
! Lust and Cjatiltil Lithuanian Lkuly tn Amonca

Ovar Ont Million Lithuanian In Tha United Statos

Kaina 10c

> ngress 
visior

HAUJlBNOS 
r k* LKmIy Nrw«

bv TK» LsithuaHiab PuMi»btog C* i
1739 So. Halsted Street, Chicago, Hl. C0608 

HAymarket 1-6100

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

IŠ VISO PASAULIO

Vilniuje, vasario mėn. 12-13 d. įvykusiame Lietuvos vad. kū
rybinių sąjungų valdybų plenume, kaip jau minėta, plačiai ap
žvelgta tai, kiek okup. Lietuvos menininkai kuria... Lenino gar-: 
bei, ką jie jau sukūrę ir ko dar jiems trūksta komunistų vado' 
didesnei “šlovei”

7:,...‘t:. :

Dailininkų s-gos valdybos 
pirm. prof. J. Kuzminskis nuro
dė (“Tiesa”, vas. 17) į ypač par- 

• tijos rūpestį puoselėti Lenino 
buvusią iniciatyvą miestuose 
statyti paminklus žymiesiems 
“revoliucijos ir tarybinės vals
tybės” veikėjams. Dėl to su- 
bruzdę ypač okup. Lietuvos 
skulptoriai ir jie skuba gaminti 
komunistų paminklus, kurie dar 
šių metų pavasarį, kaip grybai 
po lietaus, išdygsią ne tik Vil
niuje ar Kaune, bet ir visoje ei
lėje mažesnių vietovių.

Čia keli pavyzdžiai: Lenino 
paminklas Kaune (dail. N. Pe
trulis ir arch. K. šešelgis), ka
rio J. Uborevičiaus paminklas 
Utenoje (P. Vaivada), monu
mentas sovietų armijai numaty
tas Kryžkalnyje (B. Vyšniaus
kas), paminklas komunistui K. 
Požėlai Pakruojuje ir t. t.

Šiame sraute kukliai įsibrau
na vienintelis, ne lenininis dar
bas, tai Vilniui numatyta bron
zinė, skulpt. P.' Aleksandravi
čiaus darbo, žemaitės skulptū
ra.

VIENTIANE. — Laose 
riausybės kariuomenė išstūmė' 
po sunkių kovų komunistus iš, 
dviejų kalnų viršūnių, apie pen
kias mylias nuo svarbaus Long ■' 
Cheng miesto.

KOPENHAGA. — Iš Lenkijos 
į Daniją laivu atplaukė lenkų 
šeima, susidedanti iš 10 asme
nų. Lenkai pagrobė atviroje jū
roje prekinį Lenkijos laivą, ku
riame jie dirbo. Nepaklausiu
sius įgulos narius jie uždarė į 
kajutę. Po to jie laivą nudažė, 
kad jis būtų panašus į Danijos j 
laivus, balta spalva ir užrašė;

Naujieji Kambodijos vadai: kairėje — premjeras Lon-Nol ir dešinėje 
— laikinasis Valstybės Vadas Cheng Heng. Tautinė Asamblėja davė 

jiems pilnas galias po princo Sihanouko nuvertimo.

EGIPTAS SKELBIA ŽINIA APIE JAV

, • KAIRAS. — Pusiau oficialus Egipto laikraštis Al Ahram
danišką pavadinimą. įaip pra-,paskelbė stambiom raidėm žinią iš Washingtono, kur arabų dip- 
plaukę sovietų laivų patrulius, ■ lomatai patyrę, kad Amerikos nutarimas neparduoti Izraeliui 
lenkai atplaukė į Danijos uostą' 
Nekso.

Pašto įstaigos, kurios dar 
nesuskubo išnešioti per streiką 
susikrovusių laiškų, šiomis die
nomis turės išnešioti 62 milijo
nus cenzo biuro siunčiamų gy
ventojams formų.

♦ Sovietų komunistų partija 
paskelbė Kinijos vadų pasmer
kimą. Kinija skaldanti pasaulinį 
komunistų judėjimą ir jį silpni
nanti.

♦ Argentinoje pagrobtas Pa
ragvajaus konsulas, nežiūrint 
grasinimų jį nužudyti, buvo 
leistas. Argentinos valdžia 
da visas pastangas sugauti 
roristus.

♦ New Yorke buvo išstatyta 
sovietų fotografijos paroda. Ne-

KAMBODIJA MOBILIZUOJA KAREIVIUS
PHNOM PENH. — Kambodijos naujasis valstybės vadas 

Cheng Heng paskelbė per radiją atsišaukimą į tautą, kuriame 
įspėjo gyventojus, kad Viet Congas pradėjo veiksmus rytinėse 
Kambodijos provincijose prieš Kambodijos piliečius ir prieš ka
riuomenę. Jis įspėjo klausytojus nepasiduoti komunistų vilioji
mams. Kambodijos parlamento atstovas Trinh Hoan pareiškė 
korespondentams, kad trys Viet Vongo voros žygiuoja iš trijų 
pusių į Kambodijos sostinę Phnc-m Penha. Miestas yra apjuostas 
vyriausybės šarvuočių dalinių. Komunistų jėgos turi apie 3,000 
kareivių. Viet Congo kareiviai, apsirengę civiliais rūbais puolė 
Kohn Ky miestelį, vos 12 mylių nuo sostinės. Ten žuvo 11 asmenų. 

-----------

Atrodo, pavojai gresia lietu
vių menotyrai, ries’ ir “Tiesa” 
(Vas. 17 d.) mano, kad “meno
tyros būklė kelia susirūpinimą”. 
Menotyra, atrodytų, per mažai 
vertinama iš komunistinio taš
ko, nes plenume kalbėję teigė, 
jog jau seniai pribrendęs reika
las “moksliškai, iš marksistinių 
pozicijų įvertinti; visų lietuvių 
meno šakų palikimą”. Pasiū
lyta net steigti, atskirą lietuvių 
meno istorijos institutą. Kuo jis 
rūpinsis? Taikins “marksisti
nes pozicijas” ? Dėl to, manome, 
susirūpinimas atsiras ne dabar, 
bet naujam “darbui” prasidėjus.

Muzikos srity, kompozitoriai, 
aišku, taip pat pajungti kurti 
Lenino garbei. Dainų, atrodo, 
sukurta nedaug, tačiau, prof. E. 
Balsio ' duomenimis, komunis
tų ideologas daugiau garbina
mas mūsų kompozitorių kuria
momis kantatomis ar oratorijo- 
iriis. -

Tų muzikų vardai: J. Dam
brauskas su jo “Patetine kanta
ta”, V. Barkauskas, A. Bražins
kas, R. žigaitis, V. Laurušas.

Filmų srity, kaip aiškino R. 
Vabalas, per 25 metus sukurta 
apie 30 ilgo metražo filmų, gi 
Lenino garbinimo srityje — vos 
pora apybraižų, kur vaizduoja
mas Lenino lankymasis Lietu
voje ar komunistų “Iskros” pla
tinimas. Tačiau ilgieji filmai 
vengia temų apie Leniną ir ten
kinasi vaikų vidiniu pasauliu 
(“Gražuolė”) ir kt. siužetais.

Teatro draugijos pirmininkas, 
akt. J. Kavaliauskas, atrodo, sie
kė “papirkti” partiją, paminė
jęs, kad š. m. sausio mėn. visų 
Lietuvos teatrų atstovai lankę
si Lenino mieste, keliavę “bran
giomis širdžiai vietomis”. Ka
valiauskas vis dėlto pripažino, 
kad okup. Lietuvos teatrų re
pertuare dažnai pastatomos silp
nos pjesės, kurios teparodomos 
vos kelis kartus. Dėl to teatro 
žmonės šaukiasi talkos — jie 
norėtų susilaukti pagalbos iš 
mokyklų, humanitarinių mokslų 
fakultetų, spaudos su kritikais. 
Nusiskundžiama: iki šiol daug

ROMA. — Italijoje bandoma 
sudaryti vyriausybę. Praneši
mai sako, kad dėl ministerių bu
vo susitarta nesunkiai, daug sun
kiau yra padalinti keturiom par
tijoms generalinių sekretorių 
vietas, kurių gali būti net 60.

KEY BISCAYNE. — Baltųjų 
Rūmų spaudos sekretorius Zieg
ler pareiškė spaudai, jog gandai, 
kad prezidentas nepatenkintas 
ambasadoriaus Bunkerio veikla 
Pietų Vietname, esą neteisingi. 
Ambasadorius sugrįžta į Wa- 
shingtoną gegužės mėn., tačiau 
po pasitarimų jis vėl grįžta į P. 
Vietnamą.

MIAMI. —- Tautinės Moterų 
Organizacijos (NOW) vadovybė 
deda pastangas, kad JAV Oro 

i Biuras daugiau nebevadintų ura
ganų moteriškais vardais, nes 
toks įprotis duodąs moterims 
blogą vardą. Uraganai daro nuo
stolius, griauna, ir palieka blo
gus atsiminimus tiems, kuriuos 
jie paliečia. Tuo nukenčiančios 
moterys, kurių vardais uraga
nai pavadinami, — tvirtina mo
terų veikėjos.

ST. LOUIS. — Washington© 
universitetas buvo uždarytas
praėjusį penktadienį po studen- Pradėjo palyginti neseniai. Iz- 
tų susikirtimo su policija. S tu- rae^° ginklų tiekėjai buvo Pran- 
dentai puolė atsargos karininkų c^zija, Britanija ir Vakarų A o- 
paruošimo įstaiga — R. O. T. C. kieti j a. Apie 1963 metus Izrae-

; daugiau lėktuvų esąs tik apgavystė. Amerika slaptai susitarusi 
su Izraeliu ne tiktai parduoti prašomus 125 lėktuvus, bet dar 
susitarusi pakeisti visus arabų sunaikintus lėktuvus. Nežiūrint 
Amerikos pareiškimų Izraelis gausiąs iki 1971; metų pabaigos 
visus reikalaujamus lėktuvus.

Iki šiol po 1967 metų arabų- 
žydų karo, Izraelio aviacija su
naikino jau 102 arabų lėktuvus, 
iš jų 85 Egipto lėktuvus, kurių 
tarpe buvę 54 sovietų Mig-21, 
ir 17 Sirijos lėktuvų, irgi sovie- 
tų,t;gamybos. Per tą pati lai
ką Izraelis praradęs 19 lėktuvų, 
iš jų vieną lengvą žvalgybos lėk
tuvą. Vienuolika izraelitų lėk
tuvų numušė egiptiečiai, septy
nis Jordanas ir 1 — Sirija. Įdo
mu, kad tik du lėktuvai buvo nu
mušti oro kovose. Kiti numušti 
artilerijos sviediniais.

Lebane vėl įvyko naujų kovų 
tarp arabų partizanų ir krikščio
nių falangistų. Jau žuvo 39 as
menys ir 60 buvo sužeistų. Le- 
bano vidaus reikalų ministeris 
uždraudė “slaptoms gaujoms” 
nešioti ginklus, ir Įspėjo, kad vi
si ginkluoti vyrai bus perduoda
mi karo lauko teismams, žuvusių 
tarpe buvo ir vienas užsienietis 
— šveicaras.

Stebėtojai, kalbėdami apie 
Egipto žinią, kad Amerika duos 
Izraeliui lėktuvų, nurodo, kad 
Amerika ginklus Izraeliui siųsti

Sidabro pramonėje

MEKSIKA. -į^Pernai. dau
giausia sidabro pagamino Mek
sika, kuri užpernai-buvo atsili
kusi sidabro gamyboje nuo Ka
nados. Amerika užima trečią 
vietą. Meksika jau eilė metų 
pradėjo savo sidabro kasyklas 
moderninti, investavo į jas ne
mažai pinigų ir pernai iškasė 
14% daugiau sidabro rūdos ne
gu 1968 m.

Sidabro pramonėje Pietų Ame 
rika visą laiką vyravo. Ketvir
toje vietoje eina ir dabar Peru ir 
penktoje — Bolivija.

Pernai minėtos sidabro pra
monės valstybės visos kartu pa
gamino 182 milijonus uncijų.

Meksikoje sidabro visada bū
davo daug. Sakoma, kad tarp 
1921 m. ir 1821 metų Ispanija 
vien iš Meksikos išvežė 240 mi
lijonų dolerių vertės aukso ir si
dabro. Dar daugiau buvo išvež
ta iš Bolivijos, kur 1545 metais voje planuoja pagaminti 29,000 
ispanai rado nepaprastai didelę automobilių; dalis jų skiriama skelbia atsišaukimus į Beville- 
sidabro gyslą Andų kalnuose.

Pastatui buvo padaryta nemažai P*s P^0 iš Amerikos Hawk 
J x , o po

Astuoni dviejų metų ėmė pirkti ir kitus 
ginklus 200 Pattono tankų, M-

nuostolių. Universiteto vadovy- pri®šlėktuvinių raketų, 
bė pakvietė policiją. .______
policininkai, vienas studentas ir
fotografas buvo sužeisti, dew- 48 Skyhawk lėktu

vus, dar 80 Hawk raketas ir 50
• Phantom lėktuvų.

Iš Washingtono pranešama,

nis studentus policija suėmė. 
Universiteto studentai pernai 
balsavo ir nutarė didele balsu
dauguma ROTC palikti. Nedi- ka? trečiadienį įvykęs valstybės 
— - - | sekretoriaus pasimatymas su so

vietų ambasadorium Dobryninu 
davė mažai naudos. Ateityje Do
bryninas susitikinės su valst. de- 

DAMASKAS. — Sirijos radi-1 partamento pasekretoriu Joseph 
jas pasigyrė, kad penktadienį Sisco.
jos kariuomenė buvo išmušusi -----------
izraelitus iš 21 sustiprintos po- j — Iš okup. Lietuvos į Vol- 
zicijos. Daug izraelitų kovose, > gogrado srities čemuchinsko 
Golano aukštumoje, žuvę. A p-! paukščių fabriką išsiųsta 40,000 
kasų įrengimai buvę sunaikinti, kiaušinių siunta. “Vyresniojo 
Sirų kariuomenė išbuvusi izrac-, brolio” ūkį sušelpė, kaip paskelb- 
litų pusėje virš dviejų valandų, ta “Komj. Tiesoje” (vas. 22)

■ Tauragės rajono Taurų soveho-
, . ,,. . . . i zas. - (E)spektaklių visai nerecenzuoja-1 

ma, kritika nebūna išsami, ne — Lenkijoje gegužės- mėn. 
visuomet, esą, pastatymas na- (vyks lėlių teatrų festivalis, į 
grinėjamas “iš partinių pozici- kurį vyksta ir Lietuvoje veikiąs 
jų”. (E) lėlių teatras. (E)

dėlė mažuma su tuo balsavimų 
rezultatu nesutiko ir bandė jė
ga uždaryti karininkų centrą.

Nuverstas princas Sihanoukas 
iš Pekino atskrido į šiaurės Viet
namą. Kambodijos valdžia pa
skelbė atsarginių ir savanorių 
mobilizaciją. Premjeras LonNol 
apeliavo į visus gyventojus gin
tis nuo komunistų. Princas Si- 

j hanoukas dabar jau tapęs ofi- 
i cialiu komunistu ir dirbąs su 
I komunistais prieš savo tautą.

Ketvirtadienį pranešimai kal- 
ir apie I bėjo apie Pietų Pietnamo dali- 

5,000 trokų vairuotojų grasi- \ nių puolimą Kambodijos teri- 
na streiku. Abi pusės kreipėsi i torijoje. Ten žuvę 53 komunis- 

Saigono vyriausy- 
I bė ii’ Amerikos kariuomenės va- 
į dovybė Vietname paneigė tuos 
pranešimus. Amerikos dal’mai 
gavę specialų nurodymą iš vado
vybės’ jokiu būdu nepažeisti 
Kambodijos sienų. Net vietna
miečių daliniuose esą amerikie
čiai patarėjai Įpareigoti žiūrė
ti, kad nebūtų puolama Kambo- 

i dijos teritorija. Patarėjams įsa
kyta įtikinėti vietnamiečius va
dus, .kad jie nepažeistų Kam
bodijos neutralumo.

Jš Kambodi j os- per Laosą į Ka
noj ų išskrido 28 komunistų dip
lomatai : šiaurės Vietnamo ir 
Viet Congo atstovai Kambodijo- 
je. Laoso vyriausybė jiems ne
leido įeiti į sostinę Vientiane ir 
jie penktadienio naktį praleido 
šaltame barake užmiestyje. Į 
Hanojų tuo pačiu lėktuvu išskri
do ir Laoso komunistų pasiunti
nys. atvežęs premjerui Souvanna 
Phouma laišką iš komunistų va
dovybės.

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad Amerika priešinga 
Vietnamo karo praplėtimui į 
Kambodiją. Amerika gerbianti 
Kambodijos neutralumą ir teri
torinį nepriklausomumą. Ame
rika reiškia viltį, kad Kinija, 
kuri pasirašė kartu su kitais Že
nevos 1962 metų susitarimą, dėl 
pastangas, kad Kambodija ne
būtų įtraukta į karą.

Gresia tymsteriij 
unijos streikas

ČIKAGA. — šiandien dar kar- j 
ta turi susitikti tvmsteriu uni-! 

*■ i *

jos atstovai su sunkvežimių 
transporto bendrovių atstovais, 

žinomi asmenys 28 fotografijas j Praėjusi ketvirtadienį pasitari-! 
sužalojo, apipurkšdami jas da-,maį nutrūko. Antradieni pasi-l 
žais ir apklijuodami popieriais, i baigia darbo sutartis 
žydu Gynybos Lyga paskelbė pa- • 4 
gyrimą asmenims, kurie sugadi
no sovietų fotografijas. Mano
ma, kad tą darbą žydai ir atli
ko

pa- 
de- 
te-

i į federalinę valdžią, prašydamos ■ tų kareiviai, 
tarpininkavimo.

Tymsteriaų reikalauja apie į 
i 1.70 dolerio per valandą pakeli-Į 

Kiek kemunistinšį Lenkijoj . mų. Darbdaviai siūlo tik 70 cen-!
tų per valandą per tris metus 
pakėlimą, šiuo metu vairuoto- 

VARŠUVA. — Muitas auto-'3ai vidutiniškai uždirba apie 4 
mobiliams į Lenkiją importuoti a°k Per valandą. Darbdaviai siū- 
iš užsienių nuo praeito savaitga- ūe minėtų algos pakėlimų, ’ 
lio pakeltas ketveriopai, nuo šiol dar vieną šventą dieną, ilgesnes | 
už kiekvieną importuojamo au
tomobilio svorio kilogramą rei- 
kia sumokėti po 150 zlotų, tai;
yra po 23 vokiečių markes arba ketvirtadienį darbdavių pradė- 
nepilnus 3 dolerius. Išeina, kad ^as vairuotojų atleidinėjimas, 
lenkas, norėdamas importuoti , Sutartis sako, kad viduryje sa- 
paprastą vokišką Volkswagen, iVaitės atleistas darbininkas fu
tures sumokėti muito lygiai 120,-' ri gauti a4ga už visa savaitę. 
000 zlotų arba 20,000 markių DaUg transporto Įmonių, tikė- 
arba apie 5,000 dolerių 1 Tuo bū- damosios nesusitarimo ir strei- 
du lenkų valdžia norinti apsi-ko, atleido nemažai vairuotojų 
saugoti nuo užsieninių automo- ; jau ketvirtadienį -ir penktadienį, 
bilių konkurencijos ir priversti j.ad nereikėtų mokėti už visą sa- 
lenkus vartoti Fiat, kuriuos 
italai gamina savo firmos sky 
riuje Varšuvoje. Bet Fiat au 
tomobilis perkant lenkiškais pi
nigais kaštuoja 185,000 zlotų 
arba 28.000 markių arba apie 
7,000 dolerių... ir tai ilgai reikia 
laukti eilės.

Kas kita Fiat pirkti už dole- - 
rius. Perkant doleriais nereikia 
eilės laukti, automobilį galima 
tuojau gauti už 2100 dolerių ar- Į 
ba lygiai 8.000 markių.

šiemet Fiat dirbtuvės Varšu-

kcštuoja automobilis?

atostogas ir 3 dol. per valandą 
pensijų padidinimą.

Visas derybas pasunkino jau

vaite, jei nepavyktų susitarti ir 
' prasidėtų streikas. Unijos dėl 
(šito atleidinėjimo pažadėjo skųs- 

darbo departamente ir Dar- 
Santykių Taryboje.

transliuoja muziką
DAYTONA BEACH. — Flo- 

i ridoje yra moteriškė, kuri neno
ri. kad spauda skelbtų jos pa- 

. varde, tačiau ji pati spaudoje

eksportui

& n

l

UMW — angliakasių unijos prezidentas Tony Boyle labai jaudinosi, 
kai senato komitetas ėmė jį klausinėti apie buvusio unijos veikėjo 
Joseph Yablonskl mirtj. Kaip iinoma, Yablonski buvo su žmona ir 

dukterimi nujautas.

i:X

•*<«V

r‘?'-Xvė-

į Ridgewood gyvenantį nepąžįsta- 
' mą žmogų, prašydama, kad 
jis jai paskambintų. Jos retai 

Į pasitaikanti problema, yra ta. 
j kad vienas jos neseniai užtaisy- 
I tas dantis veikia, kaip radijo 
priimtuvas. Dieną ar naktį ji 
staiga išgirsta muziką, sklin
dančią iš jos burnos.

Teismui, re- 
kalbos laisvėmis, pa- 
sprendimą pornogra- 

filmų naudai. kino 
užplūdo pigios produk-

garsinimas
Aukščiausiam 

m i ant is 
darius 
finių 
teatrus
cijos paveikslai, pažymėti “X 

Specialistai, į kuriuos ji krei- vertinimu, kas anksčiau reikš- 
peši, paaiškino, kad danties už- davo netinkamą rodyti publikai.

įtaisymui naudotas auksas ir Illinois valstijos grupė laikras- 
amalgamas, padedamas burnoje [čių, priklausančių Copley Press 
esančių rūgščių, veikia kaip pri
imtuvas. Jis tačiau sugauna ne 
radijo bangas, nes ji girdi tik 
tam tikrą muziką, be jokių ži
nių, komentarų ar garsinimų.

Į Manoma, kad ji sugauna elektro- 
I ninius fonografo signalus, kurie 
siunčiami bevieliu metodu iš 
vieno kambario į kitus. Moteriš
kė ieško savo kaimynystėje 
žmogaus, kuris groja tas'Plokš
teles ir kurias ji pertransliuoja 
savo danties pagalba. Tokie sig
nalai keliauja netoli, tik apie 
mylią. Jai jau nusibodę kiaušy-j kad tai yra “nekonstitucinė kal
tis vis tos pačios muzikos.

b-vei ir aptarnaujančių Spring- 
fieldo. Auroros. Elgino ir Joliet 
apyl. gyventojus, atsakė gar
sinti paženklintus “X” filmus. 
Daugumas gyventojų yra paten
kinti šiuo laikraščių savininkų 
nuosprendžiu. Bet. kaip ir ti
kėtasi, atsirado negausus, bet 
balsingas opozicionierių būrys. 
Prabilo net valstybės seimelio 
atstovas Robert Mann, iš Čika
gos, kuris pažadėjo įnešti įsta
tymo projektą dėl laikraščių 
skelbimų cenzūros, sakydamas,

bos laisvės priespauda*, (pfl)
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r- Tuo metu, — pasakojo Fe- 
rąnas, — skurdau. Ne taip, kaip 
kartais skursti be pietų, bet ir 
be pusryčių, ir be pietų, ir be 
vakarienės, gyvas tik duona irisą jis nuskusdavo tris, 
tabaku. Gyvenau Vestminsterio jis ir į kitus panašius namus 
rajone, kur už keturis pensus 
galėdavai išsinuomoti lovą. I.o-Jnimą. Netoliese jis turėjo savo’ 
vos būdavo trys, penkios ar net! kirpyklėlę, bet niekaip negalėjo 
septynios vienam kambary. Jei-! prasigyventi. O kaip jis dirbo!

i Eidavo uždarbiauti net į kalėj i- į 
! mą. nors ten jam dar mažiau Į 
i mokėdavo — po pensą už dešim- j 
’ t’ barzdų. Mankštindamas savo I 
- pavargusius pirštus, lyg mažus! 
geltonus pagaliukus, jis man sa- ■ 
kydavo: “Fe! Dirbu kaip vergas, j 
Kad uždirbčiau pensą, išleidžiu ^ 

i keturis drauguži. Ką čia užgy-J 
vensi ?! Reikia padoriai valgyti, I 
kad turėtum jėgų nuskusti de- 

už vieną pensą”. Jis plušo 
kaip skruzdė, bėgiojanti aplink 

 

skruzdelyrik, ir vien tam, kad 
pramistų. EetMiiekada neprara
do vilties susitaupyti pinigų, 
grįžti į Prancūzija ir ten prasi- 
kurti. Mudu patikim vienas ki-

Lastytis svetur. Jis ateidavo 
sų skusti — po pensą už barzdą. 
Daugelis pamiršdavo jam užrno-* 
kėti, ir taip išeidavo, kad už pen-

Eidavo 
r

taip užsidirbdavo sau pragyve- dirbti.
i tie skatikai!

- juos prižiūrėjo iar- 
a. Madam sėdėjo prie 
rankų užsimovusi se- 

□ctas piratines. Orauguži, 
tebuvau matęs tokio 

—' tokio ramaus, bet taip 
cusio, taip nusivylusio ir 
tingo. Galėjai pagalvoti, 
sėdi ir laukia pačios mir- 

ues. Baisu, iŠ tiesų baisu... O 
Per; artinosi žiema!

gu laiku moki — turi savo lovą, 
o jei ne — įleidžia kitą nuomi
ninką, kuris, žinoma, palieka ką 
nors prisiminimui. Užsieniečiai 
šiame kvartale negyveno, tik be
veik vieui anglai, ir visi girtuok
liai. Trys, ketvirtadaliai tų nuo
mininkų beveik nieko nevalgo 
t- negali, organizmas nebeprii
ma tiršto maisto. Tik geria ir 
geria. Neverta dėl jų nė kišenės 
krapštyti — dėl tų vežikų, laik- 

, raščių bei batų raištelių parda
vėjų ir sendviėmenų; vis tiek 
trys ketvirtadaliai jų nebeįsteng
tų- pasikelti. Ir ko daugiau iš jų 
gali tjk^ją,’’ Jfe gyveno tik tam, 
kad sukrapštytų kokį skatiką ir 
palaikytų .sįelą kūne. Apie ką 
nors kita galyoti jie neturėjo nei 
laiko, nęj jėgų. Grįždavo naktį, j dynėj, neskaitant; sendvičmeno, 

; virsdavo į lovą ir miegodavo i buvusio aktoriau^, kuris labai 
i kaip užmušti- Ne, jie niekada Į protingai pakalbėdavo, ir nebū-

nevalgydavo — kąsnelis duonos,; davo girtas. Prancūziukas mė- 
ir gana.? Bef užtat gerdavo! Į go pasilinksminti, žavėjosi miu-)

Į tą'' namą ateidavo nakvoti! zikholų, į kurį nueidavo kokius 
prancūziukas geltonu, rauk- i du kartus per metus, bet šneke- Į

davo apie jį nuolat. Žinoma, apie i 
kai kuriuos miuzikholo malonu- ’ "ūziukas, kai čia atvykau, gal 
mus jis mažai teišmanė, nes n< 
turėjo pakankamai pinigų, bet i ^ar

t-rrį.-' 5

im. Jis iš tiesų buvo vienintelis 
aivoj antis žmogiįs mūsų lan-

Piety Korėjoje įvairūs azartiniai losimai yra ne tik lega’ūs, bet jie vyriausybei atneša nemažai pajamų čia ma
toma losimy salė yra Gen. Wairon Watktr viašb&tyie Seouie.

— Labas rytas, madam, — sa
kau. — Kas naujo? Jums pavy
ko ką nors surasti ?

— Na, mesje. O jums?

Aš dar kartą pažiūrėjau į ją. 
Nuostabi moteris. Oi, kokia nuo
stabi !r - » t *

— Bet šį rytą, — sakau aš, — 
man atėjo į galvą viena mintis!

prašyčiau jus tapti mano žmo
na. Gal tai vis geriau, negu nie
ko...

Ji pažvelgė į mane savo juo- 
f domis akimis ir tarė:

toks prancūziukas geltonu, rauk 
šlėtu kaip varnos koja veidu. Jam j 
buvo ne daugiau kaip trisdešimt, j 
Bet jo gyvenimas buvo neleng-: 
vas — ne iš. gero žmonės ieško-į 
davo čia prieglobsčio, ypač pran- i 

kurie paprastai nemėgsta 1

bedamas, patį paskutinį.
-- Jus skusdamas, aš pail

siu, — sakydavo jis.
Man tai buvo taip pat pramo

ga, nes buvau įpratęs po kelias 
dienas vaikščioti, nepraverda
mas burnos. Retai sutinki žmo
gų, su kuriuo gali pasikalbėti. 
Kiti tik juokiasi. Jiems atro
dai kvailiu, pamišėliu, kurį tik 
pririšti už kojos arba uždaryti 
į narvą.

— Taigi, — sakydavo tas pran-

I I

s ra

IMAi?

ai

bėr — tikriausiai prisimeni jį? 
Aukštas juodaplaukis vyras, tu
rėjo krautuvę mūsų gatvėje. Ma
lonus žmogus, geras mano drau
gas. Vedęs., žmona graži, gal 
kiek pernokus, — juk ne kartą 
gimdžiusi, — bet iš geros šei
mos. Jis mirė nuo širdies prie
puolio;- Pakentėk minutėlę, vis
ką papasakosiu...

Tai buvo vieną gražią spalio 
dieną, kai tik tu išvykai. Aš bu- 

e_! vojau, kad greitai grįšiu, bet da- vau ką tik baigęs skusti klien- 
r jau nebesu taip įsitikinęs, tus, sėdžiu savo kirpyklėlėj, ge- 

a ! Jau prarandu iliuzijas. Pinigas riu kavą ir gaivojū apie vargšą 
kusdavo nesku-

jo ■ Kaip matai, aš vis dar čia,; čia todėl, kad niekas mums ten 
bet mano bičiulio Pigono jau ne- nenorėjo padėti.
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jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėję 
giau kaip SEPTYXIUS MILIJONUS dolerių savo apdrau
tiems nariams
didžiausia lietuvių traternahne organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, ^es SUSlVir. 
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinė* 
pagalbos pagrindu.
jau tun daugiau, kaip?tris su puse milijono doleriu kapitalą 
tadĮ apdraudė tikna ir saugi. Kiekvienas lietuvis ė>a gab 

£- gatUk. Įvairių ktesfKfiįeikaHngiausias apdraudas nuo SPHliX- 
iki 4i6.000.0b

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment m 
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo 
joms* ir gyvenimo pradžiai

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrauda 
už $1.000.00 apdraudos J ik $3.00 mokesčio metam>

— ACCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiaus a>m<. 
nįms, rekomenduojama lietuvišku KLUSU ir draugijų na 
riams. Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis S2.0< 
į 'metus

— kuopęs yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipki:es i kuouu 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie

adšit spausdintas informacijas.

| 
I

— Mielai, mesje!
Ir tik tada, drauguži, nė kiek 

ne anksčiau, ji pravirko.

Prancūziukas nutolo ir susi
mąstęs žiūrėjo į mane.

— H-m! — pasakiau aš pa
galiau. — Jūs drąsus žmogus.

Jis vėl pažvelgė į mane. Iš jo 
akių atrodė, kad mano žodžius 

Viename kampe žaidė vaikai,. jis priėmė kaip nevykusį kom- 
o ta mergytė, — ne mergytė, o! plimentą.

mingas žmogus, jei galite šitaip 
švaistyti pinigus!

— Švaistyti pinigus? Atleis
kit, mesje, bet pažiūrėkit į mane! 
— Aš dar buvau visas suprakai
tavęs. — Uždirbdamas pensą,

j aš prarandu tris, o dar kiek su- 
* dyla padų, kol ateinu čia ir parei- 
j nu. Kol buvau viengungis, mes- 
I je, tai buvo grynai mano reika
las. Aš galėjau leisti sau tokią 
prabangą, bet dabar... užteks... 
Turiu garbės, mesje!

Apsisukau ir išėjau. Nuėjau j 
į Pigono krautuvę. Teismo vyk
dytojas tebesėdėjo. Tfu! Tik- 

J riausjai be perstojo rūkė.
— Aš negaliu ilgiau laukti, 

j — pasakė jis man.
— Dabar jau nesvarbu, — pa- 

’ sakiau aš ir pasibeldęs įėjau į 
^Na,"^uk7aivą,!^.im^ kambarį. _ __ J

Tai buvo baisu. Bet ką aš ga
lėjau padaryti? Tik pasakyti: j

— Nereikia nusiminti, madam, j 
Pasikliaukite manimi.

Ir išėjau. Visą dieną galvojau, 
kokia ji rami — nežemiškai. Ir 
sakiau sau; * . _ 
sugalvok ką nors!” Bet nieko ne
sugalvojau.

Kitą rytą kaip tik buvo mano 
eilė dirbti kalėjime, ir aš išėjau, 
nesiliaudamas galvoti, kaip pa
dėti tai vargšei moteriškei. Man 

_ . rodėsi, kad tie vaikai tempia ma- 
vėjo brolis, tik tas vėjas man - Pigoną, kurį palaidojom prieš ne į save, įsikibė už kelnių. Nu

ėjau pavėlavęs ir, kad greičiau 
apsidirbčiau, skutau kaip nieka
da nebuvau skutęs. Karšta bu
vo dienelė! Suprakaitavau visas. 
Dešimt barzdų už pensą! Po de
šimt už viena oensa! Bet ta 
vargšė moteris neišėjo man iš 
galvos. Pagaliau baigiau skus
ti ir atsisėdau. “Per daug! —

niekada nebuvo palankus. Pa-> tris dienas. Staiga girdžiu: kaž- 
tikėk, drauguži, man atrodo, kad,! kas “bar-bar” beldžiasi. Madam 

j skusdamas juos, aš liečiu skus-ĮPigon 
j tuvu savo širdį. Kokie jie ne- kad ii

i' Labai rami — matyt, 
š geros šeimos, gerai iš- 

— puiki mo-

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ 
visiems draugams ir kostumeriams Imki

RAINBOW INN
LIETUVIŠKA UŽEIGA

V. RUTKAUSKAS IR BRONĖ, Sav.

4300 So, Western Ave.

With ILS. Savings Bonds, you re

the future a little better than

If your Bonds are lost, destroyed,
automatic. AH y qu do is fill out a

without cost
So there’s no risk.

| laimingi, tie vargšai! Kaip jie auklėta, grakšti
I kenčia! Girtauja, sakote? Taip, teris! Bet skruostai išbalę, akys 

bet tas ir gelbsti juos — nors j paraudusios, užverktos. Vargše- 
;š to irgi maža džiaugsmo. Aš, dė!
nelaimė, esu per menkos sveika- • _ juTns nau.
tos, kad galėčiau gerti, štai. i dingas> _ klausiu.

Ir jis parodydavo, kur jam ne-1 Pasirodo> ^argša3 pigonas su_ 
pakanka sveikatos. į bankrutavo -prieš mirtį. Krautu-

— Tu, drauguži, atrodo, atro-' vėje nehko'nė cento. Vos praėjo 
dvi dienos,\ltai jį palaidojom, o 
teismo vy^Ęrtdjai jau beldžiasi 
į duris.

— O, mesje! — sako ji. — Ką 
man daryti?

— Palaukit, madam, — sakau 
aš.

Pasiėmiau- skrybėlę ir einu! 
kartu su ja į tą jų krautuvę.

O ten!... Du teismo vykdyto
jai, kuriems^ tarp kitko, ne pro 
šalį būtų buvę nusiskusti, sėdi 
kambary, o aplinkui krūva vai
kų. Ma foi-). Dešimties metų 
mergytė, labai panaši į motiną, 
du maži berniukai su trumpi
kėm. o vienas, dar mažesnis, tik 
su marškinukais, čia pat dar du, 
visiškai maži, voliojasi ant grin
dų. 0 koks triukšmas! — visi 
verkia, rėkia. Tik mergytė ra
mi. Vykdytojai atrodė kaip ne
savi. Tikrai verkti norėjosi, ma
tant tokį vaizdą! Septyni, vie
nas už kitą mažesni! Aš nežino
jau, kad vargšas Pigonas turė
jo šitiek vaikų!

Bet vykdytojai buvo geri žmo
nės.

— Gerai, — sako vyresnysis.
Duodame jums dvidešimt ke- 

i turtas valandas surasti pinigus. 
■ Kol kas mano draugas pasiliks 
! čia. Mes nenorim jūsų skriaus- 
t L L -:.

1 adė jau madam Pigon nura
mint; vaikus.
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2.
3. M. Zoscenko, SATYRINĖS NOVELĖS
4. Liudas Mikšys,

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMA! IR MiNTYS 
Jucias Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. ......... . .. . . .

ISTORIJOS ŪKANU 
TUVA. 699 psl................... ........

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. 
J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA. 

154 psl........................................................................
Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl........... ....... $2.00 ir
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl 
* Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. 
............ . ........................... ............... ........ 

ir darbai. .....
11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS!
12. Dr.'Antanas J. Gussan, ' DANTYS, 158 psl..

visšBliais S2.00. kietais .............
>3. Juozas Švaistas, PETRAS S1RVCKAS, 223 psl 
14. Henr-kės: Radauskas, EILĖRAŠČIAI. 239 psl. 

Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. 
C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN 
Pet-onėle Orintaitė, KA LAUMES LĖMĖ. 2 
Kipras •Bielinis, TERORO IR VERGIJOS 

310 psl. ... ......... ..........................
Dr. J. B. Ko-čius. VYTAUTAS THE GREAT 

angliškai......... ......................... ..................
Pranys Al'ėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija

21. Stasvs Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika 152 psi
22. V. D. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl

5.
6.

7.

8
9. St.

10 Vi. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas

minkštais

10.

19.

S12.QC
S4.0C

$1.50

E5.CC
$2-00

$6.00
$3.00

'4.00
$2.00 į

NATION.
P ’ 

IMPERIJA.

$10.00
$3.00 ? 

t

211 psi
SI.00

do, irgi ne iš laimingųjų. Bet už- į 
tat esi dar jat&fes. Taigi, fautį 
ėtre philosopher) . Bet įsivaiz
duok, kaip sunku būti filosofu 
tokiame klimate, ypač atvyku
sioms iš Pietų.

Kai man tekdavo iš ten išsi
kraustyti, — tada, kai nebetu
rėdavau ko užstatyti lombarde, 
— jis duodavo man pinigų, duo
davo. nes tokiuose namuose nie- Į 
kas pinigų neskolina: jeigu jau 

i kam davei, nelauk, kad atiduotų.
Bar džiaukis, kad neapvogė. Ten Į 

j daug tokių, kurie greit nužiūri ’ 
naujesnę porą- batų ar geresnį; 
apsiausta, pasipelno tuo metu iš j 

į savo budrumo, kai kiti miega, ir į 
j dingsta. Moralė žūsta skurdo: 
Į-akivaizdoj e. Ji reikalinga gele-Į 
j žinio charakterio žmonėms, o ten ! 
J juk visi šiaudadūšiai. Bet viena) 
j reikia pripažinti — anglai, pa-; 
) kliuvę į padugnes, ne krauge- i 
j riai, ne taip, kaip prancūzai ar j 
; italai.

Taigi, buvau gavęs kūriko vie- 
Į tą garlaivyje, paskui basčiausi 
į ir po šešių mėnesių vėl sugrį- 
) žau i savo senuosius nakvynės 
namus. Patį pirmą rytą suti-i 

■ kau savo prancūziuką. Kaip tik ■ 
į pasitaikė skutimo diena. Jis dir. i 
Į bo dar įništingiau, negu anks-: 
čiau, tiesiog nėrėsi iš kailio, pats Į 
dar labiau pageltęs, veidas, tur; 
būt, dar labiau raukšlėtas.

‘— A! Tai sugrįžai?! — šūk- 
i telėjo jis man prancūziškai. —j 
Aš žinojau, kad sugrį 
_erx, kol aš nuskilsiu s 
tą. Mums reikia

Į pasikalbėti.
Mudu nuėjome 

j delį kambarį su

ši! I.
itą kl:

apie daug
er

04 S4 on 
$2.50 
S6.00

r.
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mite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

ji orderiu, šiuo adresu:

£•!

I|

A?

X

į virtuvę.
akmeninėmis: 

grindimis ir dideliu valgomu sta-! 
1”. ir susėdome prie židinio. Lau- ■ 
ke buvo sausis, bet šioje virtu-! 
vtje židinys kūrenosi žiemą va
sarą.

— Na, tai sugrįžai? — tarė 
jis. — Neradai laimės? Aha! 
Kantrybės reikia turėti. Tavo 
amžiuj galima ir pakentėti die-!
ną kitą. O kokie rūkai užsto- gyvenam Anglijoj, ir atvykom

CH

— Jeigu aš turėčiau pinigų. 
— pasakiau, — jie tuojau pat 
būtų jūsų, madam. Kiekvienas 
padorus žmogus turi būti hu
maniškas. Bet'aš beturiu pini
gų. Pabandykit prisiminti, gal 
jūs turite draugų, kurie jums 
galėtų pagelbėti.

— Mesje, tarė ji. — Aš ne
turiu draugių'’ Kada galėjau įsi
gyti draugų, jok... septynis augi
nau...

— O Prancūzijoje, madam?
— Nieko neturiu, mesje. Su

sipykau su saviškiais. Be to, juk 
jau septyneri metai, kai mes

Plan where yon work, And then 
you sit back and forget ’em while 
the money piles up.

And if you set just a little aside 
every payday, you’ll never even 
feel the pinch.

And you don’t have to muster 
up any willpower to save every 
payday, because your boss 
does it for you. It’s some- ?
thing like setting up extra

? . T . To® no or tocrf
paydays for the future. income tax on interest.

whenever you need to, for an

your ’ retirement.
One $25 Bond a month would

It’s not only a way to 
insure money for retirement 

'**■*It’s a Way to insure 
retirement

Take stock in America

Halstad
■SŽ3E2^e3B?5*

Cbiratro. TU. 60608
! JSWi||ĮH lį.,1 UU H Į. - flk’a būti filosofu (pranc.). ) Garbės fodJt'fpranc.).

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga

METAMSMETAMS

Savings Insured up te $20,000

Galioja nuo 1970 m. vasario 1

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje 
pasiunčiant Money Orderi arba čekį tokiu adresu.

METINIAMS TAUPYMO 
CERTIFIKATAMS 

MAŽIAUSIAI $1,000

bės, moralinės ir materialinės 
bendros paramos ir iš tų lietu
vių, kurie yra ir bus įsipareigo
ję vadovauti tautinės kultūros 
puoselėjimui, tuo pačiu lietuvy
bės išlaikymui...

Jaunesnysis vyras klausosi ir 
nenori sutikti su bendrakeleivio 
išvedžiojimais. Įsiterpdamas jis 
sako, kad ir tėvynėje ne viskas 
buvęs rožėmis klota, ne viskas 
taip užderėdavo, ne visi arkliai 
buvo geri. Panašiai esą ir šiame 
krašte. Viskas priklauso nuo šei
mininko, nežiūrint kas jis bebū
tų, — lietuvis ar kanadietis. Jis 
žinąs atvejų ir mūsų tarpe, ir 
prie gerų aplinkybių buvę gauti 
ne tik neigiami, bet, jis saky
tų, net nepateisintini daviniai. 
Jam esą ir pačiam keista, kad 
jis galėjęs tai klysti, manyda
mas iš tėvynės pasitraukė tik 
pats pajėgiausias, pats suma
niausias elementas. O dabar, jo 
nuostabai, šalia pasigėrėtinų pa
vyzdžių j 
priešingų.
tarnų mūsų imigracinio gyveni

III-ji Tautinių šokių šventė ne
būtų paskutinė, o IV-ji lietuvis 
kąja valiuta būtų, visų pažinimu 
aukštesnės vertės — priklausys 
nuo to, kiek šis lietuviškasis me
dis gaus šiandieniškos stipry-

susižavėsite šiuo specialiu pavasa- 
pasiūlymu. Tie naujos mados.

traukjnyje
mo poelgių. Vienam pavyzdžiui 
jis galėtų nurodyti viena toron
tiški politikierių, daugiau žino
ma kaip finansistą. Jam Įsiga- 
vus į Paramos bankelį ir pra- 
dėjus vesti tokias sudėtingas 
operacijas, vos nešuklupo toji gra 
žiai veikusi lietuviška Įstaiga.

DVIMEČIAMS TAUPYMO 
CERTIFIKATAMS 

MAŽIAUSIAI $5,000

Transporto departamentas bando savo laboęa 
torijose Torrance, Kalifornijoj šį visiškai nau 
ju principu pastatytą susisiekimo mašiną. J: 
neterš oro, bus visai tyli ir galės vežioti kelei

vius 300 mylių per valandą greičiu.

s matąs nemaža ii 
kartais net neeupran

1447 Sorth 49Th tart
Qcero, 60650 • •'

656-6330 JOSEPH F. fiSK.

nniu
aukštos kokybės lietsargiai yra atsparūs 
vėjui ir turi puikią išvaizdą. Vandens 
nepriimanti medžiaga yra 100% nylo- 
ninė. Jums labai patiks nuostabaus gro
žio, neįprastos formos rankenos. Ne
naudojant, tie lietsargiai sudedami labai 
patogiam nešiojimui; vyriški dargi Įde
dami Į makštį su ziperiu. Ta puiki do
vana — įvairių spalvų medžiagos ir

nėra atgyvena ir pati tauta. Ir 
niekad nebus. Priešingai, akles- 
nieji žiūrovai gūsčiojo, kai dar 
iš vyraujančio bendro lieutviško 
paveikslo rikteldavo išsiskyrė
liai svetimi raštai, spalvos ar 
ištisas koks pavidalas.

Atsimenu girdėtą palygina
mąjį pavyzdį, kaip laivas mal
davo eiti ir toliau savo parei
gas mažytį varžtelį, grasinantį 
atsisukti... Arba, pagal lietuvių 
tautos kūrybą, ką kalba ir damos 
tinklo akys, vandenyje vieną nu
traukus netyčia užkabintam ko
kiam rąstingaliui: “Aš pirma, 
aš pirma”,... kol pasileidžia vi
sos. Arba visiems žinoma pa
saulinė tiesa — neperlaužiamas 
pluoštas stipriai surištų rykšte
lių, ir, jį paleidus, atskirai po 
vieną lengvai sulaužytas.

Iki šiol tautinių šokių būre
lio tinklo vieningą idėją laikė ir 
saugojo beveik išimtinai- tauti
nių šokių vadovai, mokytojai. 
Jos, bent sąmoningai, negesino 
šokėjai, rėmė jų tėvai ir kurstė 
nuo savęs nebėganti visuomenė.

Kad tautinių šokių būreliai, 
visokių vėjų pustomi, neimtų 
savo lietuviškojo darbo kelyje 
blaškytis ar visai nebūtų nu- 

kaip pūsti nuo lietuviško plausto, kad

įvairių formų rankenomis lietsargiai — 
gaunama atidarant taupymo sąskaitą gv 
500 ar daugiau dolerių arba Įneštnt .ta
kias sumas prie dabartinių taupmenų. 
Mes siūlome pasirinkti individualiai pri
taikytus taupymo planus, nešančius ĮM 
6% palūkanų, ši dovana — Yiena kiek
vienai šeimai — nesiunčiama paštufr 
baigiasi balandžio 10 d.

Prašome atvykti šiandien^
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REPORTAŽAS IŠ TORONTO 
Pokalbis požeminiame

Arčiau durų sėdi du vyrai kal
basi apie keistai besiplėtojančią 
nūdienę padėtį, apie didėjantį ne
darbą, apie neaiškias ateities 
perspektyvas. Jiedu aptaria 
šiuo metu nedarbą, apie neaiš
kias ateities perspektyvas. Jie
du aptaria šiuo metu mieste ve
damą pašalpas gaunančios bied- 
nuomenės tyrimą, jų būklės svar
stymą. Abu ’ vyrai stebisi, kad 
daugelyje atvejų, dar visai jau
ni žmonės prisipažįsta nenorį 
dirbti. Jie viešai tvirtina, kad 
jiems geriau nieko neveikiant 
imti miesto duodamą pašalpą.

To dar maža, sako amžiumi 
vyresnis keleivis. Kada vietiniai 
laikraščiai pirmuose puslapiuo
se rašo apie pasitaikančius ne- 
damaitintus miestiečius, apie jų 
finansinį nepajėgumą nusipirkti 
paprasčiausios duonos, mūsų 
valdžia ragina ūkininkus neau
ginti kviečių ir už tai žada jiems 
dar primokėti. Jeigu jis teisin
gai supranta šio krašto padėtį, 
čia reikia tik gero šeimininko 
ir kietesnės rankos. Jeigu čia tik 
būtų galima prileisti lietuvišką 
gaspadorių, tokioje turtingoje 
šalyje jis padarytų auksinę tvar
ką. Nebebūtų nei kviečių perte
kliaus, nei mieste duonos trūku
mo. Svarbiausia, kad prie dar
bo būtų prispausti tie visi dyka
duoniai — pašaipininkai. Juk ir 
Lietuvoje sakydavome, kad ver
kia duonutė tinginio valgoma. 
Antra vertus, mes irgi neturėjo
me pakankamai rinkų savo ja
vams, o vokiečiams atsisakius 
pirkti žąsis, patys priverstinai 
valgėme. O nežiūrint to, kaip 
gražiai bujojo lietuviškas ūkis,: 
kaip puikiai viskas užaugdavo, 
kaip gerai užderėdavo. Būdavo 
net miela pažiūrėti į tvarkingą i 
ūkininką, kai jis su vos sulaiko- į 
mais staininiais išsileisdavo į 
turgų, ar sekmadienio rytmetį į 
bažnyčia.

nės laimės. Taip pat buvo no- 
rėt<i nugasparoriauti Kanados 
Lietuvių Fondą. Ten vienas mū
sų švietėjas, Bendruomenės pa
reigūnas, nepaisydamas KLF 
taisyklių, nebūdamas net Fon
do narių, panoro tvarkyti lietu
vių sudėtas lėšas. Būdamas Ben
druomenės priekyje, jis dėjo vi
sas pastangas perimti $60,000 
kapitalą. Ko jis nedarė įvairiais 
trukdymais, oficialiomis kalbo
mis ir kreipimusi į Garbės Teis
mą. Bet sumanūs Fondo šeimi
ninkai apsižiūrėjo ir spaudimą 
atlaikė, nes Bendruomenės pir
mininko užmačios nieko bendro 
neturėjo su pagrindiniu tikslu, 
pagal kurį visos lėšos laikomos 
laisvos Lietuvos atkūrimui.

S. Pranckūnas

tūtos rondo piniginės p 
tiesiog nėra gavusi. Dar 
jęs metas nė KIeveland< 
daktaram 
kių veikla 
stitutui), sujungu 
išeivijos jaunimo, pasukti savo 
tūkstantinę. Lietuvių Fondas 
ir šiais 1969 metais, šį daugia
šakį tautinį medį aplenkė.

O jo veiklos dalyviai irgi ski
ria šokiams mokyti ir mokytis 
brangaus laiko; patys taisosi 

palyginamai brangius tautinius 
drabužius, kiti apsimoka ir da
lį kelionpinigių ir kitus, smul
kesnius, reikmenis. Kadangi da
lyviai — daugiausia moksleiviai, 
studentai..., tai savo užsidirb
to pinigo ir neturi: jų išlaidos 
priklauso susipratusių jų tėvų 
kišenėms. Tai ne savarankiški 
mokslininkai ar šiaip . apsčiai 
uždirbantieji. Koktu buvo ma
tyti ir žinoti, kad Urugvajaus 
tautinių šokių būrelio, dalyva
vusio Trečioje Tautinių šokių 
šventėje, kai kurie dalyviai da
lyvės čia užsiliko užsidirbti na
mo sugrįžti kelionpinigių.

O tautinėmis šventėmis, re
miamomis visuomenės, uždarbis 
(viso apie 30,000 dol.) nuberia
mas pro šalį. Pati girdėjau, kad 
paskutinės šventės 13 tūkstan
čių su kaupu čekį Kriaučeliū- 
nas, įteikdamas L. B-nės tary
bai,' (1969 m. sesijoje), siūlė pi
nigus skirtį pačiąi tautinių šo
kių veiklai. Reikštų — būriams 
instruktuoti, kursams ruošti, šo
kių ir drabužių vadovams išleis
ti, paruošiamiems didžiajai 
šventei viętoviniam - rajoniniam 
sąskrydžiams- sušaukti, tauti
niams orkestrams sukurti ir k.

Negirdėti,, kad į tą .teisingą 
pasiūlymą būtų buvę pilnai atsi
žvelgta. Tik toje pačioje sesi
joje kai kurių tarybininkų'bu
vo aistringai tvirtinama, kad 
visi pinigai priklausą Amerikos

bendrai tautinių šų- šokių, nei tikrų autentiškų dra- 
(Tautinių šokių In-1 bužių pavyzdžių parankių albu- 

iek daug j mėlių..., kai kurių būrelių at
skirų dalyvių matome apsilopiu
sių ar apsinešusių akivaiądžiais 
barbarizmais. Ypač yra pavo
jus užsivilkti svetimą rūbą ir ro
dyti jį kaip savo tiems būre
liams, kurių dalyviai savo tos 
šakos tautinės kūrybos jau tie
siog nepažįsta. Kiti nors ir pa
žintų, bet negaudami paramos, 
pigumo sumetimais rengiasi ir 
rengsis, kaip kas išgali. O pigy- 
bės pigybėmis ir garsinasi.

Neatsižvelgdami į tai, 1500 
jaunimo, 45-ki ’ (silpnesni, stip
resni, ir stiprūs) būreliai (1968. 
VII.7) šoko IIĮ-je Tautinių šo
kių šventėje. Mokėsi šokti ir šo
ko vedini tautiniu idealizmu, tau
tinės kūrybos išlaikymo ir puo
selėjimo suprantama būtinybe. 
Labai gerai nors tik tokios veik
los pamėgimu.

Paskutinioji Tautinių šokių 
šventė buvo iš visų gausingiau
sia. Paliekant nuošaly kai ku
riuos neapsižiūrėjimus, klaidas, 
netobulumus, bendro vaizdo su
darymu turtingiausia ir galin
giausia. Tuo bendru tautiniu 
vaizdu, pagavusi žiūrovų minios 
dėmesį, privertė grožėtis, kitus 
net verkti. Ir išlaikė tokia nuo
taiką per visą ilgą programą. Sa
kykite, kokia dar kita pajėga, 
be skautų tautinių stovyklų, su
kviečia vienon vieton į vieną lie
tuvišką oazę tiek jaunimo? Ir, 
be dainų švenčių — tiek visuo
menės ?

Argi tai nėra dokumentiškas 
įrodymas, jog iki tol programos 
dalyvių skaičius didėjo? O se
ni atsineštiniai šokiai • ir klasi
kiniai tautiniai drabužiai nėra 
“nusibodusi atgyvena

i procesą,

koks sar- 
iugo celių mtmbra- 
odijimo. Toks ap- 

nuodijimas degraduojąs pieh,- 
branų funkcijas ir tatai, galbūt, 
išaiškiną paslaptį, dėl ko orga
nizmai sensta.

Vitaminas E yra gaunamas 
grūdų maiste (cereals), salotuo
se, ir tokiuose gyvulių organuo
se kaip kepenos, blužnis '(Įcąsa), 
širdis. “Yra pagrindo tikuti, kad 
vitaminas E gali gelbėti penėji
mo proceso sulėtinimui?’, pasa
kė Dr. Barber pridurdamas, kad 
nors jis pats nepaiso vitaminų, 
bet skaičius jo kolegų vitaminus 
ima, kadangi jie įsitikinę,. jog 
jau yra užtenkamai Įrodysiu jų 
naudai. '

ai n t 
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Italijos komunistai ir Maskva
Po antrojo pasaulinio karo Italija atsipalaidavo nuo 

fašistinės sistemos ir Įsteigė demokratinę santvarką. 
Pokariniai metai buvo labai sunkūs. Krašto ūkis buvo pa
krikęs. Tuo pasinaudojo Kremlius, praplėsdamas savo 
Įtaką ne tik rytų Europoje, bet ir Itlijoje, Prancūzijoje 
ir kituose kraštuose. Pasisekimą jis turėjo nemažą, ypač 
Italijoje, kur komunistų Įtaka pasidarė itin didelė. La
bai galimas daiktas, kad ta Įtaka būtų dar labiau padi
dėjusi, jeigu nebūtų Amerika atėjusi Į pagalbą su vadi- Į 
namuoju Marshallo planu. To plano dėka Italija gavo 
daug milijonų dolerių ir-pajėgė, kaip sakoma, ekono
miškai atsistoti ant kojų. Tačiau ir šiandien Komunistų 
partija Italijoje tebevaidina labai svarbų vaidmenį. Sa-I 
vo didumu ji užima antrą vietą. Ją pralenkia tik Krikš
čionių — demokratų partija.

Tarp krikščionių - demokratų ir komunistų eina savo 
rūšies varžybos dėl pirmavimo. Būdinga tai, kad tose
varžybose vis labiau pirmyn prasistumia komunistai, trečdaliai tos sumos yra gaunami iš Maskvos. Bet, jie yra 
Sakysime, 1968 m. parlamento rinkimuose jie surinko gaunami aplinkiniais keliais, atseit, netiesioginiu būdu. 
26.9 nuoš. visų paduotų balsų. Tas nuošimtis 1953 m. bu- j Štai kaip tai daroma: Šveicarijoje yra užregistruota 
vo 22.7, o 1958 m. — 25.3. Į prakybos bendrovė, kurią kontroliuoja komunistai. Per

Nežiūrint tų laimėjimų, komunistai vis dėlto yra tą bendrovę yra atliekamas Italijos - Sovietų importo ir
pusėtinai atsilikę nuo krikščionių demokratų, kurie, pa- eksporto biznis. Gaunamas pelnas panaudojamas tei-
vyzdžiui, 1968 m. parlamento balsavimuose surinko 39.11 kiniui subsidijų Italijos komuistams.
nuoš. visų paduotų balsų. Italijos komunistų partija, kaip teigia Ellis, turi

Be propagandos, be agitacijos jokia politinė parti- apie vienuolika tūkstančių apmokamų tarnautojų (Jau
ja negali turėti pasisekimo, negali klestėti. 0 tai reiškia,!gumoje agitatorių), kurie tam darbui buvo paruošti ir 
kad partija turi sudaryti tinkamą aparatą propagandai apmokyti Sovietų Sąjungoje. : f
vesti. Tokiam aparatui, sudaryti reikalingi gerai pa- Visa tai turint galvoje, rodosi, Italijos komunistai 
ruošti ir ištreniruoti agitatoriai. Reikalinga taip pat yra turėtų būti labai paklusnūs Maskvai. Tačiau taip nėra.
ir spauda. O visam tam reikia nemažai pinigų.

Savaime tad kyla klausimas, iš kur Italijos komu
nistai gauna išteklių savo agitatoriams bei spaudai pa-^ 
laikyti?

Yra gerai žinomas faktas, kad komunistų partijų j 
paramai užsienyje Maskva išleidžia milžiniškas sumas! 
pinigų. Milijonus ir milijonus dolerių. Išimties nesudaro I 
nei Italijos komunistai, kuriems parama iš Maskvos! 
plaukia lyg iš gausybės rago.

Italijos komunistų partijos metinis biudžetas siekia j 
apie penkis milijonus dolerių. Taip teigia Harry B. Ellis, 
The Christian Science Monitor korespondentas. Apie du'
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Artinantis bet kokiems rin
kimams nauji kandidatai, arba 
opozicijoje esanti asmenys daž
nai išeina į spaudą su sava kri
tika. Tokia kritika atneša nau
dos, jei joje iškeliamieji reika
lai, analizės ar nauji pasiūly
mai pateikiami konstruktyviai, 
objektyvioje šviesoje. Kai šios 
normos nebūna išlaikomos, visą 
tą kritiką tenka vertinti kaip pa
prastą “bačkininko” kalbą, sie
kiančią kitų nuvertinimo, tuo 
bandant kilsterti savo piedesta- 
1p_

Tokias išvadas galima pasi
daryti perskaičius Sauliaus ši- 
moliūno straipsnį “Naujoji lie
tuvių išeivija Amerikoje”, til
pusi “Naujienų” 1970 m. kovo 
mėn. 4 d. numeryje, 3 puslapyje.

Nepasinaudojęs filisofo au- 
reale po pirmojo naujų lietu
vių išeivių dešimtmečio, S. Ši- 
moliūnas straipsnyje “Naujoji 
lietuvių išeivija Amerikoj” ne
pasižymi filosofija bei logika ir 
po dviejų dešimtmečių. Kaltin
damas naujos imigracijos lietu
vius visišku nutautėjimu, opor
tunizmu, pelningų profesijų sie
kimu, anglišku pirmųjų vardų 
(ne lietuviškų, bet tarptautinės 
kilmės!) rašymu amerikiečių 
tarpe ir baime pasirodyti lietu
viu, autorius pristato lietuvių 
naujos išeivijos išnykimo pro
blemą, kurią išspręsti gali kul
tūrinės ir visuomeninės veiklos 
atgaivinimas. Pagal autorių iš
eina, kad kultūrinė ir visuomeni
nė veikla buvo daug geresnė

Kai sovietų armija okupavo Čekoslovakiją, tai Italijos 
komunistų vadas Longo driso viešai tą ’ invaziją pa
smerkti. Labiausiai dėl to, kad toji invazija sukėlė di
deli pasipiktinimą tarp eilinių komunistų, kurie nepa
sižymi dideliu revoliucingumu ir nesiekia Įvesti tokios 
santvarkos, kokia yra Sovietų Sąjungoje.

Bendrai imant, sako Ellis, Italijos komunistai (bent 
milžiniška dauguma jų) labiau rūpinasi savo krašto ge
rove ir yra Įsitikinę, kad to jie pasieks ne perversmais, 
bet demokratiniu būdu. O tai sulaiko net ir Maskvos 
apmokamus agitatorius nuo skelbimo perdaug revoliu
cinių idėjų.

nutautėjimo pymo bendrovės

Į prieš du d^imtmečius, prieš tų 
naujų lietuvių atvykimą į Ame
rikos žemyną ir dabar jau pats

I laikas tą atgaivinimą pradėti 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos rankomis, žinoma, pagal S. 
Šimoliūną, sena Lietuvių Ben
druomenės valdyba yra nepajė
gi šiems uždaviniams atlikti ir 
čia pat autorius abejoja, ar lie
tuvių visuomenė norės ir pajėgs 
surasti tinkamus Tarybos na
rius. 'Padėtis yra tragiška ir 
maždaug beviltiška. Nei išrink
tieji nei rinkėjai nesupranta ir 
nepajėgia spręsti
problemos. Ir šiame straipsny
je, lyg aname pasaulio tvane, 
trūksta antros Nojaus Arkos — 
S. Šimoliūno nurodytų kandida
tų Lietuvių Bendruomenės val
dybos rinkimuose, kurie visus 
išgelbėtų, nuo pražūties.

Reikia stebėtis S. šimoliūno 
drąsa metant sekančius “akme
nis” Į naujuosius ateivius: “Tad 
po 20 metų ką šiandien matome: 
40 tūkstantinė lietuvių naujoji 
imigracija nesukūrė nei vieno 
naujo pastovaus laikraščio, nei 
vienos fratemalinės finansinės 
organizacijos, net nepastatė tiek 
daug bažnyčių kaip anksčiau. Ir 
tai nereiškia, kad naujoji imi
grantų karta būtų įsijungusi ak
tyviai į senąsias lietuvių insti
tucijas. Daugumoje ji iš viso 
nusikreipė nuo lietuviškų reika
lų”.

Sunku patikėti, kad autoriui 
yra nežinomi naujų ateivių “su
kurti” kultūriniai žurnalai: “Ai-

noma, kad dabartinę dienraščio 
Draugas redakciją sudaro 

naujieji ateiviai? Kad “Naujie
nų” ar “Darbininko” redakci
jose daugumą sudaro naujieji 
ateiviai? Jeigu kalbame apie 
kultūrinę ir visuomeninę veiklą, 
ką toje srityje atliko garsina
mos fratemalinės finansinės or
ganizacijos, konkrečiai kalbant, 
apdraudos susivienijimai, ar tau- 

anksčiau, ar per
paskutinį dvidešimtmetį? Jos 
gal paaukojo didesnį ar mažes
nį dolerių skaičių, kuriuos S. Ši- 
moliunas laiko nutautėjimo li
gos bacilomis, kultūrinėms or
ganizacijoms, kurios gausiausiai 
veikia paskutiniame dvidešimt- 
metyje, sukurtos ir vadovauja- 
bos naujųjų ateivių. Lietuvių 
Fondas, Lietuvių Enciklopedijos 
ir daugybės knygų išleidimas, 
sistemos lituanistinių mokyklų 
tinklas ir stipri jų veikla, Chi- 
cagos Lietuvių Opera, Čiurlio
nio ir Dainavos ansambliai, lie
tuvių profesonių organizacijų, 
šaulių, skautų, ateitininkų ir 

kitų sambūrių veikla, Dainavos, 
Rako, Romuvos, Baltijos, Put- 
namo, Atlanto ir Kalifornijos 
stovyklavietės mūsų mokykli- 
nia organizuotam jaunimui, Jau
nimo Centrai, suvažiavihai, kon
gresai, dainų bei tautinių šokių 
šventės, atrodo, S. šimoliūnui iš 
viso neegzistuoja, arba neturi 
vertės jo analizėje.

Mokytis galima ne tik iš žydų,
bet iš eilės kitų tautų. Girdime 
balsų imti pavyzdį iš negrų. Gai
la, kad mes nesame nei vieni, nei 
antri ir jų pavyzdžiai lietuviškai 
dvasiai bei lietuviškam būdu ne
tinka. Jų sekimas būtų nekartą 
priešingas lietuvybės aspiraci
joms ir tada dar labiau būtume 
Sr šimoliūno kaltinami už nu
tautę j imą ir' oportunizmą.

Labai keista, kad, visus kal
tindamas už išsimokslinimą pel
ningoje profesijoje, pats S. Ši- 
moliūnas nepasuko į Pensyivani- 
jos anglies kasyklas arba Chi- 
cagos skerdyklas, bet daug metu 
gaišino universitete, siekdamas 
chemijos daktaro laipsnio. Juk 
ar nebūtų geriau lietuvybei mū
siškiams besistumdant ir besi
keikiant fabrike kartu su neg
rais ar meksikonais, o po darbo 
daugiau draugų suradant taver
noje, kaip anais gerais laikais 
prieš 20 ar 50 metų ? Tada lietu
viui darbininkui nereikėjo ves
ti dvigubą gyvenimą, nes jis ne
nuėjo toliau savo par apj i jos ri
bų. ' Jei kam ir reikėjo, iš at-
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dvilypis gyvenimas yra neišven- 

! lt £^1t^«nlt^t šitai -
I tyti ne tik profesinę literatūrą, 
bet ir periodiką, kad gavus tą 
informaciją, kurią turi kartu be
dirbą amerikiečiai. Reikia da
lyvauti konvencijose, klubuose, 
susirinkimuose kartu su ameri
kiečiais. Reikalinga aplankyti 
amerikiečių teatrą, operą, kon
certą bei kitas kultūrines ir pra
mogines vietas. Reikia priklau
syti profesinėms ir socialinėms 
organizacijoms, vakarais univer
sitete paimti vieną kitą kursą pa
sitobulinimui, vieną kitą straips
nį anglų kalba parašyti.

Lietuviškas gyvenimas stu
mia į lietuviškų organizacijų vei
klą ar jų valdybas. Vakarais 
reikia perskaityti dienraščius bei 
savaitraščius ar vieną kitą žur
nalą. Reikia surasti laiko ir lie
tuviškai knygai. Dainuojančiam 
norisi dalyvauti chore ar an
samblyje. Sporto klube ar ko
kiam turnyre ne vienam norisi 
geresnę vietą laimėti, o šeštadie
nių vakarai ir sekmadieniai yra 
užimti minėjimais, baliais, su
sirinkimais, giminių bei draugų 
lankymais, laiką praleidžiant 
lietuviškame ratelyje. Kaip ga
lima šiuo atveju išvengti dvie
jų gyvenimų, — tur būt, nė pats 
Saliamonas nesugalvotų. Gi S. 
Šimoliūno teigimas, kad tai yra 
oportunizmo išdava ir apsime
timas tegali būti tik jam vienam 
suprantamas.

Tiesa, mes turime Algimantų 
ir Aldonų, kurie visur savo var
dus lietuviškai pasirašo. Jiems 
angliškų vertimų nėra nei ame
rikiečių bendruomenėje, kuriai 
šių lietuviškų vardų nešiotojai 
visą laiką ir visą energiją ati
duoda, nutolę ir atitrūkę nuo 
lietuviško gyvenimo. Tarptauti
nio vardo angliškas rašymas 
amerikiečių tarpe yra toks pat 
nusikaltimas lietuvybei, kaip ra
šymas “Lithuanian” vietoje lie
tuvis, arba “Catholic” vietoje 
katalikas. Lietuvybei daug svar
biau yra. turėti Peter V. Vygan
tą, Frank R. šilbajorį, Thomas 
Remeikų, bei.kitus,, daug dirbau-, 
čiuš lietuvybės baruose ir pla
čiai žinomus amerikiečių tarpe,-., 
ir net tarptautinėje plotmėje, ne
gu Petrus, Pranus ar Saulius, su 
“dvasiniu savarankiškumu” ir 
patriotiniais kompleksais, kurių 
pozityvios veiklos lietuvių ben
druomenėje iki šiol dar nepavy
ko pastebėti.

S. šimoliūno straipsnyje ne
pelnyti kaltinimai yra metami 
Lietuvių Fondui, Lietuvių Mok

slininkų Suvažiavimui Chicago- 
ir p^v'isni&ins usinsniins: 

V. Kavoliai, A. Avižieniai ir Br. 
Nainiui, teigiant, kad “jaunajai 
kartai lietuviškai ugdyti reikia 
kviesti tik tokius prelegentus, 
kurie, turi lietuvišką nusistaty
mą”. Straipsnį perskaičius at
rodo, kad, pagal S. šimoliūną, 
vargu ar tokių mūsų tarpe yra, 
jei per dvidešimtmetį “naujoji 
imigrantų karta iŠ tikrųjų pa
suko nutautėjimo ir prisitaiky
mo kryptimi”. Tolimesnės išva
dos, atrodo, nebereikalingos.

Klaidingesnė lietuvių išeivijos 
analizė ir toks autoriaus didybi- 
nis kompleksaos, kuris yra pa
demonstruotas straipsny “Nau
joji lietuviu išeivija,.Amerikoje”, 
retai pasitaiko mūsų spaudoje.

Br. Juodelis

Velnio garbintoju 
kultas Italijoje

D. P. praneša iš Turino, Ita
lijoje; Turino policija pradėjo 
tirti veiklą “hipių” (kūtvėlų) 
gaujos, besivadinančių velnio 
garbintojais, kurie pasivogę iš 
senoviškų kapinių žmonių kau
koles ir. kaulus ruošia visokias 
makabriškas orgijas.

Apie tą “velnio kultą” polici
ja patyrė betardant vieną jau
ną vyrą ryšium su vienos mer
ginos. dingimu. Patirta, kad “hi
piai” savo orgijas ruošia seno
se apleistosee užmiesčio vilose. 
Negana to, policija susekė, kad 
tokioms “velnio kulto” orgijoms 
buvo naudojamos senos kriptos 
San Piedro bažnyčioje Vincoli 
miestelyje.

Pagavo turtingą menkę/
URK praneša iš Olandijos, 

kad olandų žvejai ^vienos su
gautos menkės viduriuose ra
do visiškai, nesugadintą Brazi
lijos 10,000 kruizerų banknotą. 
Žvejai labai apsidžiaugė suga
vę turtingą menkę ir prieš 
pradėdami dalintis laimikiu, 
telegrafavo Olandijos bankui, 
paklausti, kiek dolerių jie gaus 
už 10,000 kruizerų.

Apie du dolerius su kyotę- 
riu, buvo atsakymas.

Milijonieriaus, 
žmonos pareiga

Meksikos milijonięrius Ber- 
lingo de Montenegro vertė sa
vo žmoną ir uošvę globoti ir 
maitinti jo numylėtus gyvu
lius — aligatorius ir Sibiro 
žiurkes, žmona ir uošvė paga
liau apsiskundė polięijai, kad 
nebeturinčios jėgų globoti ir 
maitinti milijonieriaus rūmų 
baseine plaukiojančius 80 ali
gatorių ir po. rūmų kambarius 
bėgiojančių 1000 Sibiro žiurkių.

PRANAS ALŠĖNAS

1.
Tai turėjo būti, berods, kevirtadienio 

naktis, kada jis susitiko ją pirmą kartą. 
Jiedu susitiko ir, galima sakyti, provizo
riškai susipažino šokių salėj. Tai Įvyko 
kažkur Toronto “down towne".

Beje, nespėjau nė trumpai skaitytojui 
pristatyti, kas tie “jiedu”. Jis ateivis iš 
Lietuvos, o ji — taip pat lietuvaitė, tik gi
musi nebe ten. o čia — Kanadoje. Jis Lie
tuvoj vadinosiu Stasiu, o čia Stanley, o 
dažniausiai — Stan, sutrumpintai. Jo pa
vardė tenai buvo Vainauskas, o čia — va
dinasi Wain. Gi jo sutiktoji mergaitė — 
namuose tėvų šaukiama Maryte, o ji mėgs
tanti save vadinti Mary. Apie Marytę, bent 
ligi šiol, daug ko ir nežinome, bet jau lie
tuviškasis Stasys, o kanadiškasis — Stan
ley — mokęsis net trijose valstybėse: Lie
tuvoj — buvo pradėjęs net gimnaziją lan
kyti. Vokietijoj — Hanau stovykloj — ją 
baigė, o atvykęs Kanadon. netgi, mėgino 
kažką studijuoti Toronto universitete, bet 
nieko jame nebaigė — iš universiteto iš
stojo. nes studijos, tiesą pasakius, nesise
kė. Kaip jaunas būdamas, nors pramoko 
anglų kalbos, bet ligi tobulai jos išmoki
mo — buvo dar toli gražu, šiaip jau Stan
ley skaitė save savos rūšies “filosofu”, 
neigi — rašytoju, bet dar nieko neparašiu
siu. o jeigu ir parašiusiu — niekur ir nie
ko uca [spausdinusiu.

Kaip neturįs aukštojo mokslo diplomo, 
, Stanley ir žymesnės vietos tarnyboje ne- 
j galėjo užimti. Tarnavo Toronto centrinia- 
l me pašte, kažkokio tai “kliarko” — rasti- Į 
i ninko pareigose.

Tad, tiek — trumpai apie abu. Po anos 
— ketvirtadieni — susipažinimo nakties, i 
rytmetį, Stanley atsirado darbovietėje vos Į 
porą valandų miegojęs. Nežiūrint to, jo 
paties žodžiais tariant, diena prabėgusi 
tarytum sapnas ir, jis pasakytų, labai gra
žus sapnas, nes visą laiką svajojęs apie 
Mary. Meilė, girdi, Įsidiegusi jo širdin “iš 
pirmo žvilgsnio”...

Parėjęs namo Stanley, vos spėjęs kaž
ko užkąsti, virtęs ant šalimais stovėjusios 
aptrintos sofos ir atsibudęs tik rytojaus 
ryte, apie 6 vai., būdamas visiškai apsi
rengęs. Jautęsis, vienok, visiškai gerai pa
ilsėjęs ir beturįs galvoj mintį — “Mary pri
valo būti mano". . .

Eidamas tą rytą i tarnybą, kuri buvusi . 
visiškai netoli ir pasiekiama pėsčiomis, j 
Stanley netgi daręs planus, kokios rūšies 
gėlių pasiųsti Mary ir kokią knygą jai der 
dikuoti.

Stanley, kai jis sakėsi, buvęs bebaigiąs 
trisdešimt trečiuosius melus, tai, girdi, 
amžius, kada Krislus buvęs nukryžiuotas. 
Prieš jo gi akis, tik dabar, beatsisklei- 

! džiąs naujas gyvenimas, o kartu su juo — 
ir nauja laimė, tik reikią kantrybės ir ri- 

I zikos. Iš tikrųjų — tai jokios rizikos nebu
vo — bereikėję tik skaidriai sužydusios 
meilės, šiaipjau, visur kitur, su meilėmis 
jam labai nesisekę ir jis buvęs, anot jo pa
ties, ant žemiausios kopėčių pakopos ...

Pagaliau sulauktas šeštadienis. Jo 
mėgiamiausiji diena, geriausioji iš visos 
savaitės dienų. Kada visi kiti jaučiasi šeš
tadieniais pavargę po savaitės darbų, Stan
ley jaučiąsis atjaunėjęs, pailsėjęs. Jo sa
vaitė, galima sakyti, beprasidedanti su 
žydišku “šabatu"...

Dar penktadieni, būdamas darbe, Stan
ley skolinęsis pas draugus “iš kairės ir de
šinės", kur doleri, kur kitą, mat, reikėję 
prisikolinti keletas dolerių gėlėms ir kny
gai nupirkti. Savų pinigų Stanley niekad 
neprilaikydavęs, neturėjęs jokios banko 
knygutės, o iš algos — vos sudurdavęs “ga
lą su galu", dažnai — ir visiškai nesudur- 
davęs...

Po didesnių pastangų, knyga, gėlės, 
plius dar poetiškas laiškas, buvę išsiųsti 
per specialų pasiuntinį — berniuką, jam 
išmokėjus iš kalno honorarą — “fifty 
cents". Laišką buvę pažadėta, dargi, kad 
jis paskambinsiąs Mary tų pat dieną, prieš 
vakarą.

Pasikalbėjimo telefonu, o vėliau — ir 
susitikimo — jis laukęs labai nekantriai. Iš
ėjo vėl Į parką. Viskas buvę taip pat — ir 
labai senoviškai, monotoniškai, kaip vi
suomet: vaikai pardavinėję kažkokį skys
tį. jų vadinamą “cold drink”, kiek tolė
liau — apyprastis orkestrėlis grojęs pase
nusias melodijas, Stanley galvon sugrįžę 
iš vaikystės dieni*, kada dar jis buvęs Sta
sys ar Stasiukas. Kiek, girdi, po to laiko 
palikę svajonių neišsipildžiusių, kiek sap
nų vilčių nea(nešusių nugarmėję užmarš
tin. Jis tada galvojęs apie didelius žmones 
praeityje, kurie didelius darbus nudirbę 

ir daug atsiekę, būdami jo amžiaus — tris
dešimt trejų...

Kokie, girdi, pas ji patį siekimai ir nu
sistatymai buvę praeityje, dabar viskas 
nugarmėję neatšaukiamon bedugnėn.

Ir kas belikę? Gal tik Mary7? Taip, gir
di, norėjo išgirsti jos balsą, žinoti, kad ji 
yra gyva ir sveika, kad ji — dar nepamir- 
šusi manęs...

Laukęs jis vakarinio pasikalbėjimo, 
kaip nieko kito, ir taip, girdi, jis troškęs, 
kad kiekvieną dieną ir vėliau, jis išsitektų 
po dešimtuką Įmesti Į viešojo telefono sky
lutę, ir išgirsti jos atsiliepimą “helio”...

Penkiomis jis patelefonavę. Svetimas 
j ir gana šiurkštus balsas atsiliepė ragelyje, 

pranešdamas, kad Mary nebuvusi namie. 
Beklausinėjant kada ji būsianti, ragelis 
staiga pakabintas ir pasikalbėjimas nu
trauktas.

— Kur ji dabar? — galvojo Stanley. — 
Jos nėra namie? Bet... gal ji yra? Gal ji, 
begulinti lovoj, skaitanti mano pasiųstą 
knygą ir, ko gero besijuokianti iš manęs — 
seno berno, gal ir gal?...

Pagaliau, sėdasi Stanley Į tramvajų ir 
važiuoja — kur? Nė jis pats nežinąs. Ne
toli Ontario ežero pakrantės išlipa ir eina 
pėsčiomis. Kažkoks itališkas ledų ir “pi
cos” parloras — griežia muzika, sukasi 
poros. Užeina ir jis, juk tai vietovė — ne
toli Mary namų. O gal ir ji ten — kas žno? 
Viduj Mary veido nesimato. Daug mergai
čių ir daug veidų, bet jos — nėra, šokdina 
ir jis vieną mergaitę, jos vardas besąs 
Florie. Gal ji ką nors žinanti apie Mary? 
Taip, ji ją pažįstanti, tačiau negalvojanti, 

kad ši vakarą ji būtų čia. Kodėl? Galimas 
daiktas, ji turinti pasimatymą su kuo nors 
ir kur nors kitur. Geriau, girdi, klausk 
graiką — jis viską žinąs.

Graikas sako: “Taip, Mary šiandien 
ateis. Tik palaukit truputį”... Stanley 
laukė ir laukė. Mergaičių atėjo ne viena, 
bet Mary — nesirodė ir tiek. Pagaliau, nu
tarė, kad reikia išeiti. Tramvajuje sėdosi 
i kamputį ir skaitė visokius — visokiausius 
skelbimus apie sveikatos, gyvybės drau- 
das ir kt “Kuo gi aš sergu?” — pagalvojo 
jis. — “Mano kvėpavimas geras, širdis 
plaka puikiai, neturįs nei reumatizmo, nei 
sinusų, nei migrenos, nei jokių kitų paibe- 
lių”... Pagaliau, jis sau vienas nutarė: 
“Aš sergu tik meilės liga”__

Sunkios mintys slėgė jį ir jis, grįžęs na
mo, įmetė savo sunkų kūną, tarytum gele
žinį dangtį, lovon. Tas kūnas, girdi, pa
sidaręs jam tarytum sarkofagas akmeni
nėmis rankenomis, kuris gulėjęs beveik 

-nerodydamas net gyvybės žymių. Stanley 
jautęs savyje dideli nusivylimą ir nežino- 

* jęs tikrai — kodėl? Jis gi; subrendęs vy
ras, ištižęs — tarytum, koks paauglys. Pa
matęs merginą, įsimylėjo “iš pirmo žvilgs
nio” ir nebegali be jos gj-venti. Jis tai 
puikiai suprato ir žinojo ir dėlto — be
veik gėdinosi pats savęs...

Sekmadienio rytas. Stanley, vienok, 
atsibudęs šviežias, pailsėjęs ir švitįs, ta
rytum saulutė. O jo, paskutinis apsispren
dimas — važiuoti tiesiai į jos namus, pa
spausti: skambutį ir žengti tiesiai vidun.

į" (Bus daugiau)
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS--^ 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penkiadieniai.; 
Treėiad. ir sek m ari, ofisas uždarytas,

Rez.: 3241 WEST 66tn PEACE 
Phone; REpublic 7-7868

Paskutiniais metais Chica- 
goję veikė ir dabar tebeveikia 

I kelios draugijos lietuvių vai- 
j kams mokyti. Jų priešakyje 
stovi išgarsintus vardus turin
tieji pedagogai. Jie vaikus mo
ko lietuviškai kalbėti, skaityti, 
rašyti, elgsenos, šokly, dainų 

| ir kitų dalykų. Vienas kitas ga
ili pamanyti, kad draugijos vai
kams mokyti yra tiktai pasku- 

I tinio dešimtmečio padaras. 
Taip nėra. Chicagoje draugijų 
vaikams mokyti buvo ir šio 

I šimtmečio pradžioje. Tiktai 
tada darugijas vaikams moky
ti steigė poetai, . laikrašičy re
daktoriai ir paprasti darbinin
kai, o dabar jas steigia gydyto-

VTl

vist

RišusivgdnKtsiftS įvairiais kitais ir sudėta visa, kas pačiam 
.. /u*.:,?, .La *2*. . \ j strtxlu geriausia, ka*

Ibės ir negalėjo pasigirti dides- dangi , jo nuomone, “pilnatį 
ne veikla. ‘Komunistai suorga- sudaro ne būtinai visa kieky-

J' Įnizavo Jaunų Komunistų Ly-|biŠkai, bet ir atrinkta kokybiš- 
y- gą, bet didelio veikimo ji ne- kai”.

5d!cJo'ieSSU-?arOdė- "TBkM”“^ Pagal paskirus ankstyvas- 
vennsi ir i X "»*“■ Rel's l<»lnius leidinius ir Pilnatyje tie
venusi ir j „ esnes lietuvių pagyveQO lr balgė savo dienasj 3i
Kolonijas kartais nuvaziuojan- .. • ,u * ... Siaurės Oncagoje buvo su-

~ organizuotas Bijūnėlis, griež
tai nuo komunistų atsirubežia- 
vęs. Jo veikla buvo įdomi ir 
naudinga, bet apie Bijūnėlį 
kelis žodžius pąsakysiu kitame 
rašinėlyje.

Pagal paskirus

CANDID WEDD
PHOTOGRAPHER

vo
vestuves ar kitas Šeimos šventes, tai grazu 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty-j 
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę fotografai. Meniškai paruo-j ROY 

Šame vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO’S
5525

iumo arba liūdesio talandojt 
įsius gėlės ir vainikai, aaĮka 
4 papuoėuoai xr sezonmes 

kapams gėlės.
R. PETRO (PUTRAMENTAS)
So, Harlem Ave. — 586-1X21

ti rašytoja Julija Žemaitė ■ 
Žymantienė. Prie šio moterų 
susivienijimo tada priklausė 
kiekviena šiek tiek pažanges-> 

buvo energin- 
Chicagoje jos 
net keliolika 

kuopų. Prie

500 eilėraščių, išskirstyti į dvy
liką skyrių: Baltosios dienos; 
Amžinasis žydas; Krintančios 
žvaigždės; ženklai ir stebuklai; 
Kunigaikščių miestas; Iš sudu
žusio laivo; šaukiu aš tautą; 
Viešpaties žingsniai; Svetimi 
kalnai; šiaurės pašvaistė; Di
džioji kryžkelė ir Vidudienio 
sodai.

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS.

P ir mad., ketvirtai, nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.
* • —   win—nririT r-Įin—— ottuiitiim—. — ?:i_ jul~<- 

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
27Cy W. 51st STREET

Ii

jai, mokytojai ir buvę aukšti 
Lietuvos valstybės tarnautojai.

Mano surinkti ir patikrinti 
duomenys rodo, kad Chicagos 
pirmoji lietuvių drangoj a vai
kams mokyti buvo įsteigta 
1915 metais. Josiosiniciatorius 
ir pagrindinis veikėjas buvo 
poetas Kleopas Jurgelionis. 
Glaudžiausiu jo bendradarbiu
buvo Juozas Kuzmickas, vadi
namas Cktvėriu. Jis buvo ge
ras jaunimo mokytojas. Ši 
draugija mokė vaikus lietuvių

nė moteris. Jos 
gos ir sumanios, 
buvo įsteigusios 
to susivienijimo 
šio susivienijimo priklausan-
šios moterys dougumoje buvo 
socialistės kovotojos už lygias 
moterų teises su vyrais. Reikia 
turėti galvoje, kad tuo metu 
moterys dar neturėjo teisės 
balsuoti, labai retai jos užim
davo atsakomingas ' valstybės 
ar savivaldybės vietas. Vėliau 
šis susivienijimas nusigyveno, 
kai viena srovė pasiryžo šią 
moterų organizaciją užkariau
ti. žemaitė kovojo prieš “už
kariautojas”, o vėliau nuo šio 
Susivienijimo visai atsirube- 
žiavo.

Tel.: G R 6-2400 kalbos, lietuviškos dains ir
VM. pagal susitarimą: Pirm., ketv. lietuviškų šokių. Tai buvo ne- 

'^šešuTl'b^-Tfal.10-4’ 11 paprastai sunkus darbas, nes 
. tais laikais dar nebuvo lietu- 

«.« ... viu kalbas vadovėlių. Mokyto-
DR. W. M. EISIM - EISIMAS jams patiems reikėjo mūsų

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzše Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1^-4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštad. uždaryta

Ofiso tel.: Portsmouth 7-600G 
Rebid. teiet.: G Arden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
C H IR U R G A S 
Priima tik susitarus.' 

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
antrad. 2—4.-

DR, iD. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

kalbos taisykles
vaikams aiškinti.

nustatyti ir

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Jg£g ORTHOPEDAS-PROTBZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
1 dažai- Speciali pagalba koloms 

(Arch Supports) ir t t
Vai.: g—4 ir 6—3. šeštadiemais 9—1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629
Telef.: PRospect 6-5084

assM > nu i, ^sBsassBssasassmbr-' f ,my^..rWlliJūūBSwaaw

: M O V IK G
Apdraustas perkrauštymas 

ii įvairių atstumu 
ANTANAS VILIMAS 
. 823 W. 34 Place 
Yel.: FRontier 6-1882
.2, ... m

-my^r—.I.IĮIIĮĮ-.Į MIL1Htwatpy-V »»»»■»»» 
PcRKRAUSTYMAI

MOVING 
^Leidimai — Pilna apdrauoa 

ŽEMA KAINA
R. š E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063
.......in Ji,

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki’8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
t Treciadięrąais uždaryta.

' DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiiko akinius ir 

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

DR. LEONAS ŠEIBUTIS
. INKSTU, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 7Ut ST.

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

~ C-R. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra’praktika ir chirurgija 

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

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO 

$1500

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
j LIETUVI,' EIK PAS LIETUVI!
t ‘ -■

Į50PH1E BARČUS
|l RADIJO ŠEIMOS VALANDOS ..

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A?M.H i

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma- ' 
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryt°. r t

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. V. i
Tel.: HEmiock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

Gegužės 28f liepos 14 ir rugpiučia 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau, išrūpiname leidimą ilgesnį 
taiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
f Ameriką.

Kreipkitės į t
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8 -1223
OFISO V AL.; pirm., antrad., treciad., 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.______ J

DR. V. P. TUMASONIS 
C H 1 R U R G A S 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 
Rezid. telefj Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Del 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Bet 1916 metais, kai susivie
nijimas buvo pačiame savo 
klestėjime, Chicagos kuopos 
nutarė suorganizuoti berniu
kų (tada vadinamų vaikų) ir 
mergaičių draugijėles. Buvo 
išrinkta speciali komisija šioms 
draugijėlėms prižiūrėti. Ko
misijos nariais buvo šios veik
lios moterys: Ona Vikšrienė, 
Pranė Kemešienė ir A. Mišči- 
kaitienė .

Pirmoji šio susivienijimo 
vaikų draugijėlė buvo įkurta 
Bridgeporte. Ji buvo pavadin
ta Ateities Žiedo Vaikų Drau
gijėlė. Pirmoji šios draugijė
lės vaikų mokytoja Salomėja 
Čerienė. Panašios draugijėlės 
buvo suorganizuotos ir kitose 
Chicagos lietuvių kalanijose.

1917 metais tokia draugijėlė 
buvo suorganizuota Roselan- 
de, kur buvo gana 'didėlė lie
tuvių kolonija. Ten vaikams 
mokyti draugijai priklausė 25 
nariai. Vaikus dainuoti ir vai
dinti Roselande mokė S. Stani- 
liūtė, o lietuviškai skaityti ir 
rašyti juos mokė miręs Vincas 
Poška.

Visoje Chicagoje tais laikais 
buvo suorganizuotos net 8 to
kios draugijėlės vaikams mo
kyti. Kiekvienoje berniukai ir 
mergaitės buvo mokomi lietu- 
viškai skaityti ir rašyti, šokti 
ir dainuoti. Tu mokvklų mo
kiniai dar ir šiandien skaito 
lietuviškus laikraščius, domisi 
Lietuvos reikalais ir eina į di
desnius parengimus. Jie taip 
daro todėl, kad jau tose drau
gijėlėse buvo -Įpratinti rengti 
vakarėlius ir ruošti įvairias 
pramogėles.

Ateities žiedo Vaikų Drau
gijėlės • buvo * didelė paspirtis 
Chicagojt veikusiems socialis
tams. 'Beitas džiaugsmas tęsė
si'vos keleris metus, persime
tąs rusų revoliucijos bangoms 
į špkraštą ir pradėjus siausti 
knfnunistnriam vesului, tas 
gražus' darbas buvo išardytas.

Socialistų tarpe prasidėjo ne
sutarimai, nuomonių skirtumai. 
Vieni gynė demokratinį kelią 
į geresnę ateitį, o kitiems at
rodė geresnis Rusijos komu
nistu vedamas kelias. Drau
gijėlės vaikams auklėti pateko 
į komunistų rankas. Komunis
tai, užvaldę •socialistų įsteigtas 
draugijėles, da kelis metus tę
sė vaikų auklėjimo darbą, 
Vėliau viskas iširo.

Itfe6 metais komunistai 
kasias Vaikų draugijėles 
manč perorganizuoti į taip 
dinamą Komunistų Lygą.

Draugijėlių vadovybes 
jau kontroliavo, bet kai var"J 
dui keisti sukvietė tėvus, tai di-j 
dėlė tf%*ų dauguma pasiprieši
no tokiems 
liams. Jie atemė savo vaikus 
iš Ateities žiedo Draugijos. , - 

Tada bttvo suorganizuotos j Į 
kelios kitos vaikų draugijėlės, <1-

bet

Atsiųsta paminėti
Bernardas Brazdžionis,
POEZIJOS PILNATIS

Eilėraščių rinktinė, sudary
ta ir 12 autoriaus poezijos kny
gų. Iliustracijos, aplankas ir 
meninis apipavidalinimas dail. 
Alf. Dociaus. Su autoriaus 
portretu, darytu Vyt. Maželio. 
Išleido “Brazažinio poezijos 
rinktinei leisti komitetas”, pir
mininkaujamas J. Andriaus, 
bendradarbiaujant “Lietuvių 
Dienų” leidyklai, 1970 m. Di
delio formato, 592 psl. Kaina 
$10.00.

Tai yra vieno mūsų žymiųjų 
nepriklausomoje Lietuvoje iš
augusių poetų 40 kūrybinio 
darbo metų poezijos rinktinė, 
išleista jo 60 metų sukakčiai 
atžymėti. Knygoje yra beveik 
500 eilėraščių, atrinktų iš 12 
Bern. Brazdžionio poezijos 
rinkinių; prieš kiekvieną sky
rių yra grafinis A. Dociaus pie
šinys ir knygų, i_ ___ _
rinkti eilėraščiai, viršelio fotoRiką antisemitizmu! 
nuotrauka su bibliografiniais ’Hollvvvood filmų 
daviniais. {Barbara Streisand

.v T a , . Įnusisamdvti sau 
turtingiausiu New Yorko artis- O c

tų rajone. Jai buvę duota su
prasti, kad “perdaug į akis 
krintantieji Hollyvvoodo tipai 
nepageidaujami”.

Paaiškėjo, kad Barbara 
Streisand vra žvdu kilmės, ir 
Sovietų Sąjunga, norėdama 
atsikirsti JAV-bėms, stvėrėsi 
kad ir nž to pavienio šiaudelio.

Pilnatis apima daugiau kaip 
40 metų laikotarpį. Eilėraš
čiai čia sudėti chronologiškai, 
pagal knygų išėjimo metus. 
Laiko bėgyje įneštos eilėraščių 
pataisos, tačiau jos eilėraščių 
nepadaro naujais. Tautai sun
kiųjų metų laiku autorius lyg 
dar labiau prigudo prie tautos 
širdies, klausydamas jos pla
kimo. Paskutiniuose rinki
niuose vėl pastebimas meninės 
formos primatas, estetinio pa
sigėrėjimo pasiilgimas, kaip 
pasisako pats poetas savo žo
dyje. Knyga bus kiekvieno lie
tuvio ne tik lentynos, bet ir 
stalo puošmena.

Knygą išleido iš J. Andriaus, 
dr. P. Celiešiaus, R. Kulikaus
kienės, P. Lemberto (jam mi
rus, A. Raulinaičio), L Medžiu
ko, B. Railos, Alės Rūtos, S. 
Skiriaus, Juozo švaisto, J. Ti-į 
ninio ir dr. E. Tumienės susi
daręs komitetas. Apie 300 me
cenatų, iš anksto sudėjo po 
$25 ir po $100 įrodė, kad šis 
poetas yra lietuvių mylimas ir 
vertinamas”. Jo kūriniai pla
čiai dainuojami ir deklamuo
jami visų lietuvių be lyties ir 
amžiaus skirtumo, ir kaip 
Pulgis “Mūsų Pastogėje” pa
stebi, Brazdžionis mūsų tau
toje pasidarė “toks populiarus 
kaip Maironis”.

-Knyga “Poezijos pilnatis” 
tikrai visoje pilnumoje parodo 
šį produktingąjį poetą. Kaip 
jis pats savo žodyje skaitytojui i 
pasako, knygoje ne viskas per
spausdinta. kas buvo atspaus
ta anksčiau išleistuose dvvli- - 
koje rinkinių, bet knygoj e j 
“Poezijos Pilnatis” yra surink-1

<

Maskva atsikerta dėl žydų 
Kadangi iš Amerikos dau

giausia gaunama žinių, kaip 
žydai traktuojami Sovietijoje, 
pagaliau Sovietų Sąjunga ga
vo progos atsikirsti. SSSR at
stovas Jungtinėse Tautose Ni- 

iš kurių pa-1 kolai Tarasov apkaltino Ame- 
Pasirodo, 

“žvaigždė” 
negavusi 

aprtmento

li- 
su- 
va-

jie

and ask for EDDIE BURBULYS

BEVERLY HILLS GtltNYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0&33 ir PR 8-0634
Call

TĖVAS IR SUNOS

Į

---- --

si

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

frifigliHOfi

REpnbfic 7-8601

SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REūTibBe 7-8600

. i

Susirinkimu ir parengimu

— Eržvilke Draugiško Klubo susi> 
rinkimas Įvyks trečiadienį, balandžio 
mėn. 1 dieną 8 vai. vak. Vengeliaus
kienės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Yra daug svarbių reikalų aptarti. Na
riai prašomi gausiai atsilankyti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rašt

— Chicagos Lietuviu Brighton Par
ke .Motery Klubo susirinkimas įvyks; 
ketvirtadieni, balandžio mėn. 2 dieną 
8 vai. vak. Vengeliauskienės salėje. 
4500 So. Talman Avė. Nares prašo
me atsilankyti, nes yra daug svarbią 
reikalų aptarti. Bus pranešimas apie’ 
buvusi Bunco pobūvį. Po susirinki
mo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rast. x

Dviejų Metų Mirties Sukaktis

VINCENTA PETRUŠONIS
Gimusi Vasiliauskaitė

Gyvent# 902 West 38th PI., buv. savininkė tavernos

Mirė 1968 m. kovo mėn. 30 dieną, sulaukusi 76 metų ' amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje, Raseinių aps., Viduklės parapijoje.

Amerikoje išgyveno 55 metus.

I

|

Laidotuvių direktoriai:

GiRALDAS L DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

S7T SS

I

I i

I

i I
■I I 
I

l

į

i

komunistų pla
ninė savo vaikus I

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

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

I

5

J 
i 

i-t-

i

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-J003

STEP

2424 WEST 69th
2314 WEST 23rd

C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAMTCZ)

STREET 
PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

I

sesers 
žmona 
žmona 
Joane 

Pe-

Paliko nuliūdę: sesuo Helen 
su vyru Louis Prancik, 
vaikai — Edward su 
Sandy, Raymond su 
Gerry. Louis su žmona
Prancikai, švogeris Peter 
trušonis ir kiti giminės, drau- j 
gai ir pažįstami.

Priklausė Dariaus ir Girėno j 
postui 271.

Sekmadienį, balandžio mėn. | 
5 dieną, 7:30 valandą ryto. St. | 
George bažnyčioje, esančioje 
prie 33rd ir lituanica A ve., I 
bus taikomos šv. mišios.

Visi a. a. Vincentos Tetrušo- į 
nis giminės, draugai ir pažįsta- j 
mi nuoširdžiai kviečiami da- j

lyvauti mišiose ir už velionę pasimelsti ir gražiai ją prisiminti.

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

Nuliūdę lieka:

Sesuo ir kiti giminės sir šeimomis.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAY, MARCH 30, 1970

Š * A f * y



MGM filmy studija Hollywood® gegužės 3 dieną rengia varžytines, 
kuriose bus parduoti per 56 metus studijos sandėliuose surinkti daik
tai: dekoracijos, baldai, rūbai, seni automobiliai ir kitoks filmose 
naudotas turtas. Paveiksle matomi rūbai buvo dėvėti Judy Garland 

filme 'The Wizard of Oz".

'kartu daugiau neau vaa leista.!
Švedijoje iš Vokietijos pra-į 

menės Ruhro krašto vėjas iri 
įlietus kartais atneša kenks-; 
įmingu rūgščių dujų.

Šveicarija pradeda skystis, 
kad net kalnų ežeruose vanduo] 

į nebėra kaip buvęs.
_______  i

NORMA PER RADIJĄ i 
• šeštadieni, balandžio 1 d. 1 
vai. popiet Chicagos laiku per) 
\VGN radijo tinklą iš Metropol 
litan Operos New Yorke trans-j 
liuojama Bellini 1 veiksnių! 
opera ‘"Norma”, kurioje svar-į 
blausias roles dainuos: Nor
ma Joan Sutherland; Adal- 
giza — Marilyn Horne; Pollio- 
ne — Carlo Bergonzi ir Orove-I 
so— Cesare Goepi.

Samdomi maudyklų sargai ■

GAS AND ELECTRIC WELDING.
Experienced pęeferred but not ne
cessary. Paid hospitalization, hol
idays and vacations. Profit sharing, 

retirement plan 40 hour week. 
Steacy work.

ARMSTRONG 
CHEMCON, INC.

762-7000 Ext. 271
Mr. RONALD KOLODZ

MOLD POLISHERS
AND BENCH HANDS

Top wages. All benefits.
First Class Shop.

Apprentices welcome.
956-1313

PAINT FACTORY
NEEDS

ROLLER MILL HAND

Darbinlnkly Reikia

I REGISTERED
I NURSE

11 p.M. — 7 A.M. SHIFT
I MINIM UM STARTING SALARY

$709 PER MONTH

Apply or Phone 
Personnel Repartment

ST. FRANCIS
HOSPITAL

' 12935 GREGORY
BLUE ISLAND, ILL.

“ 597-2000

TYPIST
Must be good typist. Good salary 

plus company benefits.
Ask for Mr BECK 

AMERICAN PETRO CHEMICAL

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Oi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJ1MA1S

RTAL ESTATE FOR SALE į R C AL A i C

Žemė *— Pardavimui

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

MIELI LIETUVIAI!
Lietuvių Fondo narių visuo

tinis narių suvažiavimas, Įvy
kęs š. m. vasario mėn. 28 d. Či
kagoje, pageidavo, kad nelik
tų nė vienos lietuvių patrioti- 
,nės organizacijos ir lietuvio 
šeimos išeivijoje neįsijungu- 
sios i Lietuviu Fondo nariu ei
les.

Lietuvių Fondo valdyba, tu
rėdama galvoje ši pageidavi
mą, kviečia ir nuoširdžiai pra
šo visas lietuvių organizacijas, 
lietuvių šeimas bei pavienius 
asmenis stoti i LF narius. Gi 
organizacijos, šeimos ir atski
ri asmenys, kurie jau yra na
riai, prašomi savo Įnašus pa
didinti, jei tas nesudarytų ap
sunkinimo.
*’ Paegidaujama, kad Čikagos 
ir apylinkių lietuviai kuo gau
siausiai įsijungtų Į LF narius 
bei savo inašus uadidintu ruo
šiamos š. m. balandžio mėn. 19 
d., Čikagoje, LF vakarienės 
proga ir dalyvautu vakarienė
je. Vakarienės metu Fondo rė
mėjai bus pristatyti ir pagerb
ei, o norintieji galės tarti žodi. 
‘į...LF vadovybei, veikiant kar- 
įų. su mūsų kultūrininkais, bu- 
įro įvestas lietuvių kalbos kur- 
fjįs ^kalbotyros programą či- 
Sįįgoš .Universitete. Kurso dės- 
^tojaiš bus lietuviai profeso- 
£į£į ir klausytojų tarpe — bū- 
trjrš "lietuvių studentu. Įvedi- 
jįfas lietuviu kalbos Universi- 
tbte yra didelės svarbos mūsų 
^ųtai lamiėjimas. Bet čia rei- 
Salinga ir finansinė parama. 
Lietuvių Fondas ją garantavo. 
■yiRėmkime visi LF, kad kuo 
greičiau pasiektų milijoną ir 
b&tų pajėgus finansuoti visus 
gyvybinius lietuvių mokslo, 
švietimo bei kultūros užmojus.

Dedamos visos pastangos, 
kad milijonas būtų užbaigtas 
telkti 1972 m. švenčiant LF de
šimtmetį. “Bus didelė garbė 
tiems, kurie amžinai liks LF

šeimos nariai. Bus didelė gėdai 
tiems, kurie LF nebus visai 
parėmę” — žodžiai A. Nako 
“Naujienos” 1970. III. 6.

Lietuvių Fondo Valdyba

UŽTERŠTA VISA ŽEMĖ
Aplinkos užteršimas nėra] 

tik mūsų amžiaus išradimas.
Jau 1273 metais Anglijos ka-l 

j ralius Edvardas I parodė susi
rūpinimą, dėl vandens ir oro 
teršimo. JAV-bės ir Kanada 
dar 1918 metais sudarė bendrą! 
tarptautinę komisiją teršimo': 
problemai tirti. Per šimtus 
metų žmogus pylė į vandenis 
nuodingas srutas ir į orą leido 
nuodingų dujų debesis. Bet į 
tik vėliausiais mėnesiais pats j 
žmogus pakirdo, lyg bombai I 
sprogus, pajutęs, kad žudo 
pats save, ir visą žemės gyvū
niją.

Ne vien JAV-bėse. Iš Toron- 
to, Kanada , praneša, kad ten 
apskaičiuota, jog kiekvieno to 
miesto gyventojui ore kabo po 
visa tona teršalu... 4^ 4. v.

Ontario provincijoje gamtos 
į saugojimo inspektoriai skun- j 
džiasi, kad ežeruose krintan
čios metalo refineriju dulkės 

j per daug mylių apnuodijo van
denį ir nebegalima išlaikyti žu
vies, kuri gaišta.

Venecijoje, Italijoje, iška
binti perspėjantieji užrašai 

į saugotis griūvančiu stovvlu. 
Oro teršalai suėdė ir susprog
dino daugelį didelės vertės se
novinių paminklų.

Tokio, Japonijoje, nustaty
ta, kad dienomis, kai teršalų 
yra ypatingai daug ore, mirš
ta po 38 žmones daugiau negu! 
švaraus oro dienomis.

Moldavijos sostinėje Kišene- 
ve iš cukraus ir vaisių konser
vavimo fabrikų tiek užterštų 
skysčių paleidžiama į Reuto

Chicagos Parkų distriktas 
praneša, kad jirasideda sam
dymas maudyklų sargų Chica
gos 30 paežerės paplūdimiams 
ir 95 plaukiojimo baseinams. 
Sargai gaus pa $2,35 valandai j 
10 valandų savaitėje. Aplika-j 
cijas norintieji tas tarnybas 
gauti prašomi pasiimti bet ku-r 
rio parko fieldhouse arba tele-j 
fonu HA 7 - 5252, Ext. 218 arba 
3>81. Pastebėtina, kad sargų 
skaičiuje numatyta samdyti 50 
merginų .

Panaikinamos lietuviškos 
pamaldos liet, bažnyčioje?

Bridgeporte leidžiamoji “San 
dara” skelbia, esą Chicagoje 
pasklidusi lietuviams liūdna 
žinia, kad seniesiems atei-l 
viams daug kainavęs lietuvy
bės švyturys užgesinamas. 
Bridgeporto lietuviška parapi-j 
ja likviduojama: panaikina
mos lietuviškos pamaldos šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Iš Amerikoje įsteigtų 127 ka
talikų ir kitokių lietuviškų pa
rapijų ir. tiek pat pastatytų! 
bažnyčių, pirmoji bažnyčia! 
buvopąstatyta 1885 m. Pensil
vanijoj, o antroji šv. Jurgio 
bažnyčia pastatyta 1822 m. 
Chicagoje. Toji lietuvių pasta
tyta bažnyčia yra antroji šia
me krašte ir Chicagoje pirmo-1 
ji-

šiandien tyliai, be jokių 
apeigų ir be “Requiem Eter- 
nam”, net vargonams nesus-Į 
kambėjus yra laidojama lietu
viška parapija”.

Šios parapijos mirties prie
žastis dar nepaaiškėjusį...

Kiek svertum Mėnulyje?
Į tą klausimą jau kiekvienas] 

žino atsakymą — šeš^s kartus 
mažiau. Bet norint ’sužinoti, 
kiek svertum Veneroje. Mar
se, Jupiteryje, Neptune ar 
kurioje kitoje planetoje, gali-Į 
ma sužinoti Adlerio-planeta-* 
ritime, kur dangaus* teatro] 
programos rodomos jau nau
juoju Zeiss prožektorium

HIGH RATES

Passbooks

$1,000 minimum
1 year certificate

$5,000 minimum
2 year certificate

QU ARTERLY
I

Good wages — Benefits
KE 9-4111

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMA PATALPA, tinkama 
ofisui arba krautuvei 69-je gatvėje, 
Marquette Parke. Tel. GR 6-7496.

Adlerio planetariumas yra 
prie Michigano ežero Chicagos 
mieto pietiniame iškyšulyje 
tuojau už Meigs aerodromo.

2639 W. GRAND 
TeL 276.2222

GIRL FRIDAY 
Tremendous opportunity for a ma
ture lady who can type 40 W.PJM. 
Will be right hand to manufacturing 
manager of one of the Southwest 
side fastest growing company's. Sa
lary $630 per month. Hurry — call 

now!
247-1304 

HOLMES
4369 So. ARCHER

63 E. ADAMS 939-7633
RANDHURST SHOPPING CTR.

392-2700

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS 
a PATVIRTINTI VERTIMAI * IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Investment 
bonus plan 

$1r000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND IOAN ASSOCIATION
«71 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

-SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
; 2S01 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737

3333 So, Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320
DIDKL1S PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja-

> mų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis. 
Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

... . _ ■ --- —----------------- --------------------------------------— --- --------------------- —

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pifns ir sąžiningas patarnavimas. Nanjausi kraustymo 

įrankiaL Ilgų metų patyrimas.

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

I
1 I
I
I

Ši General Electric pagaminta lempa 
nešviečia, bet siunčia stiprius šviesos t 
impulsus, kuriuos kitas instrumentas 
vėl paverčia į elektros energiją, ši 
lempa įsijungia apie milijoną kartų 
per sekunde. Ji bus naudojama kom-‘ 

puteriuose.

i — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILU — MONDAY, MARCH 30, 1970

DEPENDABLE WOMEN
I To live-in. Family of 3. JEight years 
1 old boy. Light housework — cooking. 
Own quarters in lowly home in Lake 
Forest. Must drive. Top salary and 

home for right person. 
Must speak English. 

234-6449.
If no answer — 312 — 225-3802

Illinois Kariu - Veteranų Są
junga atkreipė dėmesį Į Ameri
kos karių, patekusiu nelaisvėn 
Azijoje,, neaiškią ir sunkią pa
dėti. Yra ieškomi būdai jiems 
padėti. Belaisvių ir dingusių be 
žinios yra apie 1,400. Tuo (tiks
lu yra kviečiami masiniai susi
rinkimai Fordo prekybos centro 
didžiojoje salėje, 7601 So. Cice
ro Avė., 6:30—9:30 vai. vaka
rais, pradedant kovo 30 d. ir bai
giant balandžio f2 d. Įėjimas 
laisvas ir nemokamas. Bus ren
kami gyventojų parašai petici
joms, kurios bus nukreiptos į 
reikiamas institucijas, galinčias 
padėti velaisviams.

Susirinkimuose dalyvaus le- 
gijonierių orkestrai, teatralinės 
bei saviveiklos grupės, ugniage
siai ir visų mėgstamas TV artis
tas Bob Crane iš Hogans Heros 
filmų. (Pr).

— Lietuviu Filatelistu Drau
gijos “Lietuva” narių susirin
kimas Įvyks šį antradieni kovo 
mėn. 31 d. .Jaunimo Centre. 
Nuo 7 vai. v. iki 8 vai. v. fila- 
telinė valanda; nuo 8 vai. v. 
bus svarstomi svarbūs draugi
jos reikalai. Kviečiami nariai 
ir svečiai gausiai dalyvauti.

SECRETARY
Able to take shorthand, use dicta- 
nhone and tvpe electric 60 WPM. 
Aptitude for figures. Lots of variety. 
Many fine fringe benefits. Near NW 
location, right of Kennedy Expwyl 

278-2144

SWITCHBOARD — 
RECEPTIONIST

Clerical duties. Lite typing.
Near Loop and Expressway. Salary 

comm^nsurates with ability.
CALL 

Miss DAGRES — 
666-2546

GENERAL- OFFICE

Typing, filing, invoicing, billing. 
Some experience preferred.

666-5512

RECEPTIONIST -- TYPIST 
Downtown Evanston Real Estate of
fice needs alert, .receptionist. Tact 

and neatness important. 
Shorthand, helpfull. 

HEIL. & HEIL. INC. 
1521 CHICAGO AVE.

DA 8-1822

BOOKKEEPER 
Experienced. Trial balance, taxes, 
general ledger. 37^6 hour week, 

hours to suit. 
Call MR. FELDMAN

VA 6-1840 
FELDMAN BROS.

4235 W. MADISON CHICAGO

DAŽYMAS
Pigiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baldus.
L RUDIS TeL CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė, P R 8-2233 Ii

S T EBĖKITE !
MODERNUS 14 METŲ, 5 kamb., 3 

miegamųjų mūrinis namas. Be to, 3 
kambariai įrengti pajamoms su atski
ra virtuve ir vonia. Arti tarp naujų 
gražių namu Marquette Parke. Našlė 
nori $27.000.

9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 
naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 

| $20,400.
2 AUKŠTŲ MŪRAS, vienas didelis 7 

kamb . butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie jos kitas 3 kamb. butas, 2 
auto garažas, apie 40 pėdų sklypas 
Marquette Parke. $20,000.

PRIE FORD CITY 5^ kamb. 8 m. 
modemus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas. auto ?arpžas. $22.900.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas ^azu šildvmas. alu- 
minijaus landai, mūro garažas, platus 
sklvnas. $45 000.

PIGUS TOTAS dviem butam staty
ti/- Marquette Parke.

i Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-7200

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūuiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą. veikia notariatas,

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658“'WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

. ATVIRAS
' LAIKRODŽIAI IR ERANGENYBti 

Pardavimai ir Taisymas
r 2646 WEST S9th STREET

Tefu REpublk MW
W B ZOMBIU

š. m. balandžio mėn. 5 d. 
7 vai. p. p. Čikagoje, Orchestra 
Hali, Įvyksta New Yorko Metro
politan Operos solistės Lili jos 
šukytės koncertas. Koncerto 
pelnas skiriamas paremti lietu
viu kalbos lektūros ivedima Či
kagos Universitete. Dalyvauda
mi koncerte ne tik išgirsime iš
kiliosios solistės Lilijos šukytės 
dainos meną, bet kartu parem- 
sime mūsų pastangas lietuvy
bę stiprinti.

Bilietai gaunami; Marginiuo
se. 2511 W. 69 St., tel. 778-4585 
ir Lietuvių Fonde, 6643 So. 
Maplewood Ave., tel. 778-2858.

(Pr).

Venecuelos Lietuvių Drau
gija balandžio 18 d. 7:30 vai. 
vak., šeštadienį. Jaunimo Cen
tre, 5620 So. Claremont Ave., 
rengia linksmavakarį. šokiams 
gros Neo-IJtuanų orkestras.

Programoje: Venecuelos lie
tuvių jaunimo talentų pasirody
mas, šilta vakarienė, veiks bu
fetas. Įėjimo auka 5 dol. Bi
lietai gaunami Marginiuose, 
2511 W. 69 St. ir Economy Food 
Market, 3210 So. Halsted St.

Stalai užsakomi tel. CA 5-4995 
dienomis ir 776-3727 vakarais.

(Pr)

SWITCHBOARD 
RECEPTIONIST

Lite typing & Figure aptitude.
40 hr. week. Co. benefits.

Call 421-3414 SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 50632. Tel. YA 7-5980

Šimkus Real instate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD At^ENUE

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroie daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės -prašy
mai, income tax ir įvairus kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

CASHIER
Part time. Evenings Week
ends. Must be 21, experienced.

Call Mr. ERWARDS

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus diribti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave.. 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

v i

CONVENIENT FOOD MART
Call 544-1988

PERSONAL 
Asmeny Ieško

PAIEŠKOMAS 
DR. BALYS PETKAUSKAS 

Prašmas atsiliepti, žinią apie j, pra
šini pranešti šiuo -adresu: 

JUSTINA POCIUS 
6490 GLADSTONE ST. 
VANCOUVER 16, BC.

CANADA

-®- Jau užsakyti autobusai į L. 
šukytės koncertą. Iš Marquette 
Parko, nuo 69-tos ir Washtenaw 
Ave. autobusai išeis š. m. balan
džio 5 d., 5 vai. p. p. Keleivius 
nuveš prieš Orchestra Hali durų 
ir po koncerto, 9 vai., iš ten pat 
grąžins atgal j Marquette Parką. 
Nuo keleivių skaičiaus priklau
sys, kiek reikės autobusų. No
rintieji pasinaudoti autobusais, 
turi ne vėliau š. m, kovo 31 d. 
įsigyti autobusui bilietus. Bilie
tai parduodami Marginių preky
boje. Kaina 1 dol. (Pr).

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai.

T I R R A
Brangenybė, LalkrodiUL Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 43rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
t. . _______

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome mamus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787 |

Didelis pasirinkimas įvairiy pre* 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS




