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PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ SEIME
Rugsėjo 15 d. įvykusiam antrame, viešame posėdyje, atsi

lankė ir sesiją sveikino JAV Kongreso Atst. Rūmų narys John M. 
Murphy, Free Europe organizacijos viceprezidentas B. Yarrov 
ir pavergtųjų tautų bičiulis. “Pavergtųjų kraštų draugų Ameri
koje” pirm. Christopherd Emmet. Buvo ir svečių — jų tarpe 
Lietuvos Gen. Konsulas New Yorke A. Simutis, Estijos gen. kon
sulas Jackson ir kt. Dalyvavo ir lietuvių būrys.

Sesijai pirmininkavęs Dimi
trov perdavė New Yorko valst. 
gubernatoriaus N. Roękefellerio 
sveikinimą. Atst. Murphy PET 
veiklai linkėjo sėkmės ir pažy
mėjo, kad ji šiuo metu dar la
biau svarbi, negu anksčiau. Jis 
priminė Sovietų-SL-gos įvykdy
tus kraštų vadinamus “išlaisvi
nimus”, buvusius sukilimus bei 
gyventojų bruzdėjimą paverg
tuose kraštuose ir pabrėžė: ne
galime pamiršti gyventojų lais
vo apsisprendimo dėsnio. B. Yar
row palietė pačios Sovietijos 
gyventojų nepasitenkinimą, pro
testus ir pridūrė, kad Laisvosios 
Europos radijo transliacijos pa
vergtiesiems tebetęsiamos ir jų 
sovietai, nors ir darydami spau
dimą, negali sustabdyti. Emmet 
plačiau palietė sovietų sutartį, 
jos poveikį, siekius stiprinti Ųl- 
brichto režimą.

* Sesiją baigiant, kalbėjo šešių 
pavergtų taurų atstovai PET 
organizacijoje — jie daugiausia 
palietė pavergtųjų kraštų pa
dėtį ir skyrė nemaža dėmesio 
rugpiūčio 12 d. Maskvoje pasi-

mininkas ir DietūVos ’ Laisvės 
Komiteto pirmininkas V. Sidzi
kauskas pažymėjo, kad lietuviai 
negali pamiršti Molotovo-Rib- 
bentropo sutarties ir nurodė, 
kad lietuviai kaip ir kiti Balti
jos kraštų gyventojai tebereiš
kia viltį, kad busimoji taikos 
konferencija sugebės rytų ir vi
durio Europoje atstatyti teisi
nę tvarką, paremtą tarptautinė^ 
mis sutartimis bei karo ir poka
rio metu kariaujančių kraštų pa
reikštais įsipareigojimais. Lie
tuvos, lygiai ir pavergtos Euro
pos dalies klausimas turįs būti 
sprendžiamas Upas, karo sąjun
gininkų. J. Tautų deklaracija 
buvo nurodžiusi, kad teritori
niai pakeitimai tegalimi tik tau
toms sutinkant ir jos savo va
lia tegali pasirinkti savo valdy- 
mosi formas. V. Sidzikauskas, 
sesijos dalyvių įdėmiai išklausy
tą kalbą baigė, tardamas: “Lie
tuvai ir visoms laisvę gerbian
čioms tautoms politinė nepri
klausomybė ir laisvė neturi jo- 

, kio pakaitalo, šiuo atveju poli
tinė moralė yra tolygi politinei 
tikrovei”. ’

Sesijoje dar kalbėjo: dr. M. 
Kvetko (Čekoslovakija), nuro
dęs, kad krašte tebevyksta prie
šinimasis sovietų užgožtam re
žimui. Estas L.* Vahter palietė 
pavojingą šio meto politinės 
krypties raidą ir pareiškė, kad 
rugpiūčio 12 d. sutartis esanti 
ciniška bei panaši į Molotovb- 
Ribbentropo paktą. P. Ramans 
(Latvija) plačiau nurodė į sovie
tų pasirašytas ir pažeistas su- 
tartis. Lenkas B. Biega palietė 
lenkų pažiūras, kurias sąlygoja 
Lenkijos geopolitinė padėtis bei 
krašto istorija. Esą, lenkams 
santykiai su vokiečiais — svar
būs. Galimas susitarimas su 
Fed. Vokietija galįs Lenkijai su
teikti daugiau laisvės. Biega dar 
pabrėžė, kad nepriklausomybė 
Lenkijai rūpi ne mažiau, kaip ir 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybė. Jis kalbėjo: “Mes remia
me Baltijos tautas ir tai vykdy-

IŠ VISO PASAULIO

PARYŽIUS. — P. Vietnamo 
viceprezidentas Ky jau kelis 
kart keitė savo nuomonę: va- 
žiuoti-nevažiuoti, kalbėti-nekal- 
bėti Washingtone spalio 3. d. ren
giamam “pergalės parade”. Pa
ryžiuje jis paskelbė, kad į Wa- 
shingtoną jis ątvažiuos, tačiau 
tame parade nežygiuos, nes jo 
dalyvavimas galėtų sukelti ne
ramumus, galėtų įvykti kovos, 
o to jis nenorįs. Kaip žinoma, 
prezidento patarėjas Kissinge- 
ris specialiai atvyko į Paryžių ir 
įspėjo Ky nevažiuoti Washing- 
tonan. Paryžiuje buvo ir P. Viet
namo ambasadorius Washingto
ne Bui Diem. Jis irgi pataręs vi
ceprezidentui nedalyvauti “per
galės parade”.

LOS ANGELES. — Vos 30 
mylių nuo miesto siaučia krū
mų ir miškų gaisrai, sunaikinę 
jau apie 150 tūkstančių akrų. 
Sudegė apie 300 namų, daugiau
sia ištaigingų ir brangių. Tūks
tančiai gyventojų paliko namus. 
Du miesteliai evakuoti.

no ore. susidūrė du kariniai JAV 
helikopteriai; žuvo 8 amerikie
čiai ir 2 buvo sužeisti. Trečią 
helikopterį numušė priešo šūviai 
netoli Hue miesto.

DAMASKAS. — Jordano pa
lestiniečiai partizanai paleido 
pagrobtų lėktuvų keleivius todėl, 
kad jų sunaudojamas maistas 
fesas “reikalingas Palestinos vai
kams. Partizanų grupė, įvyk
džiusi pagrobimus, sako, kad ji 
tikisi arabų, laikomų Šveicarijos, 
Britanijos ir V. Vokietijos ka
lėjimuose, paleidimo.

WASHINGTONAS. — Trans
porto sekretorius Volpe pareiš
kė, kad keli šimtai FBI agentų 
jau skraido keleiviniuose Ame
rikos lėktuvuose. Jiems įsaky
ta šauti į lėktuvų .piratus tik kai 
nėra kitos išeities.

ti verčia bendras mūsų visu in
teresas”. Paskutinis kalbėtojas, 
lon Vardala (Rumunija) nu

švietė režimo pobūdį — jis esąs 
labiausia stalininis visų paverg
tų kraštų. Jei Rumunija sie
kianti ryšių su'
grynos naudos sau tikslais. Prie
šingai vakariečių pažiūroms, 
Rumunijos politika nesanti sa
varankiška ir jos ūkis vįs la
biau krypstąs komunistinio blo
ko link.

Sesiją uždarė dr. Dimitrov, iš
kėlęs laisvės ir laisvo tautų ap
sisprendimo dėsnius. “Mes ti
kime — jis pabrėžė — kad po 
visų krizių mūsų kraštai susi
lauks laisvės ir tautinio suvere
numo. Būkime dar labiau vie
ningi savo tiksluose ir tęskime 
kovą ligi lemtingos pabaigos — 
savo kraštų laisvės”.

Sesijos metu PET politinis 
komitetas išrinko naują vadovy
bę. (Pirmininku vienbalsiai iš
rinktas inž. Vasil Germenji, Al
banijos delegacijos ligšiolinis 
pirmininkas, vicepirmininku — 
Imre Kovacs (Vengrija), gen. 
sekretorium. — Fel. Gadomski 
(Lenkija). (E)

L nuinuiiija šie- . .. . . ' . •
Vakarais, tai t iii T " Vp

Formozos ar Tautines Kinijos prezidentas Chiang Kai Shekas apžiūri 
karo mokyklos studentus, Taipejuje, Formozos sostinėje, yra pen- 

kios kariūny mokyklos.

VOKIETIJOS IR SOVIETŲ SUTARTI

Maskvos sutartis vadinama Europos ta
PEKINAS.Komunistinė Kinija nepapra 

pasmerkė rugpiūčio 12 dieną Maskvoje pasirašytąją vokiečių ir 
sovietų sutartį, ją pavadindama “Europos tautų išdavimu”. . t

Kinijos nusistatymas reiškia
mas “Liaudies laikraščio” ve-; 
damuoju, kurs užima visą pir-. 

,’mąjį puslapį ir dar ketvirtojo 
puslapio dalį. Tatai parodo, ko
kia svarba tai sutarčiai skiria
ma. Vedamasis papildomas dar 
1800 žodžių komentarais, ku
riuos pateikė valdinė kinų žinių 
agentūra, kaltinimus aiškinda
ma pavieniui.

Puolimas pirmoje eilėje tai
komas Sovietų Sąjungai, nors 
primetama ir Bonos social-libe- 
ralinei vyriausybei, kad ji tik ki
tomis priemonėmis tęsianti Ade
nauerio politiką, siekdama “at
statyti Europoje Vakarų Vokie
tijos monopolistinį kapitalizmą”.

Tos sutarties puolimą Peki
nas pagrindžia sekančiais trimis 
punktais:

1. Ji (sutartis) fiksuoja — 
kiniečių nuomone — status quo 
Europoje. Tatai atpalaiduoja 
Sovietų - ‘ Sąjungai užnugarį 
“avantiūroms” Pietryčių Azijo
je ir Tolimuose Rytuose. Ta su-

tų poziciją Europoje. Tatai ve
da prie padidėjimo sovietų spau
dimo Rumunijai ir Jugoslavijai, 
taip pat prie bekompromisinės 
Maskvos laikysenos savo sateli
tų atžvilgiu.

2. Sutartis — pasak kinų — 
suteikia Sovietų Sąjungai pla
čią ūkinę Vakarų Vokietijos pa
ramą, kuri Maskvai yra tiek pat 
būtinai reikalinga, kiek Pekinui 
yra priešinga. Didžiąją dalį sa
vo vilčių į konfliktą su “social- 
imperiaKstais” kiniečiai pagrin
džia viltimi, kad Sovietų Sąjun
gos vadovybės “kapitalistinis 
kelias” baigsis chaosu.

3. Pekinas toje sutartyje įžiū
ri “naują Miuncheną”. Ją galin
čios pasekti kitos Artimuosiuo
se ir Pietryčių Azijoje. Kinų 
ministerio pirmininko čou En-lai 
nukaltasis sakinys apie “naują
jį Miuncheną” Kinijoje turi pra
smę, išreiškiančią abiejų didžių-

fy išdavimu
tai aštriu tonu

1 '

Rusai siautėja
r Bausmės už išprievartavimus 
Sovietų Sąjungoje; ąr jos oku
puotuose kraštuose inepapras- 
tat griežtos,: net ir mirties baus
mę įskaitant.: Mus pasiekia vis 
dažniau žinių apie didėjantį prie
vartavimų skaičių ypač Vilnių j e 
bei Kaune ir būdinga, kad nu- 
sikaltėliaij patekę į teismo suo
lą, beveik išimtinai — rusai, iš 
dalies ir lenkai, rečiau — lietu
viai. f

Apie vieną teismo nuosprendį 
vasarą paskelbė ir “Komj. Tie
sa” (rugp. 9). Buvo teisiami, už 
grupinį,, iš anksto paruoštą, 20 
m. amž. D. S. išprievartavimą, 
keturi vilniečiai, visi dirbę šalt
kalviais, tekintojais ar elektro 
monteriais “Žalgirio” gamyk
loje. Nuosprendis: T. Rezguns- 
kis nuteistas 15 m. kalėti, V. Ur- 
banas ir Z. Chotelovičius — po 
10 m. ir V. Keizikas — 8 me
tams kalėti. (E)

Vis “stiprinasi”...
Vis skelbiami girtavimo okup. 

Lietuvoje pavyzdžiai. Praėj. va
sarą, skelbia “Komj. Tiesa” 
(rugp.) vairuotojas N. Papovas 
Vilniuje vežiojo duonos produk
tus. Darbą baigęs jis “pasisti
prinęs” svaiginamaisiais gėri
mais ir lyg viesulas nušvilpęs 
Vilniaus link ir suvažinėjęs' pi
lietę V. Laikraštis skundžiasi, 
kad siūlomos įvairios kovos su 
girtavimu priemonės, bet, dėja... 
Transporto skaičius didėja, o rei
kalai tik mikroskopiškai gerėja.

jų galybių JAV ir SSSR susi
tarimą kitų tautų sąskaita.

Pekinas taip pat tą vokiečių- 
sovietų sutartį vertina kaip ne
tiesioginį susitarimą tarp Wa- 
sinhgtono ir Maskvos siekiant 
pasidalinti įtakos sferomis Eu
ropoje.

Vakarų menas 
Vilniaus parodoje 
š. m. rugsėjo mėn. pradžio

je Vilniaus Parodų rūmuose bu
vo atidaryta Vak. Vokietijoje 
gyvenančio lietuvio dailininko 
Alfonso Krivicko grafikos dar
bų paroda. Jo pirmoji paroda, 
jam baigus Taikomosios dailės 
institutą, Kaune buvo surengta 
1944- m; Krivicko darbų parodos 
ankščiau buvo surengtos Fed. 
Vokietijos miestuose: Konstan
coje, 5 Freiburge, Heidelberge, 
Stuttgarte ir kitur. Dabar Vil
niuje eksponuota apie 40 gra
fiko, darbų. Vyrauja pastarųjų 
metų kūriniai.

Apie Ą. Krivicko grafiką ra
šydamas “Literatūros ir Meno” 
savaitraštis (hr.‘ 36) paminė
jo; “Dailininkas pritaiko opti
nio meno principus, panaudoja 
foto nuotraukas... pasiekiama 
vaizdo nepastovumo, dinamikos, 
kartu žadinama žiūrovo vaizduo-

(E)

Juodi laiškai
Anoniminiai laiškai okup. Lie

tuvoje tebeplinta. Pastaruoju 
metų ta nešvankia negerove su
sirūpino ir mokytojai. “Tar. 
Mokytojo”. laikraštis (nr. 50) 
kelia tai, kad atsiradus anoni
miniams šmeižto laiškams, tirti 
iškeltiems klausimams sugaiš
tamą daug laiko. Vienas mo
kytojas rašo : “Tyriau apie 10 
lapų £-skundą. Reikėjo kruopš
čiai Tviska. išanalBUotij su -dau- 
geliųfl^^tis,...Būni ątyėjųįkai: 
mok^jmĄ— anęąnhiniųlaiškų 

: autoriai’ vėliauatsiprašo -^<su- 
klyd'ę. - . Pasirodo, . kaip teigiama 
“yrą^i^^ja|j^^foiįiy|cu- 
rie tūri išsiugdę poreikį. nuolat 
rašyti' skundus, ę-įį-šmeStus. 
Jiems tai maloniausias darbas”.

Vengiamą- šmeižtų autorius 
atiduoti į teismą,i nes, esąį nepa
togu V— “mokytojas iršmeižiko 
byla”..Tie 'anoniminiai laiškai 
okup. Lietuvoje dabar vadinami 
“juodais laiškais”. /. (E)

NICOSIA. — Viduržemio jū
ros rytinėje dalyje plaukiojan
čius Amerikos karo laivus nuo
lat sekioja sovietų karo laivai, 
šalia lėktuvnešio “Independence” 
nuolat sukinėjasi sovietų “Ka- 
šin” klasės naikintuvas, gink
luotas raketomis.

New Yorke bus statomi Pasaulines 
Prekybos Centro rūmai, kurie turės 
modelyje matomus bokltus po 111 
auklty. Pastatas bus statomas is plie

no, betono ir stiklo.

ITALIJOS MESTUOSE KOMUNISTAI 
RENGIA PROTESTUS PRIEŠ VIZITĄ
ROMA. — Prezidento Nixono vizitas Italijoje sukėlė komu

nistų partijos* demonstracijas. Jos vyko visuose didesniuose 
miestuose, tačiau didžiausios buvo^ Romoje ir Milane, kur de
monstravo 15,000 ir 10,000 žmonių. Romoje sutraukta apie 
12,000 policininkų. Paraduose nešiojami palestiniečių vado Ara
fato, Kinijos komunistų vado Mao- Tse Tungo pertretai. Ameri
kos vėliavos velkamos žeme. Demonstruoja daugiausia komu
nistų suagituoti jaunuoliai. Kai kurie plakatai smerkia Izraelį 
ir net — Sovietų Sąjungą. Prezidentas Nixonas šioje kelionėje 
aplankys Italiją, Ispaniją, Jugoslaviją, Britaniją ir Airiją. Svar
biausias sustojimas būsiąs Jugoslavijoje, kurią valdo nuotaiki 
komunistų partija ir, kur pfez. Nixonas niekada nėra viešėjęs.

Libija ištrėmė 
Jordano pasiuntinį
AMMANAS. — Jordano kara

lius paskyrė naujų premjerą, 
palestinietį Ahmed Toukan, ku
ris vadovaus 13 ministerių kabi
netui. Jame bus ir šeši karinin
kai, buvę paskutinėje vyriausy
bėje. Karininkai vadovaus gyny
bos ir vidaus ministerijoms to
dėl palestiniečių marksistinės 
grupės jau pasmerkė naują vy
riausybę, nors jai vadovauja pa
lestinietis. Kairieji partizanai 
skelbia, kad jų tikslas ir toliau 
būsiąs nuversti karalių Hus- 
seiną. ' .

Libija nutraukė diplomatinius 
santykius su Jordanu ir ištrėmė 
jo ambasadorių. Ir kitos arabų 
valstybės smerkia karalių, kad 
jis norįs sunaikinti palestinie- 
čių organizaciją. Sirijos radijas 
skelbia apie Jordano kareivių 
skerdynes, kuriose jie net puolę

^ligoninėje esančius partizanus ir 
juos kapoję kardais.

Pasaulis susirūpino Jordano 
karo aukomis. Amerika paskyrė 
5 milijonus dolerių ir siunčia nu- 
kentėjusiems nuo karo 1,000 to
nų miltų, 350 tonų ryžių, 350 
tonų cukraus ir kt. maisto pro
duktu. Net Izraelio valdžia iš
leido į Jordaną 25 sunkvežimius 
su maistu, kurį surinko okupuo
tos Jordano dalies arabai. Ira
kas pasiuntė 50 sunkvežimių 
maisto produktų, Olandija duo
da 200,000 dolerių, Kanada — 
25,000, Norvegija — 294,000, 
Popiežius Paulius — 50,000 dol.

Jordane buvo palestiniečių pa
leisti visi anksčiau pagrobti lėk
tuvų keleiviai, 32 amerikiečiai. 
Iš bendro skaičiaus pagrobtųjų 
dar trūksta šešių, tačiau mano
ma, kad lėktuvų sąrašuose bu
vo įtraukti ir arabai, dalyva
vę pagrobimuose. Jie liko Jor
dane.

Amerika be maisto produktų 
dar pažadėjo Jordanui ir amu
nicijos, kuri buvo sunaudota per 
aštuonių dienų neramumus. Į šį 
pareiškimą kreivai žiūri Izrae
lis. Karalius Husseinaš pareiš
kė, jog jis prisiima visą atsako
mybę už tai, kas įvyko. Padėtis 
buvusi nepakenčiama. Palesti
niečiai norėję būti valstybe vals
tybėje. Jie ne tiek dirbę rezis
tencinį darbą prieš Izraelį, kiek 
siekę Jordane sukelti revoliuci
ją* Ateityje* taip negalėsią bū
ti. Jordano gyventojai jautėsi 
nesaugūs. Izraelio okupuoti ara
bai buvę daug saugesni.

— Okup. Lietuvoje š. m. rug
pjūčio mėn. viešėjo sovietų mar
šalas A. Jeriomenka su žmona. 
1940 m. jis buvo Vilniaus įgulos 
viršininku. Kelias dienas viešė
jęs, maršalas lankėsi ne tik Vil
niuje ir Kaune, bet Telšiuose, tarpt, neuropsichofarmakologų 
Šiauliuose ir kitur. (E) kongrese.

Prezidentas praleis Jugosla
vijoje dvi dienas. Jis aplankys 
prez. Tito gimtąjį miestelį ir 
tarsis su juo apie Viduržemio 
jūros saugumo ir taikos klausi
mus. šio vizito tikslas esąs pa
rodyti, kad Amerika nėra nusi
stačiusi prieš komunizmą, kaip 
tokį, tik prieš kai kurių komu
nistinių vyriausybių agresiją, 
prieš jų imperialistinę politiką.

Prezidento Nixono kelionė į 
Viduržemio jūros šalis ir ypač 
jo vizitas Viltojo laivyno štabe 
skiriamas parodyti draugams ir 
priešams, kad Amerika intere
suojasi tuo, kas vyksta toje pa
saulio dalyje. Nors čia Amerika 
yra praradusi nemažą dalį sa
vo anksčiau turėtos įtakos, ji 
vis Vien yra nutarusi laikyti čia 
sąvo stiprią karinę jėgą ir pri
žiūrėti taiką. Pirmadienio nak
tį prezidentas praleis lėktuvne
šyje “Saratoga”. Tas laivas bu
vo dalis Amerikos laivyno pa
skutinio įtempimo Jordane me-. , 
tu. Prezidentas buvo pasiren
gęs atšaukti savo kelionę,. jęi 
Amerikos karinėms jėgoms bū
tų tekę įsikišti' j Jordano civi
linį karą. . V .-.''s/ -■Cį

Britanijoje prezidentas bus 
tik kelias valandas, o likusį lai
ką praleis Airijoje. Su prezi
dentu į šią kelionę išvyko j d žmo
na, valstybės sekretorius Bogers, 
gynybos sekretorius Laird ir 
prezidento patarėjas Kišsinger, 
kuris išvyko anksčiau ir prie 
prezidento palydos prisij ungė 
Romoje. *"

Negerbia pasų
Okup. Lietuvos gyventojai, 

gauną pasus 16 m. amžiaus su
laukę, jų negerbia, juos dažnai 
pameta, klastoja... Tokia per
šasi išvada, susipažinus su pasų 
skyriaus Vilniuje viršininko, mi
licijos pulk. Pr. Semėno išve
džiojimais ‘Tiesoje”. Jis teigia, 
kad dažnu atveju grubiai pažei
džiamos pasų taisyklės. Piliečiai, 
išvykdami iš viešbučių, palieka 
pasus ir jų... nepasigenda. Esą 
tie pasai gyventojų nešiojami 
“kur tik pakliūva”, pvz. tur
gaus bulvių tinklelyje.

Pasuose taisomos gimimo da
tos. Pasijaunina moterys, kiti 
gi, ypač vyrai, trokšta būti se
nesni. Nurodoma, kad pasuo
se žymimos ne tik svarbiausios 
žinios apie asmenį (vardas, pa
vardė, amžius, gimimo vieta), 
bet ir darbovietės. Taigi, kai 
žmonės atvyksta prašyti dar
bo, įstaigų ar įmonių vadovai, 
pažvelgę į pasą, tuojau susi
pažįsta su kandidato darbui pra- 
eimi — kur ir kiek jis dirbo. 
Tai totalitarinės valstybės kon
trolės priemonė, Vakarų kraš
tuose neįmanoma naudoti. (E)

— Kelt Kauno mokslininkai 
dalyvavo š. m. rugpifičio mėn. 
Prahoje įvykusiame septintame
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Klevelande Amerikos Lietuviu Konservatorių Klubo nariai glaudžiai bendradarbiauja su ameri
kiečiais konservatoriais, plačiai juos informuodami apie gyvenimą rusų pavergtoje Lietuvoje. Pa
veiksle matome (iš dešinės į kairę): ponią Birutę Smetonienę, Klevelande advokatą Robert J. Fay, 
Dr. Vladą L. Ramanauską ir Lietuvos ir pavergtųjų tautų reikalais besirūpinantį veikėją M. Morris.

Who is this lady?

siąiškinti.
darbo sąlygos palengvėtų?

Darbo idėjų mums netrūks?sudaro vieningą Pasaulio Lie.

Tabor farmoje rugs. 19 d. popietę PLB vykdomasis 
vicepirmininkas ir pasitarimo pirmininkas Dr. Antanas 
Butkus sukviestiems laikraštininkams, radijo valandų 
atstovams, JAV ir Kanados LB atstovams pasakė tokią 

pasitarimo pradedamąją kalbą:
Išeivijos ■ lietuvių didžioji 

dauguma nori atgauti Lietuvai 
laisvę ir išlaikyti lietuvybę. Ta
čiau išorinės kliūtys yra tokios 
didelės, kad pavieniai šiuose 
siektinuose esame bejėgiai daug 
atsiekti ir todėl dalis mūsų 
griebiamės kraštutinumų: Vie
ni ' desperacijoje pasiduoda
me ir jokių pastangų • nebero- 

_ dome. Atseit šiuos idealus pa
likę -r- dezertyruojame. Kiti, 
desperacijoje stengiamės žor 
džiais išreikšti perdaug “pat
riotinio jausmo”, bet per ma
žai par.odome šalto proto, ap
sukrumo bei tinkamų veiks
mingų darbo priemonių pritai
kymo. Neabejoju, kad daugu
ma sutiksime, jog net kilniau
sių patriotinių jausmų sužadin
ai neturime teisės užgaulioti kiT 
tų, kurių veiklos metodai mums 
nepatinką. Deja, tokių atsiti
kimų mūsuose vis dar atsiran
da. Todėl šio proceso pasėkoje 
dėl nevilties, arba dėl despera
cijos pasitraukusiųjų prisidedą 
vis daugiau ir daugiau įžeistų? 
jų ir lietuviška veikla nusivy
lusių žmonių. Ir prie didelių 
pastangų bei sutarimo išeivijos 
sąlygose veikla yra sunki. O 
ateityje “pavargimo” 
bus daugiau. Ar ne laikas as
meniškas ir dirbtinas kliūtis iš- ban.. Sugris dalis ir iš dęspera- 

jas pašalinti, kadįęiįos ją apleidusių.
“Pasaulyje pasklidę lietuviai

ta, tik trūksta sutarimo kurie 
darbai svarbesni, kurie pir= 
miau
trūksta detalizuotų darbo pla
nų ir racionalaus darbo rankų 
paskirstymo. Laikas įsisąmo
ninti, kad viskas atliekama lais 
vanoriskai, tad nesiekime “val
džios”, kurios, neturint nepri
klausomos valstybės, nėra. Pirr 
ma ją atgaukime. Neturint vai? 
džips, neturėtų būti ginčų dėl 
ląrpinstilucinio primato. Ir čia 
reikia susitarimo bei pritarimo. 
Nelaimingi tie, kurie ieško gar? 
bes visuomeninėje veikloje. 
Jos, kaip to paparčio žiedo, taip 
pat negalima ra'sti. Lieka tik 
malonus jausmas, kaip kad Šv. 
Jono naktį paparčio žiedo ne
suradus, vien tik šio žiedo ieš
kojimo malonus jausmas. Vi? 
suomeninėje veikloje malonus 
jausmas tegali aleįti tik 
atpildas už gerai atliktus 
bus...

Darbas be konkretumo
įmanomas. Ir dideli darbai 
prasideda nuo pirmųjų mažų- 
užsimojimų. Susitarkime dėl 
jų ir dirbkime. Pranyks įtam
pos ir tuščiažodžiavimas. Tuo? 
met, jei ne visi, taį didelė da?

į.‘ visuomenine 
keikia nusivylusiu sugrįš dąr-

atliktini. Svarbiausia

ASTUONIOS Už AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo, knygyne brošiūras ir 

knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

Čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L. Dambnūnasz LlETUVISKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtiną 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mus turisto aprašymai <su iliustracijomis, 76 psl.

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN- 
TOJAL Polemika, 52 psl.

Dr. ągr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL \ .

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psL

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba pnsiųn- 
tus piniginį orderį.

ar

knygos vaikams ir jaunimui
— Sek pasaką, mamyte, \

* Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po raukus . I.

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 dol.

" 2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
, mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
užus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
'pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 

: didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruotą, 64 
JpšL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema.- 118 psl., $1,00.
6. Tyniolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl. 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienes. 

.Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.
8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 

.Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių Šileli, Įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai, visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, DLL. 60608.
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ft A Tuščioj dirvoj usnys augo
Kaip jau praeito šeštadienio' 

Naujienose rašyta, buvęs “Pir
myn” choro dirigentas ir enerz 
gingasis vedėjas Kazys Stepona
vičius ėmėsi žygių tą garbingą 
Amerikos lietuvių chorą po de
šimtmečio “pokaičio” prikelti, 
kad vėl keltų kaip kėlęs lietuvių 
dainos garsą ir šlovę.

Pasirodo, jog ir kultūros dir
voje galioja tas pats dėsnis, kad 
gamta tuštumos nemėgsta, kad 
tuštėjančioj dirvoj usnys auga. 
Tokiam palyginimui p. Stepona
vičius pateikė sekantį pavyzdį:

Prieš trejetą metų žmogus, pa
varde Wolski, anksčiau dalyva
vęs Lyric Opera chore, kreipėsi

tuvių Bendruomenę” (Lietuvių 
Chartą 1949. 6. 14 — VLIK’as). 
Toks Lietuvių Chartos įparei
gojimas LB ragina siekti ap
jungti bei atstovauti visiems iš
eivijos lietuviams. Tų tikslų 
siekdami LB turi išgirsti ir iš
klausyti visų lietuvių nuomo
nės, Susitikimų proga ruošia
mi sinipoziumai yra gera proga 
dialogui užmegzti. Tiesa, dia
logas mūsuose yra labai prigi
jęs terminas. Jis linksniuoja
mas, skatinamas ir reklamuo
jamas. Tik ar visados pa- 
vyksa jį pilnąja to žodžio prasr 
me pravesti, būtent: patirti, 
sužinoti h- pasimokyti, ypatin? 
gai visuomeniniuose reikaluo
se?

Tad 3rčio PLB Valdybos su
kviesto Bendruomenės, spau
dos, radijo susitikimo proga, 
dialogą norėtume pravesti ve- 
lionies PLB Pirmininko Juozo 
Bačiūno pradėta tradicija Ta? 
bor Farmoje ir jo pagarbai bei 
prisiminimui tinkamu orumu. 
Pokalbyje prašau Tamstų atvi
ro nuoširdumo, tinkamo lie? 
tuviškiems reikalams dėmesio 
ir vieni kitų supratimo. Kalbė
kime apie lietuviškąjį gyveni
mą tokį, koks jis iš tikrųjų yra. 
Žiūrėkime į jį realiai, tačiau 
su meile, žvilgterėkime į lie
tuviškų reikalų kompleksą, pa 
tosais nepersūdydami atsiektų 
laimėjimų ir be didelio kartė
lio prisiminkime pasitaikiusias 
klaidas. Kelkime tik tokias 
problemas, į kurias yra įmano
mas atsakymas. Nekalbėkime 
apie viską iš karto, bet pasi
rinktą įtiausimą nagrinėkime 
dalykiškai ir giliai. Ieškokime 
jam pozityvios išeities, spren
dimo ar sugestijų. Paklausyki
me J. Bačiūno patarimo ir ne
žiūrėkime į benzino tanko tuš
čiąją, bet į jo pilnąją dalį ir 
rimtai svarstykime kiek su tu
rimą energija ir prie šių sąly
gų dar galima pozityviai prie 
lietuviškųjų reikalų prisidėti. 
Neišmetinėkime ir neraginki- 
me kitų darban vien žodžiais. 
Idealistinio darbo pavyzdžiu ir 
daugiau pritrauksime ir dau
giau abipusės naudos turėsime.

šio susitikimo dalyviai ir 
svečiai, tiek visuomenininkai, 
kultūrininkai, žurnalistai, laik
raštininkai, radijo programų R. Sakadolskio,

vedėjai bei visi kiti bendruo- 
menininkai turi vieną ir tą pa
čią ryškią savybę, būtent veik
los priklausomumą nuo gyvo
sios ir veikliosios lietuvių visuo 
menės ar bendruomenės dalies. 
Nežiūrint .kaip lietuviškų rei
kalų kompleksą besvarstytu
me, galutinoje išvadoje turėsi
me prisipažinti, kad mūsų rei
kalai taip tampriai susiję, taip 
susikryžiavę ar net susipainio
ję, kad šioje veikloje pasiseki
mas tiek individualus, tiek ko
lektyvinis didžia dalimi pri
klauso nuo to, kiek vieni kitų 
paramos susilauksime. Tos 
taip reikalingos tarpusavio pa
galbos yra didesnis pavojus ne
tekti tuomet, kai visuomeninė
je veikloje pasidarome viską 
žiną dogmatikai ir kai vietoje 
dialogo ieškome progos kitus 
pamokyti. Didaktinių pamo
kymų sunku išvengti, kai kal
bame vien bendrybėmis. Tad 
siūlau ir labai prašau čia kelia
mas problemas svarstyti pozi
tyvaus konkretumo dvasioje, 
su bačiūnišku praktiškumu ir 
tolerantiškumu.

Paskutiniame “į Laisvę” žur 
nalo numeryje pažeriama 'daug 
tiesos, kai sakoma, kad suva
žiavimai geriau pavyksta, kai 
juose nustatomas aiškus tikslas; 
siekiama konkrečių išvadų, pa 
ruošiama gerą programa ir šie 
kiama konkrečių išvadų — nu
tarimų ar rėgoliųci jų. Tad šis 
žurnalas kritikuoją - pernykšti 
mūsų suvažiavimą labiausiai 
dėl to, kad jame nebuvo pri
imta nutarimų.

Rezoliucijos ir šiemet PLB 
Valdyba nėra iš anksto pasi
ruošusi ir Tamstoms jų nesiū
lys. Mūsą šio susitikimo apta
rimas yra kuklesnis, gal tik re
alesnis. Mes patys norime ir 
Tamstų prašome prisidėti prie 
palankesnės- atmosferos sukū
rimo ateities konkretiems dar
bams. Mes _ norime gerinti ko
munikaciją arba tarpusavį su
sižinojimą, tąd kviečiame su
sipažinti, sužinoti ir išklausyti. 
Vietoj įprastinės nutarimų k- 
jos aš tik kviečiu Stebėtojų ko
misiją iš: Laiškai Lietuviams 
Red. kun. J.,-Vaišnio.S» J., žur
nalisto Vinco Rastenio ir Mar
gučio radijo programų atstovo 

kurie 'simpo-

Rimtas paraginimas 
Susivienijimams

Rašo Susivienijimietis “Argen
tinos Liet. Balso” Nr. 1373 
Dr. Adomavičius Naujienose 

iškėlė mintį, kad Alvudo draugi
ja Chicagoje pastatytų didžiulį 
namą pensininkams-seneliams, 
su garažu jų automobiliams.

Į tai atsiliepė St. šurkus iš 
Kalifornijos, pensininkas, patar
damas senelių namus statyti ne 
minėtame didmiestyje, bet šil
tesnio klimato srityse.

šurkus pataria, kad Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje ir ki
ti Susivienijimai, vieton visur 
jau esančių vilų statybos, pasta
tytų namą — kitą pensininkams. 
Jo apskaičiavimu, dviejų kam
barių namelis su virtuve ir vo
nia kainuoja 8,000 dolerių. Su
sivienijimai gali pastatyti ir po 
40 tokių namelių. Ateinantis 
gyventi pensininkas įmoka 2,000 
dol., jeigu sykių su žmona,' tai

įmoka 3,500 dol. ir paskui moka 
nuomą, kaip ir kitur. Bet čia 
gyventą savųjų tarpe, dalintųsi 
laikraščiais ir knygomis ir gra
žiai praleistų savo gyvenimo sau
lėleidį.

Pensininkui mirus, jo butan 
ateina kitas, taipgi įmokėdamas 
2,000 dolerių'ir mokėdamas ne
didelę nuomą.

Susivienijimams tuo užsiėmus, 
jie labiau pateisintų savo lietu
viškų organizacijų tikslą, jų 
turtas nepalyginamai žymiau 
padidėtų ir susipratę senesnio 
amžiaus pensininką, ypatingai 
tie kurie neturi šeimynų ir stam
biausias savo gyvenimo sutau
pąs paliktų Susivienijimams.

Ir S. L. Arg. veikėjams patar
tina apie tai rimtai pagalvoti.

Paskutinių 10 metų bėgyje 
pakrikusieji bešeimiai lietuviai 
pensininkai paliko “ant Dievo 
valios” bent 100 milijonų pezų: 
Namais, laukais, pinigais ban
kuose, ir pas svetimus žmones. 
Jeigu tie žmonės būtų apgyven
dinti savųjų tarpe, jų gyvenimo 
salėleidis būtų buvęs malones
nis ir tie milijonai būtų likę lie
tuviams. Ir po mirties jie būtų 
minimi ir gerbiami.

Susivienijimietis

į mane, prašydamas duoti jam 
“Linksmosios Našlės” lietuviš
kąjį tekstą- Pasirodė, jis tą mu
zikaliu} spektaklį jau buvo sta
tęs lenkų ir vokiečių kalbomis tų 
tautybių apylinkėse ir norėjo tą 
patį padaryti lietuviškai mūsų 
lietuviškoje apylinkėje, panau
dodamas tą pačią grupę, keletą 
lietuvių solistų pridėjus. Aš jam 
daviau tos operos lietuviškąjį 
vertimą ir mano nustebimui jie 
“Linksmąją Našlę” pastatė pu
blikos perpildytoje Marijos aukš
tesniojoje mokyklos salėje.

Praėjusią savaitę tąs pats Mf. 
Wolski vėl kreipėsi į mane, šį _ 
kartą jau prašydamas “šikšnos
parnio (Fledermaus) tekstų. Pa
sitaręs su Algirdu Braziu aš 
Wolskiui atsakiau “No Deal”. 
Kodėl lenkų grupė turėtų staty
ti “šikšnosparnį” lietuviškai lie
tuviams? Statykim patys! Ką 
jūs manote?

Aš esu tikras, kad mes turi
me talentų ip mokame kaip tai 
padaryti, vienintelis mums trū
kumas yra, kad neturime choro 
grupės. Tačiau dėl “šikšnospar
nio” didelio choro nereikia, o po
ra dešimtų suinteresuotų asme
nų mes tikrai galime surinkti, 
užtikrino “Pirmyn’? vedėjas, pa
brėždamas, kad pasitarus su 
alumnais — “Pirmyn” vetera
nais — vienbalsiai nutarta ženg
ti pirmyn. J. Pr.

C«ntr»iin«s pašto įstaigos pareigūnas Stanley J, Hoetziewich rodo ne- 
- įkainuojamą laišką ir pašto ženklą. Antspaudą ant laiško uždėjo 
astronautas Neil Armstrong, būdamas Mėnulyje, Rankoje , laikomas 

laiškas buvo didelėj Anglijos pašto ženklu parodoje.

Bond-a-MonA Plan where

doms we enjoy. And think 
about U. S. Savings Boris as

ziumo gale pasiūlys Tamstoms- 
savo subendrintas pastabas bei- 
padarys šio simpoziumo verti
nimą.

world on fire

Or do they?

We should know that

than statues to remind us

If they're fort, stolen,

of us take this proud lady of 
the New York Harbor for

anny. That she is a declara
tion of our independence.

M
||||

tion, by each and every one 
of SS.

And that’s where U. S.
Savings Bonds come in. They 
Help preserve lhat thing 
called freedom.

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Shares

1739 So, Hąlsted Street Chicago, lit 60608
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JONAS EIVENIS

Spalio 2-sios - Angelų Sargų dienos proga
“Tvarka ir teisėtumas — valstybes pamatas" -—

‘t .

Lietuvos policijos šūkis.
Spalio antroji diena Bažnyčios 

skirta Angelų Sargų garbei. Ne
priklausomos Lietuvos policijos 
vyriausioji pareiga buvo piliečių 
asmens ir turto apsauga. Gal to
dėl toji diena ir buvo parinkta 
policijos metinei šventei.

Nepriklausomos Lietuvos po
licija buvo atsikūrusi 1918 me
tais milicijos vardu. Valstybės 
atsikūrimo laikotarpiu, kai 
“plienčikai” ir įvairūs kiti “svie
to lygintojai” ir bermontininkai 
plėšikaudami ir prievartaudami 
terorizavo ramius mūsų krašto 
gyventojus —ūkininkus, tai val
sčiuose susiorganizavusi vietos 
žmonių valdžia — milicija, daž
niausiai ką tik iš Rusijos grį
žusių lietuvių karininkų vado
vaujama, piliečių asmens, ir tur
to apsaugos tarnyboje suvai
dino labai svarbų vaidmenį.

šiemet, minint 52 metų polici
jos atsikūrimo sukaktį, lyg ir 
praverstų su Naujienų skaity
tojais pasidalinti vienu kitu iš 
buvusios Lietuvos viešosios poli
cijos tarnybos atsiminimų, ži
nome, kad mūsų policija buvo 
tvarkoma karinės drausmės pa
grindais. Negaudama jokio virš
valandžių atlyginimo, metų me
tais policija kartais dirbo po 24 
valandas paroje, o eidamas pa
reigas “nežinojo”” blogo oro, 
tamsios nakties, blogo .kelio ir 
baimės. Vienok niekada nė ne-
manė streikuoti, kaip tai dabar ties vyresnybei

kelio stotį. Vykau iškviestas 
Kaunan prisistatyti vidaus rei
kalų ministeriui. Audiencijos 
metu ministeris p. Aravičius, be 
kito ko, man pasakė: “Atestaci
jų turite gerą. Perkelsiu jus ki
ton apskritin centrinės nuova
dos viršininku. Kaip karys, ži
note, kad kuopos vadui su pul
ko vadu nesutinkant — negu 
pulkb vadas dėl to trauksis ? Ne
sakau, kad viršininkas visada 
teisus, bet — jis yra viršinin
kas, o su viršininkais blynų ne
kepsi... Naujoje vietoje darbo 
turėsite daug. Jūsų pirmtakas 
buvo palinkęs garbinti poną Ba- 
chusą. Apleido tarnybą, draus
mę ir tvarką. Už tai pažemin
tas tarnyboje ir iškeltas. Nuvy
kęs turėsite parodyti ką gali
te. Patarlė sako, kad nauja šluo
ta gerai šluoja — pamatysime”...

Ir dar po kelių “palydinčių” 
sakinių apie santykius su visuo
menės veikėjais ir kitų žinybų 
pareigūnais, , pratęsė man ran
ką’, palinkėdamas sėkmės'ir iš
tvermės naujoje tarnybos vie
toje.

Gavęs per apskrities viršinin
ką paskyrimo raštus, jau nau
joje tarnybos vietoje būsimų 
bendradarbių — valdininkų bu
vau sutiktas geležinkelio stoty
je. O kadangi jau buvo vėlu — 
palydėtas į viešbutį. Sekančią 
dieną, prieš prisistatant apskri- 

(apskrities vir
šininkui ir policijos vadui), no
rėdamas šiek tiek susipažinti su 
įstaiga ir aplinkumos “atmos-

daroma kitose šalyse.
Kartą, prieš 40 metų, giliu 

purvu slinkau į Žeimių geležin-

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

O T A SUSIVIENIJIMAS ^1 ./A LIETUVIŲ
AMERIKOJE .

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė, organizacija — duoda gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašalpai kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA__jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą,
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA__jaunimui duoda gera Taupomąja Apdraudą • Endowment In-
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi- 

. joms ir gyvenimo pradžiai.
SLA__duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigia TERM apdrauda:

už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
ST,A _ AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme

nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ Ir draugijų ne
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA_ kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės i kuopų
‘ veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbui.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

į fera”, nuėjau nuovadon, kur de- 
į žaruojantis sutiko mane jau ra
portuodamas. Iš pirmo žvilgs
nio nuovadoje supratau, jog mi
nisteris neperdėjo. Patalpa pa
darė man biedno, apleisto ligo
nio įspūdį: nešvari, netvarkinga, 
be reikalingų baldų — niūri ir 
liūdna. Su dežuru besišnekant, 
įėjo civiliais drabužiais, rimtos, 
protingo žmogaus išvaizdos, laz
dele pasiramščiodamas (vieną 
koją turėjo protezą) džentelme
nas — nuovados raštvedys) vė
tau jis buvo vienos Kauno nuo
vados teisėjas). Iš karto supra
tęs kas esu, mandagiai prisista
tė ir apgailestaudamas pripaži
no, kad aplinka netinkama nau
jo viršininko sutikimui, bet... to
kia jau čia įsisenėjusi netvar
ka ir šioks toks kitose tarnybos 
šakose apsileidimas, kurį gal 

tik naujasis viršininkas ir te
galės pašalinti ir sutvarkyti. Iš 
jo paties čia pat sužinojau, jog 
švaros palaikymui apskrities vir
šininkas nuovadai lėšų neduo
dąs. Tik prieš didžiąsias šven
tes policininkai, sumetę po litą, 
pakviečiu moterį grindims, lan
gams išplauti ir 1.1.

Tokioje aplinkoje dirbti ne
buvau įpratęs, o numanydamas, 
jog prisistatymas dviem vir
šininkam ilgėliau užtruks, išeida
mas paprašiau raštvedį pasirū
pinti, kol grįšiu, pakviesti va
lytoją, kad išvalytų įstaigą. Tam 
reikalui palikau 10 litų.

Prisistatymo metu “beegzami- 
nuo  j amas” radau progos .užsimin 
ti ką girdėjau iš Monisterib ir 
sekdamas ta mintimi, -papasa
kojau pirmuosius savo įspūdžius 
iš jau aplankytos nuovados raš
tinės. Diplomatija pavyko. Tuo
jau turėjau tuo reikalu parašy
ti raštą ir švaros palaikymui ga
vau 20 litų. Tokią pat sumą 
buvo pažadėta duoti man kas 
mėnesį ateityje, šis laimėjimas 
visiems nuovados tarnautojams 
padarė gerą įspūdį. Ilgainiui iš
sirūpinau lėšų ir įgijau reika
lingus naujus baldus. Tuo bū
du sutvarkyta įstaiga įgavo kul
tūringą išvaizdą ir jaukiau jo
je buvo darbuotis.

Bet grįšiu kiek į pirmąsias po 
atvykimo savaites. Prisistatinė- 
damas bei vizituodamas kitų ži
nybų įstaigų viršininkus, turė
jau garbės general-vikaro (šian
dien jau vyskupu) būti prista
tytas Ekscelencijai vietos vys
kupui. Diecezijos sielų Gany
tojas mane priėmė maloniai. Be
sisveikinant leido pabučiuoti žie
dą, (o tai nevisada leidžiama, 
todėl reiškia malonę) ir kairiąja 
palietė mano pakaušį. Vizito 

metu teikėsi kelis klausimus pa
statyti ir atidžiai išklausė atsa
kymus. Atsisveikinant pajutau 
kažkokį “šaltelį”, lyg ir nesi
derinusį su iškaboje prie įėjimo 
į rūmus įrašytu devizu “Die
vas yra meilė”. Pokalbio metu 
Ganytojas aiškiai išsitarė: “Da
bar nežinai žmogus su kuo kal
bi, — su žmogumi ar vilku”. Su
pratau kas tuo norėta pasakyti. 
Vilkas juk negali būti vieno
dai su žmogumi traktuojamas, o 
Ganytojo turėta omenyje neto
limoje praeityje likviduotą prof. 
Voldemaro “Geležinio Vilko 
gvardiją, kuriai tik retas polici
jos valdininkas nepriklausė. Tie 
vilkai niekam nekenkė ir net 
kumeliukų nepiovė, juo labiau 
vyskupui nieko blogo nebuvo 
padarę. Savaime suprantama, 
kas nepriklausė “Baltojo žirgo” 
organizacijai ir nevykdė K AKO 
(katalikų akcijos komiteto) in-

Tai garsusis “mocking-Smalsus paukštis, atskridęs prie riešutų mašinos, bando, pinigo l rato viršaus, laukia žmonių pagalbos, 
neįmetęs, gauti riešutų. Jam nepavyksta ir jis, nutūpęs ant apa- bird”, nekvailas paukštis.

LAIŠKAI IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
Žmonės ypač susirūpįinę dėl choleros grėsmės. 

Pagijęs brolis rašo
Vienas telšiškis laiške iš rug

pjūčio 25 d. rašo savo broliui 
Chicagoje:

“Rašau kelis žodelius, širdin
gai ■ linkiu sveikatos ir laimės. 
Aš, mielas broleli, dabar jau 
vėl atgavau sveikatą ir šį laiš- 
kelį rašau būdamas pas brolį Le
onardą, kurį aplankiau pats pa
sveikęs. Bet brolis labai nes- 
veikauja.

šiuo metu brolelis namie ver
da pietus ir kiaules šeria, o žmo
na Krietė išėjo į kolūkį veži
mų krauti. Jai reikia šiaip taip 
atidirbti šių metų nustatytas 100 
dienas lažo, dėlto broleliui rei
kia kad ir menką; galią beturint, 
šiaip taip namiej darbuotis.

Dabar noriu parašyti apie 
mūsų orą. Pavasaris buvo labai 
vėlybas ir šlapias, o nuo birže
lio pradžios kail stojo sausra, 
tai iki liepos pusės lietaus nebu
vo -nė lašo, tik palijo antrojo
je pusėje, o rugpjūčio mėnesį 
iki šiai dienai (rugp. 25 d.) taip 
pat nebebuvo nė tašo. Be laiko 
nudžiovino daržus* ir bulves.

Sergantis, brolis rašo

“O dabar, broleli, noriu pa
rašyti, ar nežinai vaistų nuo kū
no niežtėjimo?,.. Už vis kai at
siguliu — baisus niežtėjimas. 
Jau koks mėnuo, kai atsiguliu 
ir apŠilstu, užeina toks niežtėji
mas, kad atrodo utelės ar blusos 
ribinėj a, o žiūrėk —■ jokio va
balėlio nėra. Ar negali paklusti 
savo daktarų, kaip gelbėtis nuo 
tokio kankinimo? Lieku kiau
ras naktis nemigęs besiblašky
damas. Mūsų daktarai tokių vai
stų nežino. Tai, sako, yra tokia 
liga...

Negauna laiško iš Amerikos

Pasilsėjęs pas brolį penkias 
dienas grįžau į savo pastogę, 
bet ir dabar neradau iš tavęs 
jokio laiškelio. Gal susilaikė paš
tų veikla dėl tos baisios ligos, 
kuri, jei žmonės neperdeda, sa
ko, kad Tarybų Sąjungos respu
blikose, kaip Gruzijoje siaučia 
ta pavojingoji liga cholera. Gal 
dėl tos choleros manau sustojo 
ir pašto įvežimas ir išvežimas,' 
Todėl ir laiškų nebegauname. 
Nežinau ir šis laiškas kada jus 
pasieks.

šį vakarą (rugpiūčio 27) nu-

skyniau paskutinius savo pomi
dorus; jau praeitą naktį apsi- 
jovijo pirmoji Šalna. Tai jau pra
sidės tikrasis ruduo.

'Pas mus Lietuvoje tos pavo
jingos ligos, choleros kol kas ne
girdėti ir būtumėm laimingi, 
kad ji mūsų nepasiektų. Keliavi
mai tarp respublikų suvaržyti, 
kurie buvo išvažiavę į Gruziją, 
sako, dabar nieko nebeišleidžia, 
kol nepraeis ta epidemija...
Net į Palangą bijo bevažiuoti

Straipsnyje “Cholera Lietu
voje” J. Gobis “Nepriklausomos 
Lietuvos” nr. 1214 sutraukęs ži
nias, kaip cholera pradeda plisti 
pasaulyje nuo Indijos ir Egip
to iki Korėjos ir Sovietų pieti
nės dalies, gale rašosi gavęs iš 
savo giminių laišką, rašytą rug- 
pūčio 16 d., kur rašoma:

“Pradedame su žmona atosto
gas. Buvome užplanavę išvažiuo
ti porai savaičių į Palangą, bet 
sumanymo, tur būt, neteks įgy
vendinti. Mūsų- šalies (suprask, 
Sovietijoje) pietuose ' pasirodė 
cholera, kai kurie miestai ir vie
tovės karantinuoti, bijoma, kad 
būnant Palangoje neuždėtų ka
rantino Kauno miestui. Paskui 
kurį laiką negalėtume grįžti į 
savo miestą. Aplamai prie to
kių sąlygų nesiryžtame toliau 
važiuoti, susitikinėti su mase 
žmonių. Laikomės gydytojų pa-

KOSTIUMAS IR PASAULIS

— Aš tau pasiūsiu naują kos
tiumą, — prižadėjo darbais apsi
krovęs siuvėjas, — bet ne grei
čiau kaip po trisdešimt dienų.

— Trisdešimt dienų! žmo
gau! — pradėjo šaukti klijen- 
tas. — Dievas visą pasaulį su

tarimų, paėmėm griežtesnių pro
filaktinių priemonių kursą...

Iki šiol Kauno turgavietėje 
būdavo pilna prekiautojų pietų 
vaisiąis, dabar jų nesimato nė 
vieno. Moldavai, gruzinai ir ar
mėnai turės nuostolių, neturė
dami patogios vietos savo pre
kėms realizuoti”.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

• Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau- / 

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

' 1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

strukcijų — negalėjo būti vys
kupo mylimas ar mėgiamas. Ma
no minimoje vietoje tarnybos 
metu episkopatas su vyriausy
be vedė “šaltąjį karą”, t. y. pe
šėsi ginklų nevartodami. Vie
tos KAKO veikėjai — varnai, 
kiškiai ir kt. žvėreliai buvo ak
tyvūs kariautojai, savo tikslams 
siekti kovodami vartojo šmeiž
tus, provokacijas, pasalų gra
sinimus, melagingus skundus, 
sąmoningai melagingomis prie
saikomis liudininkų remiamus. 
Labai gerai pažinau tuos “ka
riautojus”, kurie savo žemiems 
darbams naudojo bažnyčią ir net 
šv. sakramentus, bet apie vi
sa tai teks parašyti kitą kartą.

(b. d.)

kūrė per šešias dienas, o tu kos
tiumą...

'— Teisybė, —tarė siuvėjas, 
— bet tu pažiūrėk, kaip jis da
bar atrodo!

• Greitas kaip pėtnyčioj gi
męs.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

NSURt

UNIVĖST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20JX».

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

f ■ -

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

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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(Tęsinys)
Jau tiek išplėtus šį reportažą, 

reikėtų būtinai sustoti ir prie 
diskusijų sąjungos reikalais. 
Jose buvo .įdomių momentų, 
kartais karštų pareiškimų, nuo
monių susikirtimų. Diskusijų 
pradžioje K. Karpius, komen
tuodamas, kad Clevelande nė
ra sąjungos skyriaus, nurodė, 
kad jau seniai ten buvęs “rašto 
klubas”, kuriam priklausė ne
mažai laikraštininkų. Vėliau 
tas klubas ėmęs įvesti pašali
nių veiklos dalykų, pradėjęs 
skaityti paskaitas — taip ir ne
liko skyriaus.

P. Turūta, kalbėdamas apie 
lituanistines mokyklas ir vaikų 
laikraščius, nusiskundė, kad 
“Eglutė” per sunki mažesniems 
vaikams. Jiems reikia tokio 
laikraštėlio, kur jie patys galė
tų bandyti rašyti. Todėl žurna- 
lizmas reikėtų pradėti vystyti 
jau lituanistinėse mokyklose.

A. žiedui vėl ėmus prašyti, 
kad CV dirbtų dar metus, V. 
Alantas atsakė: “Gintneris pa
trauks į teismą, pasodins į tur- 
mą, koks čia būtų iš manęs pir
mininkas kalėjime. Jis vėl nu
siskundė narių abejingumu, 
kuris dirbantiems keliąs pesi
mizmą. Daug esą motyvų, ko-

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

Laukia dypukų persiorientavimo
Praeito šeštadienio, rugs. 26 d., Vilnyje yra atspaus

dintas iš okupuotos Lietuvos jiems atsiųstas straipsnis, 
kuris laukia greito “dypukų persiorientavimo”. Straips
nis pasirašytas • Varšuvos Stasio slapyvardžiu ir vadina-- 
si “Apie dypukų persiorientavimą”. Slapyvardis Ameri
kos lietuviams dar nepažįstamas, bet aiškiai matyti, kad 
jį rašė Amerikos lietuvių gyvenimą atidžiai sekantis as.- 
muo. Nei vienas “Vilnies” redaktorių, nei Amerikoje 
esančių bendradarbių tokio rašinio neparašys. “Vilnies” 
ar “Laisvės” redaktoriams neįkandama straipsnyje var
tota lietuvių kalba.

Tai yra darbas Amerikoje buvusio ar šį kraštą lan
kiusio maskvinio žurnalisto, turinčio progos pačiame Vil
niuje ar kitoje sovietų imperijos vietoje sekti Amerikos 
lietuvių spaudą ir nuotaikas. Vokietijos ir Amerikos 
tremtinių nuotaikas Varšuvos Stasys gana tiksliai nusa
ko, bet tuo pačiu metu kiekviena proga jis įterpia gana 
gudrios sovietų propagandos. Viskas, aišku, grindžiama 
“buržuazine Lietuva”, “daugiaaukščiais namais”, “aukš
tais pareigūnais”, kuriuos “Lietuvos darbo žmonės” pa- 

| naikino arba nusavino. Kad Lietuvoje “daugiaaukščių 
narnų” veik nebuvo, tai straipsnio autoriui tik netyčia 

į praspruko.
Lietuvoje tokio straipsnio nei vienas komunistinio 

dienraščio ar savaitraščio redaktorius nedrįstų praleisti. 
To laikraščio skaitytojai labai daug patirtų apie Ameri
kos lietuvių nuotaikas ir gyvenimą. Jie sužinotų, kad 
Amerikos lietuviai Lietuvą skaito rusų okupuotą, ir kad 
Lietuvoje veikiantieji lietuviai komunistai skaitomi tik
tai sovietų imperializmo parinkti kvislingai, tarnaujan
tieji “didesniems rusų tikslams”.

Autorius rašo, kad ištisą 20 metų didelė lietuvių trem
tinių dauguma pūtusi į vieną ir tą pačią buržuazinę dūdą. 
Tiktai dabar tos nuotaikos jau pradėjusios keistis. Jis 
rašo:

“Bet po daugiau kaip 20 metų reikalai pradeda 
keistis. Vis daugiau atsiranda naujų ateivių, pra
dedančių sveikai galvoti, pavargstančių laukti, kol 
Lietuva bus “išlaisvinta”, kol tie nelabieji, anot jų, 
komunistai iš Lietuvos bus išvyti ir su “okupantu” 
susidorota. Nors dauguma šių žmonių tebėra dau
giau ar mažiau protiniai deformuoti antikomunisti
nės propagandos, bet vistiek vis labiau pradeda ne-

bepaisyti draudimo vykti į Lietuvą, darosi skūpesni 
. “laisvinimui” ir abejingi visai “laisvintojų” rujai.

“Labai daug šių persiorientuojančių naujų atei
vių (dypukų) vyksta į Lietuvą ar tai būtų intelektu
alai, ar inteligentai, ar darbininkai, 'dirbantieji kaip 

‘ sargai bei šlavikai (janitors). (Vilnis, 1970 m. rugs.
26d.2psl.).
Jeigu palyginsi šią vasarą okupuotoje Lietuvoje bu

vusių žmonių skaičių, tai aiškiai pamatysi, kad į Lietuvą 
vis dėlto buvo nuvykusi didelė senų Amerikos lietuvių 
dauguma. Dypukai nesudarė nei 10% Lietuvoje buvusių 
žmonių skaičiaus. Iš Kanados Lietuvon važinėjo didesnis 
naujai atvykusių tremtinių saičius, bet iš JAV didelę ke
leivių daugumą sudarė dar prieš Pirmąjį Pasaulinį karą 
arba tuojau po jo Amerikon atvažiavusieji lietuviai.

Kalbėti apie “draudimą vykti j Lietuvą” gali tiktai 
apdairus komunistinės propagandos gamintojas. Drau
džia rusai, o kalba apie kitų draudimus. Visi žinome, kad 
didelė Amerikos ir kitų valstybių lietuvių dauguma no
rėtų pamatyti gimtinį savo kraštą, ten likusius brolius 
ir seseris. Didelė lietuvių dauguma važiuotų į Lietuvų 
ne vien giminių aplankyti, bet ir atostogų praleisti Bet 
leidimus važiuoti į Lietuvą kontroliuoja rusai, Rusams 
ne Lietuvos lankymas rūpi, bet pasidoleriavimas. Rusai 
tų leidimų neduoda, arba duoda labai ribotą skaičių. Be 
to, leidimus gavusiems stato tokius, didelius suvaržymus, 
kad į Vilnių vargu ar apsimoka važiuoti Iš Amerikos lie
tuviai važiuoja į Lietuvą gimtinio krašto pamatyti, o tik
rovėje rusai lietuvius veža į Vilnių,- kad jie galėtų “Gin
taro” viešbutyje, kaip kokiame zoologiniame sode, laiko
mus amerikiečius pamatyti. Skelbia, kad šiais metais jau į 
it Kaunas “atidarytas turistams”, bet po Kauną tiktai bū- 
šais pavėžioja ir viename restorane leidžia pietus paval
gyti. Nakvynei juos ir vėl veža į Vilniaus. “Gintaro” vieš
butį. Specialus leidimas duodamaš tiktai labai jau ištiki
miems ir Seniems Maskvos agentams į “Alytus” hūvaziuo- 
ti, bet didelė nuvažiavusių dauguma gali tiktai Vilniuje 
prasitrinti ir vėl važiuoti į Rygą arba Maskvą.

Maskva seniai laukia “dipukų persiorientavimo”, bet 
jai dar teks ilgai laukti. Jeigu sovietinės- meškos letena 
Lietuvoje nebūtų jaučiama, jeigu pagytos apie “didelius 
laimėjimus” būtų ne tik užsieniečiams skelbiamoje propa
gandoje, jeigu nuvažiavusiems būtų leista, tuoš “laimėji
mus” pamatyti, tai gal ir galėtų tikėtis'persiorientavimo. 
Tuo tarpu persiorientuoja tiktai labai .siaurų akiračių 
žmonės. Didelė tremtinių dauguma žino, kodėl jie bėgo 
nuo žiauraus okupanto. <
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Šis 1922 m. Dodge automobilis veikia kaip naujas, nes jo savininkas Wayne Parron, Somerset, 
Pa., dirbo prie jo 3 metus ir išleido 4,000 dol. Daliy jam teko ieškoti po 32 valstijas. Naujas 

dalykas šiame automobilyje yra telefonas.

dėl sąjunga neturėtų iširti, to
dėl prašo konferencijos kon
krečių siūlymų ir rimtų gvilde
nimų.

V. Mingelai iškėlus vėl Čika
gos ir centro pirmininkų ginčą’, 
kurie turėtų būti pamiršti, A. 
Gintneris pareiškė esąs suval
kietis, taip greit nenusileisiąs: 
“Jis savo, o aš savo, taip ir lie
kame prie savos nuomonės”. 
Toliau Gintneris pareiškė, kad 
sąjungos leidžiamas biuletenis 
yra perdidelis, užtektų 2-4 
puslapių, o metraštis esąs rei
kalingas. Čikagos - skyriaus 
pirm, pasikundė, kad susipai
niojo narių mokesčio reikalai. 
Vieni moka skyriui, kiti — 
centrui. Jei skyriai atiduotų 
pinigus centrui, tai jie patys 
liktų be lėšų.

AR YRA ČIKAGOS SKYRIUS?
V.: Mingėla, C V vicepirmi

ninkas, paaiškina, kad šeria 
taisyklė sako, kad nariai moka 
mokesčius ir centrui ir skyriui. 
Tos taisyklės nesilaikyta. V. 
Alantas atkerta, kad Gintneris 
pats painioja reikalus. Centri
nis skyrius iš skyrių narių ne
prašo, bet geriau, jei jie pri- 
klauso centriniam, negu visai 
niekur nepriklausytų. Klausi-; 
mas, i 
riaus valdyba, ar jos nėra? 
Kai kurie nariai rašė, kad val
dyba neišrinkta? A. Gintneris 
atsako, kad valdyba išrinkta. 

■Z. Juškevičienė ir K. Petraus
kas tvirtina, kad ji neišrinkta. 
K. Petrauskas išėjęs paskaito 
skyriaus susirinkimo protoko
lo nuorašą. Jis pats sekretoria
vęs susirinkimui ir negirdėjęs, 
kad būtų buvę kokie valdybos 
rinkimai.

Kitiems čikagiečiaftis įsiki-
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šus ir pareiškus, kad jie savo 
valdybą laiko išrinkta, kalbos 
tuo reikalu nutrūko, ypač, kai 
daugumai iš viso nesinorėjo jų 
klausytis.

V

SKYRIAI — LAIKRAŠČIUOSE

V. Rastenis, kaip su juo'susi
rinkimuose dalyvavę žino, yra 
įdomus ir aštrus kalbėtojas, 
kurį, kaip jis pats prisipažino, 
kažkas yra pavadinęs “velnio 
advokatu”. Jis trumpai bandė 
aptarti, kas sąjungoje blogai. 
Mes visi vaduojame Lietuvą, 
kalbėjo jis, kai tam darbui tu
rime pakankamai veiksnių. 
Sąjunga neturi būti veiksnių 
konkurentė, ji neturėtų rengti 
parodų ar koncertų, bet turėtų 
palaikyti seną sąjungos tradici
ją. Daug būtų prasmingiau, jei 
-sąjungos skyriai veiktų laikraš
čių leidyklose, kurios visos ta
da ir sudarytų lyg leidyklų są
jungą. Tada būtų galima kal
bėti apie bendro darbo, bend
rų jėgų galimybes.

A. Žiedas, pritardamas, kad 
sąjunga — nė veiksnys, paste
bi, kad plunksna yra labai 
veiksmingas įrankis. Mūsų dar
bas, mūsų pareiga yra' kovoti 
už Lietuvos laisvę. ' ‘

Dr. A. Butkus, PLB valdybos
ar yra dar Čikagos sky- j vicepirmininkas, mano, kad 

’ ' v ‘ ‘ " sąjunga yra reikalinga. Skyrius
pataria organizuoti prie LB 
apygardų, kurios padėtų plėsti 
veiklą, įtraukiant jaunus žmo
nes, įsileidžiant, kad ir mažes
nių kvalifikacijų asmenis, ra
šančius į lietuvių spaudą.

KUR PlEDAKTORIAI?

St. Barzdukas kjausia, kodėl 
nėra žinomų mūsų laikrašių re
daktorių, ar jie priklauso są
jungai? V. Alantas paaiškina,

kad_vieni jaučiasi per menki 
įstoti į sąjungą, o visų, gi, su 
policija neatveši. A. Pužaus
kas sako, kad-teko kalbėtis su 
kaikufiais redaktoriais ir jie 
yra nuomonės', jog sąjungos 
veikla, įvairios paskaitos ir 
žurnalistinės popietės — tik lai
ko gaišinimas. Per tą laiką, 
kol sėdžiu susirinkime, galiu 
straipsnį ar eilėraštį parašyti, 
— sako ne vienas. Žurnalistų ■ 
pareiga ne veikti, bet rašyti, ką 
kiti veikia.

Antrąją konferencijos dieną 
prakalbėjo CV iždininkas V. 
Selenis, -pranešdamas, kad są
jungos kasoje buvę tik 40 dol. 
Ji vakar praturtėjusi, nes S. 
Prančkūnas iš Kanados davęs 

dol. Kiti kolegos užsimokė
ję nario mokesčius, kas patar
tina visiems šia proga padaryti. 
V. Alantas pasveikina konfe- ' 
rencijoje dalyvaujančius iš 
New 'Yorko nusipelniusius vei
kėjus Trečiokus ir pasveikina 
kolegą J. Karpių 75 metų pro-; 
ga. Pirmininkas praneša, kad 
Valdas Adamkus žurnalistus 
labai mielai priėmė, nubrauk
damas visas jų- nakvynės įir 
maitinimo išlaidas; kurių būtų 
buvę apie 400 dol. Visi dalyviai 
Adamkams nuoširdžiai paplo
jo. ' . ■
' V. Alantu! dar rėikalaujaiit 
aiškiai- pasisakyti dėl sąjūngos 
ateities ir prašant pareikšti 
pasitikėjimą Centro Valdybai, 
nors A. Budreckui protestuo
jant, kad konferencijoje toks 
pasitikėjimo klausimas visai 
nekilo, Datuojant 18 rankų 
pakyla už pasitikėjimą.

A. Pužauskas
-■ ■ -L*. ’ t

(Bus daugiau)

IRENA JOERG

KELIONE į AMERIKA
i.
Beveik prieš pačią karo pabaigą Simo

nas, Agnė ir jų jauniausias brolis Justi- 
nukas tapo’ našlaičiais. Muencheno miestą 
vėl bombardavo. Motina tuo metu buvo 
mieste ir nespėjo į bunkerių slėptuves; vė
liau ją rado su kitom moterim vienų namų 
užgriautame rūsyje...

Palikę tėvynę, jie matė duag baisumų: 
sugriautus miestus, mušamus belaisvius, 
išbadėjusius benamius žmones in. apleistus' 
vaikus. Bet nei tėvynės netekimas, nei sun
ki tremties kelionė, nemigo naktys, šaltis 
nei dažnas badas nebuvo taip skaudūs, kaip 
motinos žuvimas. Ypač mažasis Justinukas 
pasijuto tarsi viso pasaulio pamirštas ir 
visiškai vienui vienas; jo mažą širdelę kaž
kas lyg spygliuota viela apraizgė ir be galo 
skaudžiai gėlė.

Palaidoję motiną vokiečių kapinėse kar 
tu su šimtais kitų žuvusiųjų, jie grįžo į 
viešbutį nuleidę galvas, ir kiekvienas jų 
jautė, tarsi patiės Dievo būtų žiauriai nu
plaktas. Ir apsiverkė iš naujo, kambary
je niatydarni motinos daiktus: jos seną 
maldaknygę, ant naktinės spintelės keletą 
raktelių, ant lovos krašto vilnonę skepetą 
ir medinę, vieno menininko drožtą Dievo 
Motinos statulėlę, pritvirtintą prie sienos 
ties jos lova. Mažu rakteliu Simas atidarė 
motinos lagamine gulėjusią aksominę dė
žutę, tikėdaiūasis joje rasti jų šeimos pa
puošalus, kuriuos pardavinėdama motina 

mokėdavo viešbučio sąskaitas. Bet dėžu
tė buvo tuščia, tik kelios sėnoš šeimos fo
tografijos gulėjo jos tamsiai žaliame akso
miniame dugne.

Simą pagavo nerimas ir baimė. Argi iš 
tikrųjų motina buvo jau viską išpardavusi? 
brilijantų žiedus, perlų karolius ir apyran 
kės? Bet ji niekada nebuVo parodžiusi su
sirūpinimo; priešingai, kasdien drąsino 
visus tris savo vaikus, kalbėdama jiems 
apie greitą karo pabaigą, apie vargų galą 
ir kelionę į laisvės šalį — Ameriką.

Ir Simas su Agne ėmėsi ieškoti brange
nybių liekanų. Jie atidarinėjo višUš stal
čius, lagaminus, iškraustė kiekvieną moti
nos likusių drabužių kišenę, apžiūrėjo lo^ 
vą ir spintoje esančius daiktus; jie padarė 
kambaryje baisią -netvarką, bet veltui! Ta
da Agnei dingtelėjo mintis, kad mama, ne 
pasitikėdama viešbučio personalu, gal būt, 
pinigus su papuošalais nešiojosi su savitn. 
Nuo tų minčių Simo veidas ršbRško, tapy
tum jis būtų gavęs į galvą smalkų smūgį. 
Priėjęs prie stalo, uždengė atsivefttrsią* me
dicinos studijų knygą ir, atsisukęs į seserį, 
karčiai tarė:

— Viskas baigta, Agne, aš neturiu' nė 
cento viešbučio sąskaitai apmokėti.

Agnė pakėlė nulinkusią galvą ir dre
bančia ranka ėmė mautis nuo savo piršto 
vienintelį žiedą su penkiais brilijantų 
akmenimis. Tą žiedą Agnė buvo gavusi iš 
tėvo per savo matūros šventę. Karčios aša
ros dabar plūstelėjo į jos šviesias akis, ir 
merginos lūpos vos begalėjo ištarti:

— hnk ir parduok tai kuriam nors uni

versiteto studentui; tu, rodos, pažįsti kele
tą turtingų vokiečių.

Simas paėmė iš sesers rankų žiedą. Ji 
girdėjo, kaip jis pa’skui trenkė durimis ir 
bėgte išbėgo į gatvę.

Tada Agnė krito čia pat ant lovos, pa
slėpdama savo veidą netvarkingai pames
tame priegalvyje. Graudulys purtė visą jos 
kūną. Ir kai ji, grimzdama į neviltį, pa
plūdo nesulaikomomis ašaromis, jos ausis 
pasiekė tylus šnibždesys. Agnė pakėlė gal
vą ir pamatė šalia savęs savo broliuką. Jis 
klūpojo Čia pat prie jos ir plačiai atvertom 
akim žiūrėjo Į medinę statulėlę, o jo siau
ros išblyškusios lūpos šnibždėjo maldą, 
nuolat kartodamas Dievo Motinos vardą.

Agnė pakilo. Keista gėda palietė jos 
širdį. Ne, dar ne visko jie buvo netekę! Ji,' 
toji medyje išdrožta Moteris, buvo dar čia, 
nepaprastai ramiu meiliu veidu, ir Jos 
žvilgsnis, kuriuo Ji dabar žiūrėjo nuo sie
nos į du apleistus tremtinius, buvo lyg nuo
stabumo pilnas. Jos akys ir lūpos tarytum 
šnibždėjo negirdimus paguodos žodžius. 
Taip visada žiūrėdavo į juos mama. Bet 
ir toji Moteris yra Motina! Ir niekas pasau
lyje nepajėgtų atimti Jos! ir kiekvienas 
gali kalbėtis su Ja, laimingasis ir vargdie
nis, tremtinys ir nusikaltėlis.

Kokios gabios rankos išdrožė iš medžio 
tokią puikią statulėlę! Neveltui mama nuo 
jos niekur nesiskirdavo, gabendavosi ją 
iš vieno miesto i kitą.

Agnė nuėmė nuo sienos statulėlę, nu
šluostė nuo jos dulkes, paskui atsargiai su
vyniojo ją į motinos skepetą ir padėjo į la
gaminą, tuo pat metu ramindama brolį:

— Nenusimink, Justinuk, Dievas neap
leis ir toliau — kaip nors išlaikysime.

Ir nurimę jiedu ėmėsi tvarkyti išverstą 
kambarį ir pokuoti savo negausius daiktus.

Šaltas vasario vėjas draikė nuo mažų 
barakų langų senus skarmalus, kurie atsi
palaidavę šmėkščiojo Į apšalusį stiklą arba 
plevėsavo ore, blaškydamiesi į visas puses. 
Pro siaurą kaminą rūko dūmai ir, matyti, 
trukdė išalkusiam varnui, kuris tupėjo ne
toli barakų augančioje pušyje ir, į.visas 
puses dairydamasis sau maisto, įkyriai 
kranksėjo. Kažkur netoliese pro sniego 
marias prąūžė švilpdamas traukinys, o 
kai nebesigirdėjo daugiau jo šniokščiančių 
ratų, viename barakų kampe pravirko kū
dikis, tarytum traukinio dūzgesys būtų pri
žadinęs jį; bet netrukus, motinos nura
mintas, vėl nutilo.

— Brr... tai šaltis, — murinėjo Simas, 
sveikindamas brolį, ir dar pridūrė: — Na, 
Justinuk, ar ncnušalai snapo?

— Ne, — atsakė šis, nors jo- nosis buvo 
paraudonavusi ir drėgna, d’ if nušalėsią^.' 
kojas vos be jautė. Simas ką tik grįžo iŠ 
fabriko ir, daužydamas vieną ranką į kitą, 
stengėsi sušilti.

— šiandien ateis Agnė aplankyti musų5. 
Tu, Justinuk, pakurk krosnelę ir užstatyk 
puodą sir vandeniu arbatai.

Berniukas,- iki Šiol peiliuku kažin ką 
drožinėjęs, paliko savo kampą ir puolėsi 
prie geležinės krosnelės. Bet malkos pasi
rodė esončios gerokai drėgnos ir nenorėjo 
greitai degti. Jiš atsitūpė prie krdsA'ėlės ir 
ėmė iš visų jėgų pūsti kartu džiaugdamasis, 

kad šioji diena buvo šeštadienis ir netrukus 
ateis Agnė. Prieš kurį laiką ji buvo gavūsi 
guvernantės darbą vienoje prancūzų šei
moje ir ateidavo tik kartą per savaitę jų 
aplankyti. Justinukas taip pat norėjo erti 
pas čionykščius kaimiečius už piemenuką, 
bet dar nemokėjo gerai kalbėti vokiškai ir 
turėjo mokydamasis laukti. Be to, Simas 
jau dažnai kalbėjo apie kelionę į užjuią: 
kai užsidirbs pinigų, galės nusipirkti lai
vakortes, tada — lik sveika,- nedraugiškb- 
ji,'' nevaišinga ir svetima vokiečių žemelė! 
Justinukas net seilę nurijo pagalvojęs, ka'd 
jie vėl visi trys galėtų kdrtu gyventi, sočiai 
pavalgyti ir gal net miegoti, tikroj e lovoje, 
kaip anuomet namuose pas mamą. Gal 
būt, jis galės lankyti gimnaziją; Simonas 
universitetą, o Agnei, gal būt, nereikės 
kamuotis su nepaklusniais prancūzų vai
kais, ir ji galės, kaip kitąsyk (ėvynėje, 
dažnai skambinti pianinu.

Nors jau ir niiėtai praėjo, o Simo Sė
džiai vis dar tebėra tik graži svajonė, ir 

. vienas Dievas težino, ar taį kada išsipildys.
— Justinui, iųjs'apnuok atvirom akim 

ir uždaryk krosnelę.— visa būda prirūko 
tau besvajojant

(Biri dau^Tauj

Skaitykite it platinkite
D i e n f a š f į 
“NAUJIENA^
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AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolefi; PRospecf 8-3229 

Rezid. tolofu WAIbrook 5-5076 
Kasdien, nuo 10 iki 12 vai. ryto 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.
. Ligonius priima tik susitarus.

Raz. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Madical Building). TeL LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitari mą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. B1EŽ1S
falafu P Respect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai ir sekmad. ofisas i>?.d>«rytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; REpublic 7-7868

KENOSHA, WB.
Baigę aukštuosius mokslus 

kenošiečiai
Užrašų knygos ir protokolai 

rodo, kad naujųjų ateivių veikla 
čia prasidėjo 1950 metais, taigi 
šiemet sueina 2Q metų jubilie
jus.

Todėl noriu šia proga kad ir 
labai suglaustai priminti anks
čiau dar neminėtą dalyką, bū
tent kas ir koks skaičius' mūsų 
apylinkės lietuvių atžalyno, šia
me krašte subrendusių naujųjų

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTA5

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

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 63084

DR. PITER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rozid.: 388-2233
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optome&istas

DR. EDM'UrtD £. CIARA
2Zo9 W. 5rst STREET

r«H.: GR 6-2400
« pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
z—4, 7—9. antrad,, penkt. 10—4, ir 

šeštai 10—2 vaL

Raz. GI 8-0873

OR. W. M. BiSiN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ava., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
. siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. A. JEHKiNS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šeštai uždaryta .

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid, telef.: GArden 3-7278

Tol. ofiso; PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—8. 
antrad. 2—4.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' ’ VIDAUS LIGŲ SPEC. į 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta._

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAŠ

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SABUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

VaL: antrai nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. ' 
Tol. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

z

Apdraustas parkraustymaw 
tš {vairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: FRentier 8-1882

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠE R E N AS 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-3063

Z

1RAD1NSKAS'
RADIJAS - PATEFONAS

TIK 26 INČ. PLAT.

' i

1512 W. 47 ST. — FR 5-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
&

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

«-= =*-- ■> - i - --- ■-

Visos programos iš W0PA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vak ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Tėte HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWCOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus' skridimui į visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau
lyje.

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIĄUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

ateivių vaikų baigė šio krašto 
universitetus:

Dr. prof. V. Vardys, Dr. prof. 
J. Genys, Dr. Šarūnas Milišaus- 
kas. Pirmuoju ir antruoju mok
slo laipsniu baigė šie asmenys: 
V. Janušonis, Al. Andrijauskas, 
Ad. Lirgameris, G. Lirgameris, 
Al. Šukys, Alf. Darbutas, A. 
Skirmuntaitė, D. Skirmuntaitė, 
Ir. Rakauskaitė, J. Milašiūtė ir 
D. Valaitytė. Studijuoja: J. Mi- 
lišauskas, O. Milišauskaitė, L. 
Lukauskaitė, L. Milašiūtė.

Be to kiti jaunuoliai-ės įsigijo 
įvairias profesijas baigdami įvai
rius kursus ir turi gerai apmo
kamus darbus. Iš naujųjų atei
vių tik keli jaunuoliai nuėjo dirb
ti eiliniu darbininku į įmones. 
Turint galvoje, kad mūsų kolo
nijoj naujųjų ateivių yra apie 
trisdešimt šeimų ir apie dvide
šimt gyvenančių be šeimų gali
me didžiuotis savo daktarais ir 
baigusiais universitetus. Baigę 
universitetus visi išemigravo iš 
mūsų tautinio žydinėlio, o kiti 
tr iš mūsų tautinės bendruome
nės...
_ Turėjome ir dar turime gra
žų būrelį savo atžalyno. Pasi
mokinę iš klaidų mes visi bend- 
ruomenininkai, organizacijos, vi
suomenė, o labiausiai atžalyno 
tėveliai siekiame, kad iš mūsų 
jaunimo ko mažiau tautai iš
emigruotų lietuvių. Gelbėkim 
viens kitą!

Kenoshą tampa universitetų 
miestas

Prieš kelis metus, gražiame 
parke prie Michigan© ežero Car
thago universitetas išstatė pui
kius pastatus, kur mokinasi 
apie keturi tūkstančiai studen
tų vidutinio ir aukštojo luomo 
vaikų. Minimas universitetas 
yra Kenoshos pasididžiavimas. 
Jis nebuvo pažeistas nedraus
mingų studentų..

Wisconsin© universitetas Ke- 
noshoj prie Pavasario parko 
stato savo skyrių — vardu Park
side, užplonuotą dėl dvidešimt 
tūkstančių studentų, šiuo lai
ku čia mokinasi jau keturi tūks
tančiai. šis universitetas biznie
riams kelia džiaugsmą, o gyven
tojams nerimą.' Tuo pačiu no
riu priminti, kad Kenosha turi 
79,000 gyventojų, nerūkstančią 
automobilių ir kitą gražią pra
monę, puikius įvairaus biznio 
centrus ir didelį uostą, į kurį at
plaukia įvairių tautų dideli lai
vai.

Miestas yra švarus, pasižymi 
ypatingai gausiais ir gerai įreng
tais maudymosi pležais pagal 
ežerą. Lietuviams kurtis gera 
vieta. Br. Juška

Pietų Amerikoje
Lietuvis paskirtas svarbioms 

pareigoms
Kaip mūsų tautiečiai “per as- 

pera ad astra” prasimuša į prie
kį visiškai nepažįstamoje toli
mos Pietų Amerikos aplinkoje 
vaizduoją kad ir sekantis iš “Ar
gentinos Lietuvių Balso” straips
nelis:

Tarpe daugelio naujos vyriau
sybės paskyrimų, Darbo ir Eko
nomijos Ministerijos subsekre- 
tonum ir generaliniu koordina
torium paskirtas Joaquin Kęs
tutis (Padvalskis Šimkus, iki šiol 
ėjęs Gyvulininkystės Banko pa
tarėjo pareigas. ,

Antanas Šimaitis, gimęs Šiau
liuose, Antano ir Juzės Gylytės 
Šimaičių šeimoje 27.7.70 minės 
savo amžiaus 75 sukaktį. Sau
sio 9, 1929 metais Antanas su 
žmona Jule Aleksandra Matilio- 
nyte, taipgi šiauliete, ir dukra 
AJeksandra-Olga atvyko Argen
tinon ieškoti geresnio duonos 
kąsnio. Turėdamas prigimtus 
gabumus ir šiokį tokį pasiruoši
mą iš Petrapilyje gyventų laikų 
scenos mene, bematant įsitraukė 
į vokalinio meno veiklą Argen
tinos lietuvių kolonijoje. Nekar
tą dalyvavo operečių pastaty
muose, o labiausia jam sekėsi 
žavėti auditoriją linksmais kup
letais. Tai buvo mūsų Mauricio 
Chevalie. Paaugėjus Šimaičių 
dukrai Olgitai, kuri vėliau ište
kėjusi už arch. C. Krag, gyvena 
Olivos, Šimaičiai išpildydavo la
bai įdomias programas lietuvių 
parengimuose. Užtekdavo pa
skelbti, kad dalyvaus A. Šimai-

{iuvoje lininiais drabužiais vil
kėdavo visa liaudis. Linai buvo 
toks pat būtinai reikalingas daik
tas, kaip ir kasdieninė duona. 
Neatsitiktinai linai nuolat mi
nimi mūsų tautosakoje, senovės 
raštuose ir dokumentuose. Lie
tuviai turėjo net linų globėjus 
dievaičius Vaižgantą ir Alobatį.

Linai nenustojo savo reikš
mės ir dabar. Iš linų pluošto 
gaminami įvairus gaminiai: nuo 
ploniausių, švelniausių batistų 
bei įvairių raštuotų drobių iki 
storų, šiurkščių maišų, brezen
tų marškų, burių ir kt. Daug
pluošto sunaudojama špagatui, 
virvėms, diržams, gaisrinių šliau 
koms, linoleumui, apavui ir kli
juotoms gaminti. Pluoštas nau
dojamas ir lėktuvų, automobi
lių bei gumos pramonėje.

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

G ® EĮNINKĄS 
(PUTRAMENTAS)

T Jutom omo arba Hūdeaio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harl.m Avė. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
k-- r—- . •

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

-

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8 -1223 _
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir S8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
.CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telofu HEmlock 4-2123 
Rozid. telef.: Gibson 8-6195. 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 88195

Tel. 238-9787-8

FOREST FIRES HURT 
OUR FORLST FRIENDS

Oar wildlife has no defense 
against the careless use of fire.

• So please foiled Smokey’s ABCs: 
Always bold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires, 

adr the ashes, and drown
them again. Crush all 

smokes dead our.

Please! Only you can

,ROCKFORD, ILL
Mirė Marė Tamkųs

Marė Tamkus buvo sena Rock- 
fordo gyventoją. Iš Lietuvos ji 
atvyko į DeKalb, kur tuo laiku 
jau -buvo nemaža lietuvių kolo
nija. Ten ji susipažino’ su Petru 
Tamkum, už kurio 1914 m. ir 
ištekėjo. Po kurio laiko Tam- 
kai nutarė persikelti į Rockfor- 
dą. Tai buvo prieš 53 metus. 
Abu jie dirbo ir pavyzdingai gy
veno. Įsigijo namus ir užaugi
no sūnų Kazimiera.

Velionė visą laiką su lietuviais 
palaikė tamprius ryšius, daly
vaudama jų įvairiuose paren
gimuose. Tačiau metai ir am
žius savo darė: pašlijo sveikata, 
ėmė kamuoti tai viena, tai įeita 
liga. Pagaliau tiek spnegalėjo, 
katį teko ir į ligoninę vykti, o vė
liau į slauginimo namus. Mirė ji 
jau sulaukusi 82 metus.

Liuteronų kunigas Garfield 
atliko laidotuvių apeigas.’ Ne
mažas skaičius automobilių pa
lydėjo į Greenwood kapines.

Velionės vyrui Petrui Tam- 
kui, sūnui Kazimierui ir kitiems 
giminėms reiškiu gilią užuojau
tą. žvalgas

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS,- 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

prevent forest fires
* ė

help your 
HEART FUNoV 
help your HEART

tis ir-O. Šimaitytė, kaip prigužė
davo pilna didžiulė Jose Verdi 
arba Vorwerts salė lietuvių pu
blikos. Ir kas ne girdėjo Šimai
čio O jūs mergelės... arba ši- 
maitytės Aš mergytė... Šimai
tienė buvo jų rūbininkė ir glo
bėja. Šimaičiai scenoje pasiro
dydavo kaip tikri profesionalai. 
Jie ne tik mylėjo meną, bet ir 
gerbė, bet Amerikos nepadarė, 
šimaičiams siekiant vokalinio 
meno tobulumo, lankant priva
čias konservatorijas po sunkaus 
dienos ’ darbo ;■? važinėj ant nakti
mis į repeticijas, tuomet su inž. 
fak. studentų Fr. Krapovicku, 
palūžo A. Šimaičio sveikata, ir 
gydytojų išsiunčiamas Kordo- 
bon, kur Šimaičiai, lyg kokia
me ištrėmime- išgyveno 23 me
tus. Kordoboje, kiek pagerėjus 
sveikatai, A. Šimaitis vėl daly
vauja lietuvių — SLA 6 sky
riaus ir Neptūno draugijų paren
gimuose. Grįžus į Buenos Ai
res, vėl Šimaitis dalyvauja sceno
je guodžio lietuvius savo links
momis, nepakartojamomis, dai
nelėmis. Bet štai, 75 m. amžiaus 
krūvis Antaną nuteikia taip, kad 
jis su ta garbinga sukaktim 
žada užversti paskutini meno 
veiklos lapą. Lietuvių visuome
nė, kad nelikti skolinga, turėtų 
surengti platesnį pagerbimo va
karą, ir jei ne materialiai, tai 
bent moraliai atsiteisti.

P. šiaulietis
*- — •

Linelis seniausias 
•lietuvių palydovas

Jau prieš 5 tūkstančius metų 
Egipte buyo auginami linai. 
Egiptiečiai mokėjo ir plonas li
no drobes austi. Turtuoliai bal
zamuotus lavonus tampriai ap
vyniodavo drobinėmis juostomis. 
Vienos mumijos tvarsčiai būda
vo kone 400 metrų ilgio. Daug 
lininių audinių sunaaudodavo ir 
drabužiams.

Finikiečiai laivams bures ausr 
davo iš linų pluošto. Senovės 
asiriečiai ir kitos Mažojoje Azi
joje gyvenusios tautos iš linų 
išaušdavo ir šarvus. Pastarieji 
būdavo tokie tvirti, kad jų ne- 
pramušdavo strėlė, neperkirsda- 
vo kardas. Iš Mažosios Azijos 
linai toliau išplito į senovės Grai
kiją ir Romą.

Prieš tūkstantį metų, kai žem
dirbystė tapo lietuvių ūkinio gy
venimo pagrindu, linai jau buvo 
svarbus augalas. Senovės Lie-

Linų sėmenų aliejus geriausiai i

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS |
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

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

tinka pokasto, lakų, dažų, neper
mirkstamų, izoliacinių ir elektro- 
techninių medžiagų gamybai. Be 
to, jis naudojamas odos, gumos, 
muilo ir vaistų pramonėje. Spau
džiant aliejų, pasilieka vertin
gas pašaras — sėmenų išspaudos.

Spaliai naudojami izoliacinių 
medžiagų, baldų plokščių, popie
riaus ir kt. gamybai.

Linai, lyginant su kitais dra
bužių ir buitinių reikmenų ga
mybai naudojamais pluoštais 
(medvilne, dirbtiniais ir chemi
niais pluoštais), pasižymi daug 
didesniu higroskopiškumu ir ši
lumos laidumu. Dėl to lininiai 
audiniai labai tinka gaminti bui
tiniams reikmenims (rankšluos- 
čiams, paklodėms, staltiesėms ir 
kt.), vasarinei aprangai, spe
cialiems darbo drabužiams. Li
niniai audiniai praktiški, higie
niški, gražūs ir labai patvarūs.

Naudojant lininius vystyklus 
ir lininius baltinius, vaikai ma
žiau persišaldo ir rečiau serga 
odos ligomis. Net lininė nosinė 
turi gydomąją reikšmę sloguo
jančiam žmogui. Taip pat tyri
mai rodo, kad, kovojant su gri
pu, lininės nosinės yra naudin
gesnės, negu medvilninės ar vis- 
kožinės.

-"NAUJIENOS? KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Lietuviu Filatelistu Draugijos 
"Lietuva" poatostoginis narių susirin-Į 
kimas įvyks š. m. rugsėjo 29 d. Jau-’ 
nimo Centrą 7 vai. vak. Draugijos na-! 
riai kviečiami būtinai atsilankyti į su-{ 
sirinkimą, bus svarstomi Jubiliejinės 
Parodos reikalai. Valdyba

— SLA 134-tos Moterų kuopos su
sirinkimas Įvyks ketvirtadienį/ spalio 
1 dieną Hollywood Inn salėje, 2417 
W. 43rd St.. Chicagoje^ 7:30 vai., vak. 
Malonėkite atsilankyti. Valdyba

KAROLINĄ RIMKUS

Gimusi Vasilaitė

Gyv. 6730 So. Claremont

Mirė 1970 m. rugsėjo 26 d., 
4 vai. ryto, sulaukusi pusės am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Už
venčio par.

Paliko nuliūdę: vyras Laury
nas, sūnus Frank Rimkus, du 
anūkai ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė Roselando Moterų 
klubui.

Kūnas pašarvotas S. C. Lack- 
Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 
69th St.

Antradienį, rugsėjo 29 dieną 
10 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į Lietuvių Tautines ka
pines.

Visi a. a. Karolinos Rimkus 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą. '' i.

Nuliūdę lieka:

Vyras, sūnus, anūkai.

Laidotuvių Direktoriaus telef. 
YA 7-1911.

———11 ŝEDawiffm, ,1-,

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG A

—— ———'     ------ — Į

Laidotuviy direktoriai: i

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 I
4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE j

Telefonas: LAfayette 3-0440 

unnrDVTJuns a to rnvnTTTfivvn irnnr

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

~ ’ ’ - ’ - ‘ • - - - • —' • -------------------- -- ---------

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

1 < t

J...*——*-

/

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-10C?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) •

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. I.ITUANICA AVENUE. Phone: YArds 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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

S _ NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — MONDAY, SEPTEMBER 28, 1S70



; Marijos Žukauskienės 
tapybos paroda

Praėjusį šeštadieni Čiurlionio 
galerijoje Chicagoje buvo atida
ryta dail. Marijos Žukauskienės 

riš New Yorko aliejinės tapybos 
--paroda. Išstatyta 35 darbai vi
dutinio formato.

• Žmonių į atidarymą atsilankė 
^nemažai. Žodį tarė dail. V. Balu- 
►kienė, scenos darbuotoja S. 
1 Adomaitienė ir įteikė puokštą 
gėlių dailininkei ir josios vyrui 
Vitaliui Žukauskui skulpuotų 
gėlių. Dailininkė padėkojo atsi
lankiusiems į jos parodą.

Kataloge yra pažymėta, kad 
.dailininkė gimė Kaune. Studi- 
|javo Vytauto Didžiojo ir Ins- 
Jbrucko universitetuose medici- 
|ną. Medicinos daktarė Meną 
‘.studijavo Indianos universitete 
.Dept. of Fine Arts ir Art Stu
dents League New Yorke. Da

lyvavusi keliose meno parodose 
ir yra laimėjusi premijų.

» Žukauskienės tapyboje pajun
gti kolorito taupumą. Paveiks- 
3ai daugeliu atvejų stokoja kū
rybinės aistros, kai kurie net ne
įtari trečio matavimo, pvz. “Rau- 
-donikiai” (grybai), “Alyvos”*ir 
3d., atrodo, kaip kilimai, neduo- 
'da tolumos, erdvės gilumo. Iš 
spalvingesnių tapybų yra tik 
.pora: “Gyvenimo fuga”, kuri 
Jury komisija atrinko Čiurlionio 
.galerijai ir “Gėlių pynė” bei 
^Abstraktas”.
t “Madona” ir “žuvėdrų sąs
krydis” atlikti švelniu rusvai 
pilku koloritu, bet būtų geriau, 
Jeigu jie turėtų daugiau gy- 
vumo. A A
| Kaip ten bebūtų, bet Čiurlionio

galerijai atrinktasis paveikslas 
“Gyvenjmo fuga” dailininkei 
gėdos nepadarys, nors nevisai ją I 
pačią reprezentuoja. Josios do
minuojantis tonas paveiksle yra' 
rusvas, pilkai sidabrinis.

Parodoje yra tokių darbų, ku
riems trūksta kompozicijos da
lykų. Tokių paveikslų nereikė-j 
jo parodon stalyti, nesvarbu,; 
kad jie realistiškai atlikti ar nu
saldinti. M. š. ~

A. & L. INSURANCE & REALTY 

: A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3*8775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

AMŽINI JAUNIAI
Rugsėjo mėn. 29 d., Marquet

te Parke buvo pravestas krosas ' 
ir ilgesnių nuotolių bėgimai. į 
Šias varžybas globojo ir sėkmių-1 
gai pravedė Chicago Park Dis- 
trick atstovai. Dalyvavo virš <30! 
bėgikų, kurių dauguma priklau
so įvairiems lengvo bėgimo 
klubams — Jogging Clubs. Šio
se rungtynėse dalyvavo trys lie
tuviai: Izidorius Straukas, Ri
mantas Penčyla ir Jonas Bagdo
nas. Bendrai paėmus rungtynių 
rezultatai buvo pasiekti kuklūs, 
o tai dėl to, kad pasitaikė šilta 
ir tvanki diena.

Didžiausią staigmeną ir susi
domėjimą amerikiečių tarpe su
kėlė Izidorius Straukas, 83 m. 
jaunikaitis, kuris per 15 minu
čių prabėgo! mylią ir 400 jardų. 
Jonas Bagdonas per .15 min. 
prabėgo 2 mylias. . Rimantas 
Penčyla prabėgo per 30 min. 4 
mylias ir 200 jardų, laimėdamas 
II-rą vietą. Geras rezultatas pa
gal amžių.

Izidoriui Straukui ir Jonui 
Bagdonui buvo įteikti “Mayor 
Daley’s Physical Fitness Award”, 
pažymint, kad šie jaunuoliai per 
90 dienų prabėgo 100 mylių.

Momentui tenka stabtelti ir 
pagalvoti apie mūsų “sportuo
jantį jaunimą”, kurio mes pa
sigendame sporto salėse ar aikš
tėse. Užpereito sekmadienio 
rungtynėse mus visus džiugino 
Izidoriaus dalyvavimas, atsto
vaujant visa auksinio amžiaus 
generaciją.

Vis dėlto dar ne vėlu susi
griebti ir įsijungti į amžinųjų 
jaunių gretas.

Stebėtojas

ELEONORA MARČIULIONIENĖ "Reljefas“

— Iš Įvyksiančios keramikos dailės parodos -Čiurlionio galerijoje, Čikagoje i

Maloniai prašome visuomenę, 
o ypač pensininkus, skautus, 
ateitininkus, Neo Lituanus ir ki
tus įsijungti į rinkėjų eiles, nes 
nuo rinkėjų skaičiaus priklau
sys ir vajaus pasisekimas.

Šiais metais rinkėjams bus 
duodama nemokamai Balfo 
Centro Valdybos išleista Balfo 
25 metų veiklai atžymėti knyga.

Registruotis prašome šiuo ad
resu: Kostas Janušką, 2646 W. 
71st St., Chicago, III. 60629. Tel. 
434-0582.

Užsiregistruoti prašome pasi
skubinti, kad laiku galima būtų 
prisiųsti kvietimus dalyvauti ati
daryme.

Kostas Januška

plikacijų!. Daugumas daktarų 
rekomenduoja poilsį lovoje trun i- 
pais protarpiais ir prirašo ant i- 
koagulantų (vaistų nuo kraujo 
krekėjimo), kad nauji kamšei: u 
nesiformuotų arba jau esantieji 
nedidėtų. Rūkymo reikia veng
ti, kadangi jis iššaukia arterijų, 
konstrikciją (susitraukimą). ■

Vėliausiai laikais su padrąsi
nančiais rezultatais vartojami 
vaistai, kurie ištirpdo naujai su
sidariusius kamščius.

TALKA BALFO VAJUI

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy Reikia

.TYPIST
WORK AT HANCOCK CENTER 

Openings in our underwriting Dept, 
for accurate typists. Beginners or 
experienced. Excellent starting salary, 
outstanding fringe benefits. 37% - . 

hour week. ,
Call Mrs. FRANZONE 751-1700

An Equal Opportunity Employer I
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7*9327

1970 m. spalio mėn. 4 d. (sek
madienį) 3 vai. p. p., Columbo 
Vyčių salėje, 2306 West 69th St., 
Chicagoje rengiamas B’alfo ru
deninio piniginio vajaus atida
rymas. Nuo atidarymo dienos 
ir bus pradėtas piniginis vajus.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES 
5% 

Passbooks 

514% 
Investment 
bonus plan 

$1/000 minimum

— PAID QUARTERLY
6%

$5,000 minimum 
2 year certificits

5%%
$1,000 minimum

1 year certificate
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

e— 1 " ---- —----- ---------------------------- — ‘
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus Ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

L:=: : - - —:v.
1 i ............................................ - 1 ■ %

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

M-fciiir -.r . ’ *-*• t ' ~ — ‘ ~ ~ ~ ~ ~ v JT HĮTIMBj r<

DR. JONIKAS 
PRADEDA PASKAITAS

Šiandien, rugsėjo 28 d., Dr. 
Petras Jonikas Chicagos Uni
versitete pradeda lietuvių kalbos 
paskaitas. 3:30 vai. po pietų 
Foster salėje, esaučioje prie 59 
ir University Avenue, įvyks pir
mas mokinių susipažinimas su 
dėstytojais. Visi lietuvių kalbos 
studentai kviečiami atvykti į su
sipažinimą. .

Phlebitis
Rašo Murray C. Brown, M. D., 
Čikagos sveikatos komisionierius

Kraujo krekėjimas yra tai, 
kas apsaugo kad žmogus nenu
kraujuoja iki mirties kraujagys
lę perpjovus ar nutraukus. Bet 
kartais kraujagyslė gauna užde
gimą ir sukrekėjimas įvyksta pa
čioje gysloje. Tai yra vadinama 
thrombophlebitis.

Infekcijos, tokios kaip reuma
tinis karštis ir degeneratyviniai 
procesai kaip arterijų kietėji
mas gali iššaukti sukrekėjimą 
net tuomet, kai jokio gyslos pa
žeidimo nebuvo. Tatai vadina-

mo. kamštelis pąpfastaP Taikosi 
prisiklijavęs prie kraujagyslės 
sienelės, tačiau didėdamas jis 
gali atsiklijuoti ir tuomet jis 
cirkuliuoja kraujo takais kaip 
svetimas daiktas ir gali užtvenk
ti arteriją. Tuomet jis yra vadi
namas embolus.

Kol toks kamštis arba embolus 
tebėra mažas, jis per 10 ar 12 
dienų gali būti absorbuotas, 
o tuo tarpu kitos tos srities ar
terijos perima kraujo transpor- 
taciją į audinius, kuriuos iki tol 
aprūpindavo užkimštoji arteri
ja. Bet kai didelė arterija stai
ga užsikemša, daug audinių ga
li būti sužalota kol mažieji krau
jo indeliai pajėgia padidėti ir 
perimti darbą.

Kaip su visomis ligomis taip, 
ir čia skubi mediciniška pagal
ba gali pagelbėti išvengti kom

— Aleksandras Vinogradas, 
gyv. 1631 So. California Ave., 
kilimo iš Skuodo, prieš 3 metus 
miręs Chicagoje, rugsėjo 13 d. 
buvo prisimintas pamaldose ir 
kapuose, dalyvaujant' ' artimie
siems ir pažįstamiems. Jo at
minimą surengė žmona Ona, 
sūnus ir duktė. Dalyvavo ir vai
šėse apie 30 asmenų jų namuo
se. Jis buvo Balfo rėmėjas.

— Povilo Petkevičiaus žmona 
buvo ilgesnį laiką išvykusi į 
Australiją. Ji ten'kadaise gyve
no ir turėjo savo namus. Dabar 
juos pardavė ir šiomis dienomis 
sugrįžo atgal į Chicagą pas savo 
vyra. -'iv-.. ~ų.

— Lietuvos žurnalistų sąjun
gos Chicagos skyriaus šie nariai 
dalyvavo Sodus, Mich. Tabor 
farrrioje, rugsėjo 18 dl žurna
listų konferencijoje: Alg. Pu
žauskas, A. Gintneris, Alg. Bud- 
reckąs, P. Dirkis, J. Kaunas, A. 
Stakėnas, K. Petrauskas, Z. Juš
kevičienė ir J. Vaičiūnas.
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ir props aszmo tiktai per

NAUJIENAS

— Balfo rudens vajaus iškil
mingas atidarymas'įvyksta spa
lio 4 d., šiemet jį globoja John 
Evans, vienas iš lietuviškųjų 
laidojimo direktorių, kuris vi
suomet mielai paremia kiekvie
ną lietuvišką reikalą, o ypač .šal
pos darbus. Jis įvertino šalpos 
darbuotojus, kuriems šia proga 
surengia vaišes savo lėšomis, 
kaip šalpos mecenatas. Kvie
čiami aukų rinkėjai ir Balfo 
darbuotojai bei aktyvūs jo rė
mėjai skaitlingai dalyvauti.

— Mjr. Anthony R. Yucevi- 
čius, Cook apskr. Sherifo įstai
gos ūkio viršininkas, patikrino 
ir išbandė naujausias priemo
nes, skirtas riaušių malšinimui. 
Tarpe jų buvo medžio skevel
dromis šaudantieji 37 mm. pis
toletai ir šautuvai su pupelii] 
šaudmenimis. Mjr. Yucevičius 
ir Čikagos policijos superinten- 
danto pareiškimais, dabartiniu 
metu policija yra tinkamai ap
ginkluota ir turi tinkamas prie
mones kovoti su maištininkais.

— Drezdeno miestas Vokieti
joje, Saksonijos kultūrinis cent
ras prie Elbės upės, 1945 m. va
sario 13—14 d. santarvininkų 
buvo žiauriai subombarduotas 
ir sudegintas. Tuo laiku ten 'gy
veno daug lietuvių, kurie matė 
tą įvykį ir patys skaudžiai nu
kentėjo. šiame Drezdeno pra
gare žuvo ir keliolika lietuvių.

TOP notch 
EXECUTIVE SECY. 

FOR GLAMOUR COMPANY 
Salary open. 

For appointment call 
782-8310.

SECRETARY
Typing, billing, payroll, answering 

phones.
9—4:30 Monday — Friday.

„ GEORGE VORIS CO.
2414 W. FULTON. CHICAGO

z SH 3-1330

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

Patyrę plieno, nerūdyjančio plieno ir 
aluminijaus sulydyme. 

Skaityti braižinius ir sustatyti dalis.

TAIP PAT PADĖJĖJAI 
Nuolatinis darbas. 
Geri algos priedai. 

650 So. 28th AVĖ.
BELLWOOD, ILLINOIS

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MOVING: 
Must sell Bridal Shop. 
Downers Grove area. 
$3,000 or make offer. 

9644)561 between 8 and 4 or 
969-0272 anytime.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
' IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

- MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.' — PRospect 8-2233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami.

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., įreng
tas skiepas, 60-ta ir Francisco.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil 
dymas. garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

TEN STEBUKLAI, ČIA NAMAI

i PARDUODAME dideli mūrinį namą 
kurie sndegė nuo fosforinių patogioj vietoj. _ Atskiri gazū šildy^ 
, . , v , _ . mai. 10 gyventojų patvs apsimoka uz
bombų arba užduso rūsiuose, šilimą. Nuomos do 1000 dol. i mė- 
Dabar reikalingi lietuviai liūdi- nesi. . Visi butai švarūs, šeima, gali. 

• i • — j. i ; v -t, patogiai gyventi. įmokėjusi $15.000. mukai šių faktų aprašymui. Pa- pėl smulkesniu žinių ir kainos telefo- 
geidaujamos tų asmenų nuo
traukos dr aprašymai. Jau apie 
20 asmenų yra suteikę savo pa
rodymus, o kiti kviečiami tai 
padaryti. Rašyti adresu: A. Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
r- i • ooc-i vi?- c-» c* nt • nūs, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
brintnens, 3221 W. oi ot., kitas užs. ir vietinės gamybos maši- 
cago, UI. 60629. Medžiaga yra nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

y mechanikai, vilkikas.
‘ RICHMOND AUTQ SERVICE 

2934 West 63rd SL
— R. Baipšięnė, L. Eidėnaitė, Teį GR 6.3134 GR 6.3353

reikalinga knygai “Lietuviai 
Drezdeno pragare”.

K. PeČkaitis ir kun. I. Urbonas-
moko Gary lietuviškoje mokyk
loje. Jos vedėju yra S. Rudys.
— Juozas Bacevičius, Mar-’ 

quette Parko lietuvių namų sa-j 
vininkų organizacijos pirminiu-* 
kas, parašė laišką merui Richard 
J. Daley atkreipdamas dėmesį,! 
kad nusikaltimai ir korupcija 
slegia mokesčių mokėtojus. Rei
kalavo imtis žygių. Tą laišką 
palankiai komentavo .Vietos 
spauda.

— Environment Departmen- 
tas praneša, kad deginti nukri
tusius medžių lapus yra uždrau
sta. Nusižengę pirmą kartą gali 
būti baudžiami nuo 100 iki 300 
dol., o antrą karta nuo 300 iki 
500 dol.

— Margi Maukus, baigusi Vo
gue madų mokyklą ir dirbanti 
šioje srityje, šį antradienį, rug
sėjo 29 d. 7:30 vai. vakaro Bal- 
zeko lietuvių kultūros muziejuj 
demonstruos ir duos patarimus 
bei pastabas apie naujenybes rū-1 
buose ir naujų stilių kūrybą.

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

Pašto valdyba primena, kad Kalėdy 
dovanas oro paštu, jei siuntiniai eina > 
| užsieni, reikia išslysti iki lapkričio 

rnėn. 21 dienos.

iiiiiaEnrvKaaniaa
A. T V f R A S 

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimaa Ir Talaymas 

2644 WEST 49th STREET 
TeL: Republic 7-1941 

imiaaiaiaaiiaiRiiK'

nuokite 737-7202.

JUOZAS (JOE) JURAITIS

PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš gerų rankų, Marquette Par
ke. $44,000.

2 BUTŲ, 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36,000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600.

VERTINGAS APARTMENTINIS prie 
Jaunimo Centro, švarūs butai, pasto
vūs gyventojai. $11.000 nuomos. Įmo
kėti $15,000. Rimtas pasiūlymas. — 
$44.000.

BEVERLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsys, apie $14,000 pajamų. Šu- 
tarkit apžiūrėti.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezidencija. 5 miegamieji. 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. $37,500.

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

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658>aFEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

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

Patogios Išsimokė 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233V --------

DAŽAU NAMUS
E VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tek CL 4-1050

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapoils 
8208’A W. 95th St. 

GA 4-8654
rne and Casualty Compaq.

/,m '1 — —“—,n
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

IR KITUS KRAŠTUS
P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 
> 4

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

12 METU 1% AUKŠTO mūrinis. 5 
ir 4 kambariai. Platus sklypas, gra
žus rūsys, geroje Marquette Manor 
vietoje. Tik $35,000.

5 PO 4. IR 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin, langai, šildymas gazu. gara
žas. Marauette Parke. $52.000.

APYNAUJTS 3 BUTU MŪRAS, ši
luma gazu, aliumini  jaus laneai, platus 
sklypas Gage Parke. $45.000.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminiiaus lan
gai, 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321 .

MŪRINIS NAUJAS 3 BUTU — 2x4% 
ir 3% kamb. Visi butai apšildomi ir 
šaldomi air cond. Parduoda savinin

kas. Tel. HE 6-2722. • 
YPATINGAS BARGENAS CICERO —

NUOSTABUS 3 MIEG. NAMAS su 
irengtu rūsiu, baru, centr. vėsinimu 
ir garažu prie unės netoli 129-tos ir 

Green. Mamuette RE, 
Tel. PU 5-7444

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR 
(rengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
alr-conditloning J naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave„ 
CHICAGO, ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas Ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME Ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame •'tuckpolnting” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
UA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kad*


