos pirmi
ninkė Bronė Spudienė įteikė adv. 

. Steponui Briedžiui garbės dip
lomu, kuriuo apdovanojo New 
York miesto meras Abraham D. 
Beam e. Diplome sakoma, kad 
adv. Steponas Briedis yra žy
miausias lietuvis Naujorko lie
tuvių ir lenkų bendruomenėse.

Garbės diplomas turėjo būti 
įteiktas ALT New York skyriaus 
paties pirmininko A. Varno. De
ja, jis buvo staigiai iškviestas į 
Demokratų pasitarimų ir todėl 
diplomo įteikimu pasirūpinti pa
vedė Bronei Spudienei. (Diplo- 
mo tekstas spausdinajnas atski
rai). -Tokį'garbės diplomą yra 
gavęs tik. antras lietuvis New 
York mieste iš viso.

Diplomas .dantuotas 1976 m. 
birželio 17 d., o įteiktas buvo bir
želio 20, Woodhaven, N. Y. Jis 
pasirašytas paties mero' Abra
ham D. Beame.

Diplomo įteikimo iškilmėse da
lyvavo LDD valdyba, kuopos na
riai ir svečiai.

Pirmininkė Bronė Spudienė, 
įteikdama diplomą, apibūdino 
adv. St. Briedžio įnašą lietuvių 
tautos gerovei kelti. Adv. St. 
Briedis padėkojo ilgesne kalba 
už .suteiktą jam garbę. Buvo su
giedota Amerikos ir Lietuvos 
himnai. -

Adv. St. Briedis gimė Ameri
koje 1900 m. rugsėjo 20 d. Jis 
baigė teisės mokslus New York 
Law Shool, 1922 m. Prisaikdin
tas ir savarankišku advokatu ta
po 1926 m. spalio 29 d. Tėvas irgi 
turėjo tą patį Stepono vardą, 
kilęs iš Skiemonių,, buvo siuvė-

I^!.' — -----------------  . J _ .. ,.U— '. -----S

Nauja lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki 11-tos vai. iš WOPA stoties 1490 AM banga.

...... °

-a. Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St.,
Chicago, Ill. 60629 Tel. 778-5374. ‘

L— ~ ,

.Adv. Stephens Bredes' 
jas, didelis siuvėjų kontrakto- 
z ius ir siuvyklos savininkas. Pas 
jį dirbo daug lietuvių. Lietuviai 
tėvą vadindavo: — Dėde Brie
džiu. — Tai laikais žodį “Dėdė” 
lietuviai Vartojo pagarbai pa
reikšti, visai panašiai taip, kaip 
amerikiečiai vartoja— Sir.

Visuomeninė veikla
Adv. St. Briedis yra sumany

tojas Lietuvos “įjungimui” į 
tarybų sąjungą tyrinėjimo, kurį 
ALT-tai tarpininkaujant .prave
dė kongresmanas Charles J. Ker
sten, 1953 metąiš. Kersteno re
zoliucija buvo priimta JAV Kon
greso. Komiteto tyrimai ir jo 
išvados išleisti dviejuose tomuo
se.

Amerikos lietuvių veiklos ver
tintojai Kersteno komiteto tyri
nėjimus priskiria prie < pačių 
svarbiausių ALT-o žygių.

Būdamas advokatu, St. Brie
dis visa širdimi troško lietuviam 
padėti ir pats dalyvavo jų tauti
nių ir kultūrinių organizacijų 

veikloje. Jis buvo šiek tiek pra- • 
mok^i ir lenku kalbos ir stengė-i 
sj nemokančius angliškai lenkus ! 
aptarnauti savo advokato rašti
nėje. Jiš net dalyvavo lenkų tau-' 
tiniuose klubuose, tikslu pažinti 
daugiau žmonių. Tur būt, labiau
siai dėl šio Stepono elgesio ir gar-: 
bės diplome tapo įrašyta: — ...by t 
Fellow. Citizens of the I ithua- 
rian and Polish Communities”.' 
Deja, advokato raštinę steigė 
lietu, ių a-gyventame rajone. 
Kai kas iš kritiškai nusistačiu-j 
šių lietuvių mano, kad adv. St. j 
Briedis yra lenkas. Tai didelė, 
klaida. Aš pati kalbėjausi su j 
Steponu lietuvių, ir lenkų kai- ;■ 
bomis ir greit patyriau, kad jis 
lenkų kalbą moka daug silpniau 
už lietuvišką, žinoma, jis geriau- j 
šiai moka angių kalbą. Jis ir pa
sirašo Stephen Bredes, Jr.

.Adv. St. Briedis veikė dauge
lyje lietuviškų organizacijų, ku
rių jis buvo steigėju ar pirminin
ku, ar teisiniu patarėju, ar eili
niu nariu.

Steponas dalyvauja Dariaus.- 
Girėno komitete nuo jo įsistei- 
gimo 1939 metų. Komiteto pa
vestas, jis išrūpino, kad ta aikš
tė, kur pastatyta didvyriams la
kūnams paminklas Brooklyne, 
tapo oficialiai pavadinta “Litu- 
anica Square”.

Ilgus metus Steponas dirbo su 
Lietuvių Atletų klubu ir jo pa
ties įkurtu Maspeto lietuvių na
mu.savininku klubu.

Steponas pasirūpino, kad lie
tuviai tapo atleisti nuo mokėji
mo mokesčių už išlaikymą “Bor
den Avenue — Public Park”. O 
parko išlaikymo išlaidas turėjo 
pasiimti miestas.-

Steponas su Alto delegacija 
lankėsi Baltuosiuose Rūmuose 
prezidentų Eisenhower ir Ken
nedy laikais.
>' Socialdemokratų 19-tos kuo
pos Naujorke yra ir dabar pir
mininkas. Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 7-toje kuopoje yra 
ilgametis valdybos narys (dabar 
vicepirmininkas). Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje priklauso 
nuo 1946 metų. Per 10 metų 
pirmininkavo SLA 38-tai kuo
pai. (dabar garbės pirmininkas).

Nuo 1956 iki 1974 m. buvo 
1 SLA Pildomosios Tarybos, iždo

PRAGIEDRULIAI?!
Po ilgesnės tylos belaukiant 

Bentdruomenės prastumtų rin
kimų rezultatų paskelbimo, ga
lop spaudoje pasirodė tų rinki
mų vertinimai, laiškai, o birže
lio 15 dienos “Drauge” ir Vy
tauto Kutkaus: “Svarstymai 
JAV LB Tarybą išrinkus”..

Tie svarstymai kaž kas nau
jo ne tik kad V. Kutkus juos 
patiekia; bet už vis labiau juos 
matant atspausdintus “Drauge”.’

Jei V. K. ir “Draugas” būtų 
prisidėję, prie siūlymų rinkimus 
verta ir dabar nematyti pragie
drulių į klaidų taisymo — lygi- j 
nimolmkmę. Taigi, neverta aiš
kinti, ar net tik spėlioti, kas pa
veikė, kad iš viso tokios taikios 
mintys keliamos. Yra supran-

I appreciation of his success
ful efforts for new arrivals to 
The United States from wartorn 
regions of Europe. He' is held 
in highest regard by fellow ci
tizens of the Lithuanian and Po
lish communities. I honor him 
on Behalf of all our citizens.

..-(Puošnus anspaudas) Mayor’s 
office , city of New York.

In witness whereaf, I have he
reunto set my hand and caused 
the. Seal of the City of New 
York to be affixed this. Seven-

8 Altos ir JAV' I.B visuome- 
ų reikalų tarybos jungimo 

klausimas.
9. Visiems susitarus turėtų j 

turtinti JAV LB taryba ir z\lta.
10. Nesutarti ar nepatvirtinti 

klausimai atiduodami visuoti
niam lietuvių balsavimui, visiems 
iš anksto sutinkant ir viešai pa
skelbiant, kad, nežiūrint, koki 
>us balsavimo rezultatai, su jais 
sutiks ir juos vykdys.

-1, 2 ir ‘4 punktai laikyti įžan
giniais, 3 ir 6 — pamoksliniais, 
5 ir 10 bereikšmis balastas, de
vintas — diskusinis. Septintu 
— keliamas tikrai Bendruome
nės (suskilusios) vidinis klau
simas. Tat ir svarstymas -visu 
rimtumu ir kantrumu uždaruo
se posėdžiuose priešingumus ran
dančiųjų tarpe. Iš tų pokalbių 
turėtų išryškėti, jau su Altą 
kooperuojant, vienas iš labiau
siai JAV lietuvius skaldančių 
klausimų,' tai aštuntame .punk
te keliamas klausimas — santy
kiai tarp Altos ir Bendruomenės.

Tarp lietuvių susibūrusių į 
ideologiniusš religinius, parti

nius ir kitus sambūrius, gali 
būti kurių nors skirtingų niu
ansu, kad ir tautiškai besiorien
tuojant.; čia galiu sakyti: tau
tininkai, socialistai, krikščionys 
demokratai; tikintieji — neti
kintis, katalikai — protestantai 
ir 1.1. Taip besiskirstant lietu
viai turi ką nors skirtingo savo 
užmojais, kas bet gi nėra bū
tina kaip lietuvybės žymė. Ne
būdamas socialistu, liuteronu 
nenustoji būti lietuviu. Tačiau 
katalikai, liuteronai ar kurios 

tama, kadį siekiant pokal
bio į susipratimą, reikia puose
lėti rimtį, kad protingomis iš
vadomis pasiektumėme tikslių 
sprendimų. V. Kutkus siūlo net 
10 palaipsnių punktų, pagal ku
riuos būtų galima, mums taip 
reikalingos, suderintos veiklos 
pasiekti. -

štai tie siūlymai: -

1. Susitarti tartis, prie bendro 
stalo ^susitinkant bent kas try's 
mėnesiai. -

2. Pasitarimus pradėti ne nuo 
aštriausių klausimų, bet nuo ša
lutinių, vedančių į pagrindinius 
klausimus.

3. Pasižadėti, kad tiek pasi
tarimų metu,"tiek ir tarp pasita
rimų. vieni kitų neniekins.

4VSusitarti dėl stebėtojų vie
ni pas kitus, nes žinojimas, ką 
kiti daro, sumažintų duplikavi- 
mo darbus ir visiems palengvin
tų ateities darbų planavimą.

5. Tartis, kad bendrai dirba
miems darbams būtų visų lygiai 
atstovaujama ir lygiai apmoka
ma. ' - ' r r.

6. Į vienas kitą žiūrėti, kaip Į 
savo draugus, siekiančius tų pa
čių tikslų, tik gal skirtingomis 
priemonėmis. -

7. JAV LB struktūros pakei
timo klausiipas.

L---“------- - - -

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų f 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina j 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos g 
lietuvių kolonijos, ję suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- g 
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 | 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- | 
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir | 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- | 
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money I 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS I 

a, z? vardu ir pasiųsti: I

r< 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

kitos tikybos turi savo atitik
menis kitose tautose ir runda 
bendrą susipratimą ir net ryšį.

Visai kitaip yra, kai kalba
me apie Lietuvių Bendruomenę 
ar Amerikos Lietuvių Tarybą, 
čia sprendžiami tik lietuvių rei
kalai. Ir kurioj organizacijoje 
lietuvis aktyviau bedalyvautų, 
lieka visad vien lietuvis nacio
nalistas. škąs organizacijos yra 
bendrinės — neskirstančios mus 
jokiu specifiniu požiūriu. Kur 
ryškiau besireikštų, siekia tų pat 
bendrų visai tautai puoselėjimų. 
Tik reikalui ištikus stipriau pa
svyrą ar į politinę ar į kultūri
nę sritį, kad užtikrinus pilnesnį 
pasisekimą. Taip ir Altoje LB 
visuomeninių reikalų tarybos bu
vimas užtikrintų politinių už
simojimų pasisekimą, kaip ir vi
sų vieningas rėmimas dainų-šo- 
kių ar kitokios šventės užtik
rina jų triumfą, priduoda dides
nę reikšmę jaunimo kongresams 
ir t. t. Tuo atveju' nebelieka 
priežasties šnairavimui į Altos 
ar Bendruomenės pusę. Nebe
lieka pagrindo plėšytis į altinin- 
kus-bendruomenininkus, nes vi
sur mes tie patys — tik lietu
viai, suprantantys savo tautos 
ir politinius ir kultūrinius sie
kimus.

Tat jei Vytautas Kutkus savo 
siūlymais įstengtų paveikti ir 
įtikinti dabartinę Tarybą siekti 
tarpusavės suderintos veiklos, 
tikrai galėtų pasidžiaugti dėto- 
mis pastangomis, o ir pradžiu
gintų visus Amerikos lietuvius.

Petras šilas

NAUJIENŲ
PIKNIKAS
• ' ’ - - J a - . ‘ t . * ;

L .v - A • Z‘

š. m. Liepos 18d., sekmad.
POLONIA SODE

S 46-ta GATVĖ IR ARCHER AVNENUE T“

teenth day of June,' 1976. Abra
ham D. Beame. (Parašas).
globėjas, ALT Centro iždo.-glo
bėjas yra nuo I960 - m.' iki šios 
dienos. ;

Linkiu drg. Steponui .sugalvoti 
,dar daug naudingų sumanymų 
ir nudirbti daug-didelių-darbų.

Julytė Radvilaitė

CITY OF NEW YORK

.Know ye by these presents 
that I Abraham D. Beame, mayor 
of the City of New York do he
reby present this Certificate of 
Appreciation to STEPHEN BRE
DES.
nukelti į rudenį, patys siūlymai 
būtų galėję daug siauriau susi
glausti ir bent 10 siūlymo, dėl 
nesutartų klausimų; referendu
mo pravedimo, visai nebūtų rei
kėję kelti, kadangi pačios Ta
rybos autoritetas būtų savaime 
buvęs pripažintas. Tačiau, ne

Every year wrfirff).. 
to educate thousand!'

• of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

AM we’re supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

1Write: The CoflamMte*

a CL

GROS GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS
JT

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į piknikų.

Išduodami (Sertifikatai, kurie neša iki

UNIVERSALI

■

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ber- 
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. < p

Investavimo knygelės sąskaitos neša

si

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

prteigfa 1923 metals. TEL. 421-3070

Įstaiifos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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TaupyKite dabar
pas mus

A0MATNQ.MV-4147
<1 OftMB X (I

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. ;
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NAUJIENOS NE VIENOS
Iki šio meto Naujienos, pastebėjusios dabartinio Pa

saulio Lietuvių Bendruomenės garbės pirmininko Stasio 
Barz dūko neaiškų minčių dėstymą, nelogišką sudėtinge
snių klausimų aiškinimą, bandymą juodą dalyką aptepk 
lioti baltai, nepajėgumą' naudoti mokytojui žinomų įti
kinimo priemonių ir pastangas iškraipyti lietuviams žino
mas sąvokas, keldavo visus šiuos lietuviškos bendruome
nės vado trūkumus ir kvietė jį pati prisiminti papras
čiausią tiesos ir teisybės skelbimo principą, reikalingą ne 
tik organizacijai augti, bet ir papraščiausiam lietuvių 
sugyvenimui, Tada Naujienos buvo vienos.

Kada Barzdukas ryžosi “parodyti Amerikos lietu
viams”, kaip jis pajėgs visus suorganizuoti Į vieną dide
lę organizaciją, kaip ta organizacija privalės klausyti vi
sus lietuviškus reikalus diriguojančio centro, kaip jis ne
norėjo klausyti visuomeninį Amerikos lietuvių gyveni
mą pažįstančių žmonių patarimų, tai Naujienos nurodė 
motyvus, dėl kurių mokytojas Barzdukas nepasieks tik
slo- šiandien jau kiekvienam aišku, kad jo išpūstoji orga
nizacija yra suskilusi; kada paties Barzduko ištikimiau
si šalininkai sau nesusikalba ir pradėjo abejoti mokytojo 
pasirinktais metodais-, tai vienas kitas lietuvis pradeda 
praregėti. Šiandien Naujienos jau ne vienos, šiandien 
visa eilė įtakingų ir veiklių Amerikos lietuvių aiškiai ma
to, kad Barzduko naudoti metodai buvo netikslūs.

Emilija Čekienė, pati tiek daug besisielojusi Barz
duko vadovaujama JAV Lietuvių Bendruomene, šiuo 
klausimu pradeda vis aiškiau pasisakyti. Ji yra Dirvoje 
parašiusi Bendruomenės ugdymo reikalais pusantro- šim
to straipsnių. Ji tikėjo JAV Lietuvių Bendruomenės rei
kalingumu, matė aiškius josios uždavinius ir iš arti se
kė paties Stasio Barzduko ir kitų jo bendradarbių vestą 
darbą. Tuo tarpu Barzdukas Pasaulio Lietuvyje tyčioja
si iš Čekienės keliamų minčių lietuvių vienybės klausimu 
ir net pastebi, kad ji turinti bėdos ieškoti vienybės gyve
nime. Pastabi ir apdairi Čekienė tokią Barzduko pasta
bą Dirvoje jam šitaip atsako:

“Ir tikrai bėdos prasideda, bet ne Čekienei, o pa
čiam St.(asiui) B.(arzdukui) todėl, kad jis vienybės 
gyvenime neiško, o pasitenkina tik jos teorija,/sei-

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

nebuvo 
kiekvie- 
Vytautu.

Be Vy-

Lietuvoje Vytautų yra daug. Jų pakankamai yra 
ir tremtyje. Mano kartoje Vytautų tiek dar 
bet pradedant Lietuvos nepriklausomybe, 

noje šeimoje berniukas buvo krikštijamas 
Dabar šis vardas yra prigijęs ir Amerikoje,
tauto. Lietuvoje buvo įvairios Vytauto variacijos. Vie
nur jis buvo trumpinamas j Vytų, kitur į Vitų, o čia 
Amerikoje Vytautas, be to Vito ir Vyto, dar vadina
mas Vyto, nekaitaliojant galūnės. Vytautso vardą vai
kams duoda ne tik netikintieji, bet ir tikintieji. Jo 
prisilaiko ir komunistai. Vytautu vadinos gen. Putna, 
kurie buvo Tuchačevskio štabo viršininkas, Vytautas 
buvo Aleksa, Verbyla, Viedrynaitis ir kiti su Maskva 

„ėjusieji ir nuo Maskvos nukentėjusieji lietuviški ko
munistai. Vytautas didysis buvo drąsus ir valstybinės 
išminties simbolis, todėl visiems patiko šitas vardas.

Bet iki šio meto niekas nieko nerašė, iš kur Vy
tautas atsirado pas lietuvius. Pavaikščiojus po Pragą, 
man kilo mintis, kad Vytautas Lietuvon atkeliavo per 
Čekoslovakiją. Nesu istorikas ir jokių dokumentų ne
varčiau, bet pačioje Pragoję tų Vitų visur pilna. Svar
biausia. per pačią Pragą teka Vitava. Kaip Lietuvoje 
turime Dauguvą, Mituvą, taip Čekoslovakijoje yra 
Vi t u va.

Be to, Pragoję yra kehos šv. Vito bažnyčios-, če
kai garbina Vitą, kaip didžiausią jų tautos užtaryto
ją Dangaus karalystėje. Bet šv. Vitos labai daug pa
dėjęs čekams ir žemėje. Jis jiems padėjęs laimėti kc- :

duriama su vienybės įgyvendinimu praktikoje, St 
B. lieka akligatvyje, tik savo kieme, ir tai nemato, 
kas jame vyksta. Kol mūsų organizacinė vienybė gu
lės tik surašyta popieriuje stalčiuose,, kol nesisteng- 
sim įgyvendinti, kol nesibaigs tarporganizacinia 
nesutarimai ir tušti ginčai.” (Dirva, 1976 m. liepos 1 
d. 3 psl.)
Jeigu mokytojas Stasys Barzdukas savo tikslus bū

tų visiems suprantama lietuvių kalba išdėstęs; jeigu 
Amerikos lietuviai būtų pastebėję,, kad. jo siekiami tiks
lai nesikryžiuoja su Amerikos lietuvių siekiamais tikslais,

nenorėjo išdėstyti. Vėliau,, kai jis pastebėja viso pastato 
pakrypimą vienon pusėn ir lietuviai pradėjo kreipti dė
mesį į kreivus vadovėlius ir patarimus vežti vaikus į pio
nierių stovyklas, tai tada, yla išlindo- iš maišo. Tada pra
dėjo aiškėti, kad Barzduko tikslai buvo visai kitokį, ne
gu- Amerikos lietuvių daugumos- 1 • -

Emilija Čeikenė labai teisingai pastebi, kad esmi
niai su Barzduku negalima spręsti nei vieno svarbesnio 
klausimo. Iš esminių ginčų, Barzdukas diskusijas perve
da į tuščius/ ginčus. Kaip. Barzduko linksniuojama vieny
bė yra tiktai jo paties rašytuose atsišaukimuose, taip jo 
vedami ginčai tampa tuščiais: Lietuvių vienybės klausi
mo jis nesprendžia iš esmės, jis net nemato, kas darosi 
visuomeniniame Amerikos lietuvių gyvenimerJAV Lie
tuvių bendruomenę jis veda į akligatvį. Iki šio meto jis 
nepajėgė pasiūlyti visiems priimtino būdo, kaip iš to ak- 
ligatvio išeiti. Lietuvių bendruomenės’ veikėjai, sekdami 
vadą, taip pat atsidūrė akligatvyje. Jie nesupranta,, kas 
čia galėjo atsitikti, kad JAV Lietuvių: Bendruomenę, vie
toje augimo — mažėja. Oficialiai dar nepaskelbta duo
menys, bet turimos žinios aiškiai sako, kad šiais metais 
žymiai mažesnis lietuvių skaičius dalyvavo balsavimuo
se. Nėjo į rinkimus, nes netiki* kad jie būtų tvarkingų, 
kad rezultatais galima būtų pasitikėti. I ’ d.

Nepajėgdamas “parodyti amerikiečiams”* kaip ga
lima tvarkyti didelės Lietuvių; organizacijos reikalus; jis 
pats pateko ir organizaciją nuvedė akligatvin. Jis pradė
jo- griauti Amerikos lietuvių organizacijas^ ypač jam ga
na smarkiai buvo užkliuvusi Amerikos Lietuvių Taryba, 
tiek daug naudingo darbo atlikusi ne tik_ pavergtos Lie
tuvos teisėms ginti, bet ir patiems lietuviams. Jis norė
jo*. kad ALTa klausytų jo patvarkymų, o kai pastaruoju 
nenorėjo sakymo klausyti, tai pradėjo- ardyti josios dar
bą. Washingtonan jis pasiuntė savo “ambasadorių”, ku
rio iki.šio meto dar neatšaukė. Jis norėjo pakenkti ALTo 
vedamam darbui, bet šis reikalas, jam .nepasisekė^-’ ..

- Naujienos šiuos reikalus, kėlė-viešumon .ištisą de
šimtmetį. Mums malonu, kad Emilija čekienė, pati tiek 
daug .besisielojusi Bendruomenės klausimais, priėjo tų 
pačių išvadų, kokios lietuvių yra- priimtos,/ Šiandien nie
kas negalės pasakyti, kad tik Naujienos “griauja” Bar
zduko blogai pastatytą; Bendruomenę. Barzduką ir- jo 
vadovaujamą Bendruomenę šiandien Čekienė vertina ly
giai taip, kaip ir Naujienos,. Ne vienos Naujienos kelia 
viešumon pastebėtą blogi.. Neiškentusi Čekienė 'Dirvoje 
eina tuo pačiu keliu, i /

GARSINKIT ĖS NAUJIENOSE
• • . • -ym m. * m. ... ''

Kr. Donelaičio pradinėje, ir 
aukštesniojoje mokyklose, ša
lia mokymosi ir egzaminų lai 
kymo, kiekvieni mokslo metai 
.užbaigiami trimis atskirais pa 
sireiškimais. Tai dar prieš mo 
sklo metų pabaigą surengia
ma mokyklų pavasario šventė, 
atestatų, pažymėjimų, pagyri
mo lapų. įteikimas ir mokslo. tui Gutauskui, visi mokiniai su 
metų užbaigimo iškilmės ir giedojo JAV ir Lietuvos him- 
aukštesnąją baigusių išleistu
vės

tėvai ir svečiai. VI klasės moki 
nnii D. Polišaičiuf skambinant 
maršą, vienas po kito į salę įžy 
giavo K. Donelaičio aukštesniu 
ją mokyklą baigusieji. Mergi
nos su tautiniais rūbais.

Programą vedančio -direkto
riaus Juliaus širkos pakviesti, 
vadojaujant mokytojui Vytau-

Zaliuojančiuos sėduos
Gražus gegužės 23 d. sekma 

dienia. Indianoje, netoli Bever 
ly Shores V. ir I. Jonynų so
duose' maršo garsai -drebina 
orą. Tautiniais rūbais pasipuo 
šę jaunuoliai ir jaunuolės ne
ša JAV, Lietuvos ir Kr. Done
laičio mokyklų vėliavas. Jas 
rikiuotėje seka Kr. Donelaičio 
pradinės ir aukštesniosios mo 
kokios mokiniai Mokytojai, su 
jais kartu.- Taip prasideda Kr. 
Donelaičio mokyklų pavasa
rio šventė.

Paskirtoje vietoje sustojus; 
šventę atidarė mokyklos dire
ktorius Julius širka, prisimin
damas, kad ši šventė jungia vi 
sus Kr. Donelaičio mokyklų 
mokinius, mokinių tėvus ir 
.mokytojus į vieną didžiulę Kr. 
Donelaičio mokyklų šeimą.Tai 
yra Kr.. Donelaičio mokyklų 
šeimos šventė. O tėvų k-to pir
mininkė Albina Ramanauskie 
nė; kvietė visus atsilankiusius 
džiaugtis gražiu pavasario- oru 
ir gražia vieta, ir neužmiršti 
naudotis tėvų komiteto paruo
štomis. gėrybėmis.

Prieš prasidedant meninei 
programai, abiejų mokyklų- mo 
kįniarį diriguojant mokyt Vy
tautui Gutauskui, sugiedojo 
JAV ir Lietuvos himnus ir Kr. 
Donelaičio mokyklų dainą “Su 
mokslu į rytojų.” A

Programoje su šokiais ir dai 
namis, o mažieji, su žaidimais, 
pasirodė abiejų mokykų mo
kiniai ir parengiamasis sky
rius. Programa buvo įvairi ir 
graži. Antroje programos daly 
buvo atlikti, dainų melodijo
mis palydėti, pratimai.

Dainas paruošė Asta Rama
nauskaitė, šokius; — Rūta Klei- 
uaitytė, Irena Smieliauskienė 
ir Violeta Atkihsonienė, žaidi
mus — Laima Plačaitė ir Mari
ją Plačienė ir pratimus — Ire- 

. na Smieliauskienė ir Rūta Klei 
naitytė. Pratimus ir tautinius 
šokius akordeonų muzika pa
lydėjo Edvardas Gudonis ir 
Ina Končiųtė. t

Baigė 35 ir 19
Salė pilna mokinių. Balkone

Vida, Eitutytė Alvydė, Eringis 
Jonas, Fabijonaitė Silvija, Ge
rulis, Andrius, Jakubtraakartė 
Astra, Jarūnaitė- Lina, Kiliūtė 
Gina, Kirvelaitis Andrius, Kir
velaitis Vytenis, Kisieliūtė Da
lia, Kučėnas Rimantas, Micke
vičius Antanas, Mackevičiūtė 
Diana, Pabedinskas Arūnas, 
Pavilionis Darius; Pociūtė Vi
da, Polikaitytė Dalia, Puirius 
Leonas, Rudaityte Indrė; Sabai 
liauskaitė Dalia, Saulytė Lina, 
Stukaitė Rita, Tamulionytė Rū , 
ta, Valaitytė Julytė, Vasiliaus
kas Erikas, Vaičiulytė Liana.

Kr. Donelaičio aukštesnioji 
mokykla kiekvienų mokslo me

nūs. ;
Svečias kun. Antanas Zaka

rauskas, Marquette Parko lieta 
vių parapijos klebonas, sveikin 
damas baigusiuosius pasidžiau .... .
gė gausiu mokinių skaičiumi,!^ pabaigoje išleidžia knygą— 
priminė 200 metų JAV šventę (metraštį. Šių metų metraščio 
ir pabrėžė, kad sukaktuviniais-j,Pava<^mmas ■ 
metais įsipareigotame būti ge- ^as-

■“Atminimų, tur- '

Su metraščiu'mokiniui ir tė
vus supažindino vicedire'ktarė 
Danutė Bindokieuė. Esminę su 
metraščiu supažindinimo’ dalį 
atliko . aukštesn. mokyklą bai
gusi- Nida; Misiulytė; Ji perskai 
tė savo sukurtą ir metraštyje iš ; 
spausdintą eilėraštį “Atint ii- 
mų turtas”. Jame gražia Done
laičio eiliavimo forma buvo iš- 

_______ _______ | sakyti, mokyklą baigiančiųjų 
kaktis, tai asmens °Liudvika -1 iausmai-- Metraščio paruosėįa 
Gedimino- Rėzos. Jis buvo Ka-|~" mokytoja Regina Kučienė. Ji 
raliaučiaus u-to- profesorius, iš- buvo apdovanota gėlėmis. 5fet- 
juos išvertė į vokiečių kalbą ir raštis pačių mokinių rašiniais 
leido Kr. Donelaičio “Metus”, kfiiybą. užpildytas, gausiai 
tuo būdu Donelaitį įjungė į di- nuo traukomis papauoštas ir 
džiųjų Europos rašytojų tarpą, skoningai išleistas yra įdomus* 
Baigusiems linkėjo likti ištiki
mais ir garbingais lietuvių tau
tos nariais

rais amerikiečiais ir gerais lie
tuviais. šeštadieninė mokykla 
padeda išlikti lietuviais ir būti 
naudingais Amerikai.

Kun.. Ansas Trakis, Tėviškės 
parapijos klebonas, sveikinda
mas baigusius, priminė, kad 
kai Amerika švenčią 200 metų 
jubiliejų, Ši Amerikos sukaktis 
mums lietuviams labai brangi, 
bet yra mums brangi ir kita su
i . - - - - .- .. ■ ■■
Gedimino- Rėzos, Jis buvo Ka-i~" mokytoją.' Regina Kučienė. JI

... H - __ —„

Viršelį piešė dailininkas Pet
ras Aleksa. . ,

• Karhr su metraščiu buvo: pri- 
; statytas ir mokyklų leidžiamas 
tmokinių laikraštis “Pirmieji 
žingsniai”. Laikraštėlio- leidi
mą ir redagavimą glbbojO mo
kytoja Stefa. Burokienė. Jai iš- , 
reikšta padėka palydėta gėlių} 
puokšte.

Aukštesniosios mokyklos vi-: 
,‘ų klasių genausiems. moki
niams buvo tįeikti pagyrimo 
lapai. Įteikimą pravedė Jonas? 
Bagdonas. '. ' r

Mokslo- metų užbaigimo iškilt 
mėse, pačią svarbiausia prog-

na Ramanauskienė sveikinda
ma- baigusius, palinkėjo' jiems 
sėkmės ir karta padėkojo k-to 
nariams, mokyklų vadovybei, 
mokytojams ir tėvams už nuo
širdų bendradarbiavimą; nes 
jos, kaipo k-to pirmininkės? ka 
dencija baigiasi su-mokslo me
tų pabaiga.

Pradinę mokyklą baigusieji, 
po vieną- kviečiami f sceną, kur 
direktoriaus pavaduotoja pra
dinei mokyklai Irena. Bukavec 
kiene jiems įteikė baigime pa
žymėjimus, o k-to pirmininkė 
dovanas — knygas. Baigusiems 
visais penketukais buvo įteikti 
pagyrimo lapai. Mokiniai Ire
ną Bukaveckienę ir baigusiųjų 
skyriaus mokytoją Oną Jegėlie 
uę apdovanojo gėlėmis.

Geriausiems visų skyriui mo
kiniams buvo įteikti pagyrimo 
lapai Pagyrimo lapų įteikimą.. 
pravedė mokyklų inspektorius 
Jonas Bagdonas. 1

Pradinę mokyklą baigė: An
tanaitytė Gailė,. Antanaitytė In
drė, Bagdonas Raimondas, Bar 
tašiūtė Giedrė, Chiapetta Lisa, Kielaitė Audronė, Kleiza Vy- 
Deveikytė Loreta, Didžbalytė- (Nukelta į fj- pul.

atestatų įteikimas. Atestatus į- 
teike, kiekvieną baigusį į sceną! 
iššaukiant, klasės auklėtoja Re* 
gina Kučienė’ ir direktorius Ju
lius širka. Baigusieji buvo ap
dovanoti knygomis — jas įtei- ’ 
kė k-to pirmininkė Albina Ra
manauskienė.

Aukštesniąją mokyklą baigų 
šieji mokytojams prisegė po 
gėlę, o klasės auklėtoją, direk
torių ir vicedirektorę apdova
nojo. Aukštesniąją mokyklą 
baigė:. Aukštuolytė Dalia, De
veikis Jonas, Juzęnas Vidas,

J

lias kovas su įvairiais čekų tautos priešais, ijs neliai- lininkąi. .Jie- naudoja moderniškas amerikiečių išra- 
mės metu davęs vilties be vadovybės likusiai Čekų 
tautai, šv. Vitas stovi prie gražiųjų Pragos tiltų, sto1- 
vi ant tiltų, stovi bažnyčiose, kapinėse ■ ir kitose- 
vietose.

Vieną vakarą paklausiau čeką, ką šv. Vitas če
kams yra davęs, tai jie man įdomnausiu istorijų pri
pasakojo, bet. aš jų nepasižymėjau. Man atrodo, kad 
tose istorijose galėjo būtv ir fantazijos. Be to, Vitas 
buvo išbrauktas iš šventųjų sąrašo.

Lieka klausimas, ar, Vytautas į Lietuvą atkelia
vo iš Čekoslovakijos? Ar senais laikais lietuviai gy
veno dabartinėje Čekoslovakijos teritorijoje ir Vitą 
ten paliko? O gal tas Vytautas, Vitas, ir net Vytas 
kaip Lietuvoje, taip čekoslovakijon atėjo visai skir
tingais kraštais iš gilesnės praeities. Bandžiau klausi
mą aiškinti Pragoję, bet dabartiniai istorikai, man 
matos, tokiais dalykais nesidomi. /

ASTRONOMAS TICI1A BRAGA

Pragoję yra nepaprastai daug senienų, kurias 
kiekvienam vertėtų pamatyti, čekų sostinėje yra 
daug įvairiausių maldyklų, čekai yra katalikai arba 
nuo katalikų bažnyčios dėl menkų dalykų atskilusie
ji gyventojai. Aplankiau, kartu su kitais ekskursan
tais. daugybę maldyklų, nusilenkiau dar didesniam 
kiekiui šventųjų, bet labiausiai galvą nulenkiau prie 
Tin bažnytėlės arba pačioje bažnyčioje palaidotiems 
mokslininkams.

Bene pats žymiausias čekų mokslininkas buvo 
astronomas ir matematikas Kepleris, Pragoję turėjęs 
didelę ir vertingą observatorijų, kurios užrašus dar 
ir šiandien tyrinėja patys geriausieji šių dienų moks-

stas skaičiavimo mašinas, kurios jiems padeda ne- tik 
padaryti tikslius- skaičiavimus, bet surasti mokslinin
ku padarytas klaidas.

Specialistai mums parodė, kaip dangaus kūnu 
judesių apskaičiavimus darė astronomai Kepleris ir 
Ticha Braga. Ten pats apskaičiavo, kiek laiko užim
davo jiems vienos skaičių grupės išsprendimas ir 
kiek laiko- užtrukdavo paprastas 25 centų baterija va
romas elektroninis skaičiavimas, šešiolikto šimtme
čio pabaigos ir septyniolikto šimtmečio pradžios as
tronomai turėdavo skaičiuoti pusę dienos, o dabarti
nė elektroninė mašinėlė visą darbą tiksliai atlikdavo 
į dvi minutes. Mes per dvi minutes padarome tiek, 
kiek mokslininkai prieš tris ar keturis šimtus metų 
padarydavo ištisą dieną. Jų skaičiavimai nebuvo tiks
lūs, tuo tarpu mūsų laikų mokslininkų apskaičiavi
mai pataiko tiesiai į pasirinktą vietą toli'esančiam ir 
nuolat besisukančiam Mėnulyje. 1

Kepleris buvo įdomus, bet Ticha Braga man at
rodė įdomesnis. Jie buvo tikras šešiolikto amžiaus 
Europos mokslininkas. Jis gimė 1546 metais Danijoj. 
Tais laikais Danija buvo galinga valstybė, turėjo di
delį' laivyną, protingu karalių ir leido gabesnius vy
rus mokytis. Ticha Braga buvo gabus mokinys, o vė
liau buvo gabus mokslininkas. Jis 29 metus dirbo di
delėje- olandų observatorijoje, esančioje Hveno sa
loje. Prasidėjus danų didikų tarpe gana aštriam gin
čui, į kurį Tycha Braga nenorėjo kištis, nes ginčas 
jam atrodė menkavertis, astronomas gavo geras dar
bo sąlygas Pragoję. ( Imperatorius Rudolfas davė jam 
didelę observatoriją Benteko pilyje, kurioje jis- galė
jo daryti apskaičiavimus ir įvairiausius dangaus ku
bų matavimus, . .....

Pragoje Ticha Braga turėjo pačias geriausias ir 
laisviausias darbo sąlygas. Jis galėjo- dirbti- dieną ir 
naktį. Jeigu, reikėję, tai jis gailėjo ilsėtis fr švaistyti 
naujai padarytų apskaičiavimų tikslumą ar netik
slumus.

Tais laikais dangus'- mažai tebuvo pažįstamas. Iki 
Ticha Bragos didžiausi pasaulio astronomai buvo 
arabai. Jų apskaičiavimai dar if šiandien yra tikslūs. 
Bet arabai, pradėję tarpusavius kivirčus, baigė moks
lo tyrinėjimus, nes gabiausieji mokslininkai buvo pri
versti eiti į menkaverčius kivirčius' ir kovą, palikda
mi mokslo darbą pelėdoms;. Ticha- Braga buvo di
džiausias Europos mokslininkas Šešioliktame \ šimt
metyje. ' . ' .

TICHA BUAGA SUDARĖ ŽVAIGŽDŽIŲ KATALOGĄ

Specialistai minrnr aiškino ir rodė a«tr»non» ir 
mokslininko Ticha Bragos sudarytą tūks&mtfi® ftia- * 
tomų žvaigždžių- katefogąv Tai buvo <fidefiš žingsnis 
to meto astronomijoje. Kai’ pasižiūri šiandien į tą ke
turių šimtų metų katalogą, tai atrodo labai inr pa
prastas dalytas. Man atrodė, kad ir aš gafiM&Bu tokį 
katalogą paruošti. - - r

Tame kataloge dhotas žvaigždžės vardas ir nu
rodyta kada ir kur ji Būna. Turint galvoje papraščian- 
sius- astronomijos rastramentus, tai neturėtų būti toks 
jau sunkus darbas. ■ ' .

• - - JT * ■ ‘ - r

(Bus daugiau) ■
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Tel. WA 5-8063
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X^zid.: 388-2233 
OfišO VALANDOS: ; 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrai, penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

DR. C K. BOBELIS
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* Telef. 6954)533

Pex ' Valley Medical Center -
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS-

/'ji';

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Aas antrą šeštadienį 8—3 vai
TeL: 562^2/27 arba 5&-272B

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - LISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzio Ave.. WA 5-2670

Valandos pasai susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVEGCAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akių ligos 
39C7 West 103rd Street

■ - - ' _ . i
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TaL LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

PR. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605 .i.

ODOs'įJGOS ~ CHIRURGIJA- < 
I002^N.^WEST£RN AVĖ.
5214 N. WESTERN AVĖ.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J; MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS ' 
2454 WEST 71 st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRĮSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SE1BUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 5

Vai.: anwAd. nuo 1—4 pb “pietų.
ketvirtad, nuo 5—7 vai. vak.

Ofif^ telef.: 776-2880
Neuįis rez. telef.: 448*5545

i

Viešas pranešimas — 
Public Notice

Šiuoini pranešame publikai, 
skolininkams (creditors) ir 
bendrovės šėrininkams (dali
ninkams), kad Lietuvių Liuosy- 
bės Namo Bendrovė, Cicero, 
III- pardavė savo namą, esantį 
ant 14th Street ir 49th' Court 
Cicero, Illinois-

Pagal šėrininkų nutarimą ir 
pageidavimą, namas buvo par
duotas ir gegužės 1976 in. 28 cL 
legaliais dokumentais nuosa
vybė buvo pervesta- naujiems 
savininkams.

Skolininkų (creditors), jeigu 
jų rastųsi,, prašome kuo grei
čiausiai atsišaukti ir priduoti 
sąskaitas, šėrininkų (dalinin
kų) prašome greitu laiku pri
siųsti savo pilną vardą, pavar
dę, kiek turite šėrų ir kiekvieno 
šėro numerį. Siųskite bendro
vės sekretoriui: Joseph K. Sta- 
lioraitis, 6418 South Rockwell 
St, Chicago, Illinois 60629.

Pagal Valstijos įstatus, atmo
kėjus visas išlaidas ir turint tik
slų šėrininkų sąrašą, bus nu
statyta kiek už šėrą išeis pini
gų ir tada šėrininkams bus pra
nešta, kur ir kaip gauti jiems 
priklausomus pinigus. Tą viską 
atlikus, bendrovė pagal šėrinin
kų nutarimą ir pageidavimą 
bus oficialiai ir formaliai likvi
duota 1— dissolved. /

Anthony J. Powell 
(Povilonis) prezidentas

KR. DONELAldb MOKYKLA 

(Atkelta K 4 pst)2- 

das, Masiulyte Nida, Narytė 
Laura, Noreikaitė Rita,, Norei- 
kis Benas, Noreikis Jūras, Nor- 
kaitytė Karina, Boreišytė Rasa, 
Pocius Edvardas, Slonskytė 
tė Regina, Vitkauskaitė Vida, 
Laura, Statkutė Irena, švabai-( 
Žilinskaitė Leda, ir žygaitė Ra
mona. - .

Po trumpų baigusiųjų atsto
vų ir klasės auklėtojos kalbų, 
prieš iškilmes užbaigiant, kal
bėjo direktorius Julius Širkal 
Jis pabrėžė tautinio susiprati
mo, savo kalbos ir tautos mei
lės svarbą žmogaus asmenybei 
ugdyti. Ragino nenutolti nuo 
savo tautos ir lietuvių, kalbos 
žinias gilinti pedagoginiame 
institute ir kitomis progomis.

Pabaigoje visi mokiniai, di
riguojant mokyt Vytautui Gu
tauskui, padainavo mokyklų 
dainą “Su mokslu j rytojų”.

MOV IN G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairig atstumg/ * 
‘ ' ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
TeL: FRontier 6*1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau®’?; k 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT9a^3 t .’AS)

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Hai-lem Avė. — 586-1220

200 m. sukaktį
Ziono (lietuvių) evangelikų 

parapija 9000 S. Menard avė. 
Ctaklawn, švenčia š. m. liepos 
4-tą dieną., sekmadienį, 10 vai. 
ryto . bendrose pamaldose JAV 
200 metų minėjimą. Programo
je dalyvius solistai: Ema Juo
zapai tienė ir Viktoras Mieliulis. 
Kunigas svečias K, Burbulys. 
Pamokslai bus sakomi trejose 
kalbose — lietuvių, vokiečių ir 
anglų.

Po iškilmingų pamaldų para
pijos moterys dengs p-jos salėje 
stalus su gardžiais šaltais val
giais, ir kavute. Visi parapijie
čiai ir draugai kviečiami į mū
sų parapijos “Bicentennial” mi
nėjimą. • (Pr.)

EAST CHICAGO, it!D
Tradicinė gegužinė

JAV East Chicagos LB Apy
linkės tradicinė gegužinė įvyks
ta 1976 m- liepos mėn. 1 d., sek
madienį, pirma vai. po pietų 
Jonynų ūkyje, Chesterton, In
diana ‘(prie 20 kelio).

Prie gražios lietuviškų plok
štelių muzikos veiks turtingas 
skanių lietuviškų valgių 
tas, gaivinančių gėrimų 
ir laimės šulinys. j

Maloniai kviečiame 
apylinkių lietuvius gausiai da
lyvauti šioje tradicinėje gegu
žinėje, kur ,smagiai gamtoje 
praleisite laiką ir savo atsilan
kymu peremsite veiklos pastan
gas.

Iki malonaus parima tymo 
gegužinėje. . 5

Apylinkės Valdyba

bufe-
baras

visus

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Jūs tyrina ja t® Raitus, nes tariatės juose tur| amžinę jį gyvenimą;

Jie tai ir yra, kurio liudija apie mane**. — Jono 5:39.
Mūsų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpatį 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. Žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo Žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotąsias pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams. . ■

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
nemokamai. tašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

Band ra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
- Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

Isleistuvės Spriengfielde
Trečioji Kr. Donelaičio mo

kyklų mokslo metų užbaigimo 
t^alis, kuri skirta aukštesniąją 
mokyklą baigusiems, įvyko Il
linois sostinėje Springfielde.

Dr. Eleuterijaus ir Birutės ži 
linskų pakviesti aukštesniąją 
mokyklą baigusieji, kitų kla
sių atstovai, mokytojai iė tė
vų k-to nariai, birželio 6 dieną 
dviem specialiais autobusais 
nuvyko į Spriengfieldą. Čia ap 
lankė gubematūrą, Lincolno 
namus ir kapą. 

/
Trumpa baigusiųjų išleistu

vių programa įvyko Žilinskų 
namuose. Jų dukra Leda šiais 
metais baigė aukštesniąją Kr. 
Donelaičio mokyklą.

Jumoristinę, įdomią ir įvai
rią programą, atliko mokyklą 
baigę mokiniai. Visus dalyvius 
E. ir B. Žilinskai nuoširdžiai 
pavaišino.

Pabaigoje J. Širka ^padėkojo 
’Birutei i r d r. EIeu terij ui Žilin
skams,' kurie savo lietuvišku 
nuoširdumu, sudarė progą, JĄ- 
V-bėm švenčiant nepriklauso
mybės 200 metų, Kr. Donelai
čio mokyklos mokiniams aplan 
kyti savo valstijos sostinę ir 
jos įžymybes. Tai reikšmingą 
ir svarbu, nes lietuviška mo
kykla auklėja ne tik gerus lie
tuvius, bet taip pat ir gerus 
amerikiečius. -

Keturias valandas trukusi: lin 
ksma kelionė į Chicagą ir gra
žių prisiminimų gausa, ilgai pa 
siliks dalyvavusiųjų atmintyje. 
Su aukštesniąją mokyklą- bai
gusiais atsisveikinta. Jie į mo
kyklą daugiau nebegrįš. Ta
čiau savo širdyse išsinešė at
minimų turtą ir didelį lietuvių

kalbos ir aplamai lietuviškumo 
kraitį. Linkėtina, kad tas krai
tis nemažėtų, bet nuolatos di
dėtų. J. Alksnė

— Jimmy. Carter dar nėra iš
rinktas prezidentu, bet jis jau 
planuoja padaryti kelias pakaitas 
federalinėje administracijoje, 
kad galėtų valdyti, kad bus pri
saikdintas. Carteris nori gauti 
kongreso leidimą atleisti daug 
bereikalingų tarnautojų.

P1PKITE -AV" JAUSMO bUNUS

SUSIRINKIMŲ TĖVAS IR SONUS

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ Klubas rengia smagų pikniką 
liepos 4 d, Onos Bruzgulienės sode. 
Pradžia 12 vaL Bus smagi muzika 
šokiams, skanių valgių, gėrimų ir 
daug gražių dovanų. Visus kviečia 
atsilankyti ir smagiai praleisti laką.

Komisija ir Valdyba

k
FIGHT HEAP! DISEASE

GIVE HEART FUND

ANTANAS BADAUKIS,
gyveno Lowell, Ind. (anksčiau Marquette Parke)

Mine 1976 m. liepos mėn. L d., sulaukęs 88 metu amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje.

Velionio žmona Eugenia yra jau anksčiau mirusi.
| Velionis, buvo salesman Kusper Bros. Liquors Co, 

Amerikoje išgyveno 66 metus. •_
Paliko nuliūdę: 3 dukterys: Aldona Kasper ir jos vyras Peter, 

gyv. Lowell, Indį,Olga Musky, gyv. Maplewood, N. J., ir Jean Travis.
«■ gyv. Chicago, Illinois., 6 anūkai. . . - :

Kūnas bus pašarvotas liepos mbėn. 2 d., penktadienį,, 2 vai. po 
pietų. Petkaus Marquette koplyčioje — 2533 West 71st St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį liepos 3 d. 10, vai. ryto. Is koplyčios 
: bus lydimas į: Lietuvių Tautines kapines.
v Visi a. a. Antano Badaukio giminės draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti, laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

-i < y.. Nuliūdę lieka:
Dukterys su šeimomis.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

/■

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyvento į us ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietove r dži y sąrašas. Knygas 
kaina $0.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

1739 So. Halsted SU Chicago. DI. 6060&

■ ...... .  'r ■ 1 '* ' " '' ■"
V. Tumasonis, M. D., S. C

CHIRURGAS
2454 WEST 71«t STREET

Ofiso tolofA HEmlock 4-2123
Razid. tolof.: Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

2850 Wait 63rd St., Chicago III. 60629 
T.lef.: PRotpect 6-5084

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu* 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapa&nskss, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais, drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinslcas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 <ioL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų- kalba ?

M. ZošČenko. SATYRINĖS NOV Ė L ĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pa karki i Sr KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

vių 
Cia

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelio nori-patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, De. 

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 vardąs.

)
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. Jiš perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

SKAITYK^PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

s

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant pastų <r pridedant 
č*k| ar piniginę perlaida.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoj*

AMERIKOS JAETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paslau
gas .daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

, * ■ ■ : . *" = > *1 '* ’r i :
Knygos bus išsiųstos, jei; $1.50 Čekis arba Money Orderis 

bus pasiųstas tokiu adresu:
- ..NAUJIENOS,

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

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

V

Laidotuvių Direktoriai 
MOEIKAsEVANS

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

1

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: '
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
- TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401 1

BUTKUS - VASAUIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, ILL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-113S-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

1102a SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Jonynės Lietuvio sodyboje '
Senu lietuvišku papročiu Lie- nelė apie “gundytoją” linksmi- 

tuvoje šv. Jono
mos Jonynės ir čia Sodyboje bir- ni staigmena buvo inž; Vytau- 
želio 27 d. buvo perpintos linkė- tas Sadžius su diatoniniu akor- 
jimais, patriotinėmis dainonąis deonu, kuriuo grodamas padai- 
ir poezijos eiliavimu, kurių klau- navo ir tris kūrinius: 1) Odė dei- 
sėsi arti 50 asmenų, didžia dali- vei Gintarei, 2) Ar aš tau, sese, 
mi pagyvenusių.

Programą vedė Aleksas Krum- Aukštuoliene ir 3) Tautenės Už- 
pliauskas. Alfonsas Šidagis pra
dėjo giesme Apsaugok Aukščiau
sias tą mylimą šalį... Alfas Brin
ką pakaitomis deklamavo Ber
nardo Brazdžionio kūrinius: Lie
tuva mano šiaurės pašvaistė: 
Lietuvos Laukai..., Nutolusi Pa
krantė..., Atsišaukimas į -žmo
gų..., ir kt.

Adelė Duoblienė dainavo: So
pinsiu dainužę iš meilės žiedų..., 
bei nuosavos kūrybos — Žydė
kite mano puikios alyvos..., Ma
žyti paukšteli iš kur atskridai ?... 
Sukurta balade apie Joninių nak
tį sveikino Jonus ir Jonelius. So
listė Natalija Aukštuolrenė dai
navo: Pražydo jazminai po lan
gu,... šį pav^arį beskabant man 
ramunių žiedelius..., Ten, kur žai
džia Nemunėlis... ir kelias kitas. 
Alfonsas Šidagis — Užtrauksim 
naują giesme broliai Maironio,, 
Kur tas šaltinėlis, kur aš jaunas 
gėriau ir kt. Juzė Marinienė pa
dainavo; Oi Jonai, Joneli, kur tu 
vendravoji... šaltyšius ir kt.

Antanas Kevėža Jonus vardi
nėmis sveikino savo eiliuota ba
lade, iškeliančia visų darbais nu
sipelniusių garbę, drauge ir su 
panegirika Sodybai, entuziastin- minties žmonių vis daugiau ir 
gai ją paskaitęs. Jo ir Natali-Į daugiau atsiranda. Tai matosi 
jos Aukštuolienės linksma dai-iir iš naujų skaitytojų bei žinių

naktį švenčia-1 no klausytojus. Visiems malo-

nesakiau, su soliste Natalija

juris.
Adelė Duoblienė pateikė žadė

tus patikslinimus iš ankstesnių 
pranešimų apie proteinus. _ At-, 
švenčiant šv. Jono šventę pagie
dojo maldą “Labanakt Jėzau”... 
Jonines užsklendžiant visi da
lyviai dr. Jonui Adomavičiui pa
kiliai sugiedojo Ilgiausių Metų!... 
Užkandinė veikė visą laiką su 
Marijos Bosienės, Marijos Got- 
ceitienės ir Simokaitienės patar
navimu. O. Algminienė

— John J. Batkevich, Knox, 
Ind., pratęsė iš anksto be ragi
nimo savo prenumeratą, o savo 
gerus linkėjimus atlydėjo su 
$9 auka Mašinų fondui. Dėkui 
už administracijai laiko taupy
mą ir išlaidų mažinimą, dėkui 
už gerus linkėjimus ir už pa
ramą.

— Ponia Aleksandra Sakas, 
Lancaster, Ohio, tarp kita ko 
taip rašo: “Naujienomis esu 
labai patenkinta. Tokios pat

Cosmos Parcels Express Corp.- 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — TeL WA 5-2737 
3333 So. Halsted -ct., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ugu metu patyrimas.

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmoje 

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisve, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar Jų įgalio 
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems {domios, 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 Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie^ 
cuviskų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chkagoje Ir KanadoĮe metams — $30.00, puse* metų — 116.00, 

trims mėn. — $330, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams
— $26.00, pusei metp — $14.00, vienam min. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltg nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
P 39 So. Halsted St,
Chicago, Hl. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS _____________________________________________
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apie juos. Linkiu Naujienoms 
daug sėkmės ir įdedu 10 čekį 
Mašinų fondui ” Dėkui už laiš-

projektą palengvinti smulkioms 
ycrslayielėms įsigyti jose dir
bantiems apdraudę

HELP WANTED — MALS 
Dsrbininky R*iki«

NEEDED. SPRJMGMAKERS

Amsterdam, N- 
linkėjimus vi- 

tarnau tojams

klubo narys,

— Kari Markus iš Oak Par
ko apylinkės, pratęsdaijiąs sa- 

1 vo prenumeratą, kartu su ge- 
t rais linkėjimais, atsiuntė dešim 
kę mašinų fondui. Alfonsas Pet
rauskas, Los Angeles, Cal., at
siuntė 1 dol. Naujienų para
mai. Dėkui.

— J. Gerutis, 
Y., savo gerus 
siems Naujienų
ir bendradarbiams atlydėjo 85 
auka mašinų fondui. Dėkui. už 
gerus linkėjimus, auką ir už 
ankstyba prenumeratos pratę-' 
simą.

— Dominikas Klinga, lietu 
viškos veiklos veteranas ir vi
suomenės veikėjas, St. Peters- 
burgo Lietuvių
mirė apylinkės Veteranų 'ligo
ninėje. Taip pat mirė klubo na
rys Harold L. Nuss ir Garbės 
narė Adolfina Warpnikiene.

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
suorganizuota -paroda randasi 
Navy Pier halių pietiniame ga
le nr. 1820. Birželio 30 d. 5 
vai. vak. ją apžiūrėjo visuome
nės bei organizacijų atstovai- 
Buvo kilę nuomonių skirtumai 
dėl informacinių užrašų netik
slumo. Vakar, liepos 1 d. pa
rodos buvo oficialiai’ atidary
tos, kviečiant visuomenę gau
siai lankyti.

— Dr. O. Vaškevičiūtės glo
bojama vaikų aikštelė Marqu
ette Parke prieš šv. Kryžiaus 
ligoninę veikia šiokiadieniais 
nuo 10 ryto iki 2 vai- popiet. 
Priimami vaikai nuo 3 iki 12 
metų. Aikštelė veikia jau 15-ta' 
vasara. Priimami berniukai ir 
mergaitės pamokų metu.

— Kristina Austin, Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
(SLA) Pildomosios tarybos na
rė -----  Iždo globėja, kalbės
apie šią organizaciją sąryšyje 
su artėjančiu seimu bei 90 me
tų sukaktimi per Kazės Braz- 
džionytės vedamą “Lietuvos 
Aidai” radijo valandą, šian
dien, liepos 2 d. 10—11 vai.: 
vak. per WOPA stotį 192 KC- 
MF banga. SLA seimas bus lie
pos 5 — 8 d- Clucagos Pick- 
Congresš viešbutyje.

— Dr. Albertas J. Valibus, 
Kingston, Pa., ilgametis LRK 
Susivienijimo gydytojas -kvo
tėjas, pakviestas Į 50 metų iš
dirbusių medicinos srityje klu
bą- Dr. A. J. Valibus baigė’ 1925 
m. Hahneman Medicinos kole- 
legiją Philadėlphijojė, atliko 
vienerių metų praktiką Mercy 
ligoninėje, Wilkes Barre, Pa. 
Nuo 1926 m. praktikavo savis
toviai savo kabinete. Birželio 
29 d. dalyvaus klubo narių kon
vencijoj, Dalias mieste, Texas-

— Kun. Juozas Neverauskas 
yra 62-ros Pennsyvanijos Lie
tuvių Dienos rengimo komite
to pirnjininkas, Bernice Milka- 
vage ir John Koons—vicepirm., 
kun. Al. Bartkus — ižd., Ana 
Klizas Wargo — sekr. Lietuvių 
Diena bus rugpiūčio 15 d. La
kewood Parke, Barnesville, Pa. 
Programoj dalyvaus Baltimo- 
rės lietuvių tautinių šokių gru
pė Malūnas ir Brooklyno vyru 
oktetas. Kalbės detroitiškis Al
gis Zaparackas, respublikonų 
kandidatas į JAV kongresą.

— Sen. Frank D. Savickas, 
Darbo ir komercijos komiteto 
pirmininkas, įnešė įstatymo

my with good pay. overtime and libe
ral benefits. Call Ernest Knazavich 
aę 3424334 between 7 AM^ and 5:30

ATLAS SPRING MFG. CO.
1801 N. Spaulding Avenue, Chicago

ir Skolinimo b-vės prezTdentas 
ir direktorių tarybos pirnu Jus
tinas Mackevičius praneša, kad 
gautas leidinjas atidaryti 3-čią 
bendrovės skyrių Garfield Rid
ge apylinkės gyventojams. Nau- ‘ 
jajai įstaigai parinkta vieta 
prie Austin ir Archer Avė. Ma
noma, kad statyba' ir visi įren
gimai bus baigti sekančių metų 
pradžioje.

— Mokslo' ir Pramonės mu
ziejuj atidaryta Jugoslavijos 
meno ir tautodailės paroda. Už
daroma rugpiūčio 8 d. Liepos 
11 d. 2. vai, popiet bus jugosla
vų tautinės muzikos ir šokių 
koncertas- . - .

— St. Petersburg.. Lietuvių
klubas surengė tragiškų biržę- ' 
želįo dienų' minėjimą. Ta pro
ga -turiningą ir išsamią kalbą* 
apie nepriklausomybės praradi
mo užkulisius ir pirmuosius iš
vežimus:. pasakė svečias toron
tiškis Df. J. Kaškelis. Meninę 
programos dalį . atliko klubo 
choras, vadovaujamas A. Ma
teikos- ;

HELP WANTED — FEMALE 
DarbininktŲ reikia—---------------______________

SECRETARY LAW OFFICE 
Intelligent person possessing high 
degree of secretarial skills, needed 
in growing law firm. Position entails' 
full secretarial duties and related 
adm. resp. for partner. Excellent sa
lary.
Loop location. - 346-7404

RENTING IN GENERAL 
Nu o m o s

BRIDGEPORTE išnuomoja 4 kam
bariu foraišiuotas butas prie Eme
rald ir 32-tros. CA 5-2847.

— Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, švenčia savo veik
los 90 metų sukaktį, kuri bus 
atžymėta 59-me seime, liepos 
5-0-7 S dienomis, Pick-Cong- 
ress viešbutyje, Chicagoje.

Didžiulis .ir iškilmingas banke 
tas Įvyks liepos 7 dieną; vaka-

re, Pick Congress viešbutyje. 
Širdingai kviečiama’ visuomenė 
dalyvauti šiame bankete Jr pa
gerbti ilgametę lietuvių organi
zaciją, kuri yra daug gero pa
dariusi lietuviams; Kvietimas 
$15'auka. f

'Rezervacijai, kreipkitės į S. 
Molis, tėl. 471-0310, John G. 
Evans, 737-8600, arba į SLA 
6-to apskrities raštinę 2549 W. 
71st St. Chicago, tel. 776-3140.

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo liesą 
Ir veda į šviesą.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejeguUriy I

see us for 
ugllfc financing. 
P AT OUR LOW RATS

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

OUR SAVINGS

CERTIFICATES ?
EARN UP TO : 7%%

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD . " CHICAGO, ILLINOIS60608
Pmx Kazanavsxai, PreaJenx Phone: Virgin!* 7.7747

-: HOWSt_Hon.Tue.Fr 1.9-4 Thur.9-2 Sat. 9-1 .

SERVING CHIC AGO AND SUBURBS SINCE 1905

PUlfi KNYGA, PARAŠYTA SU MEILĖ: \ f
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. ^Studija. Išleis- 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da-" 
lių: žemės ūkio Avietinio problemos ūkininkų krašte.- II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
. nebūtų sutrukdėt 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”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytu 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 Morey Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą-pasiųsime.

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS ' 
100 didelio formato psL daug paveikslų. Kaina $2.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliomi.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų. - *

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Monef or
derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60S08

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žem^ — Pardavtmuį

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ZR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS I$SIMOKKJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRE3PKITBS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ,

2212 V». Cermak Roar Ch»caf*» H’ . f Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS - VALDYMAS - 
NOTARIATAS VERTIMAI.

Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

BUD’S REAL ESTATE
HOME WANTED

Young couple desires well kept 
house or apartment in Gage Park 
area or St. Simon parish. Call Mike 
Healy 726-7855 between 9 A. M. and 
5 P. M.

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 mašinų garažas.

62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360

pajamų per mėn. Brighton ^arke. 
$28,000. - ' '

PIRKSIT _ PARDUOSIT — 
' x nuomosiu - 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS' BUDRAITIS

4369 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
- Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE.
TeL 257-5861

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

M. A. ŠIMKUS '
Real Estate. Notary Public, 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi p ii. e lybes pra- 

šymai ię kitoiti blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Ramentas

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

LIetuviv kalba: Vgsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
’ ‘00 v. popiet. — Šeštadienį ir 

_ sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmĮock «413 -

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

x HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. IR. 60609 Teel. VI'7-3447

CHICAGO, ILL. 60629 -

SrangonybM, Lalkrodllal, Dovano* 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Talatj REpublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą
K ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Ava
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiam^ skambinti
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus' ir galimų skaitytojų 
įdresus. 1

(Pr).

DĖMESIO 
62—80 M.-AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis 
3208% W.95th St.

GA’ 4-8654 z

STATE FARM

■INSURANCE

State Farm ‘Fire and Casualty Company

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

vieninteli.
f f JSA lietuvį kailininką

Ik Chicagoje -

^aLNORMANĄ 
dMgGkBURŠTEINĄ 

2634826 
udįR (jttaigos) ir

677-8489 
(buto)

185 North Wabwh Avenws 
2nd Floor Chicago, Hl. 60601

j PASISEKIMĄ BIZNYJE 
‘NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI

i“ - ■

^easryways 
\ to get the 
V^Zip Codes 

/A\ B7 of eL\l /people 
/ y°u 
write to:

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

2 Call your local Port Office
or see their National Zip 
Directory. j

3 Local Zips ean be found 
on tba Zip Map in tiw 
bvrineaa paras of yonr

HOWSt_Hon.Tue.Fr



