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NU SISIA11
LIETUVOJE RENKAMI RUSAI

“Juo ilgiau trunka sovietų okupacija rytinėje Lenkijoje, ir 
Pabaltijo respublikose, juo neceremoningiau Kremlius primeta 
rusus kandidatais net tokiose apygardose, kur po karo atgabentų 
rusų skaičius tebėra labai kuklus”, rašo Chicagos lenkų laikraštis 
“Dziennik Zwiazkow”. Toliau tas laikraštis rašo: “Natūralu, 
kad tie kandidatai praeina didžiausia balsų dauguma, kadangi jau 
per daug metų sovieto statistika su nuobodžia monotonija tvir
tina, kad kandidatai gauna apie 99 nuošimčių balsų. Kartais tru
putį, daugiau arba truputį mažiau.

šių metų rugsėjo 14 dieną 
: įvyko tie rinkimai, kuriuose bal

savę net 99.96 nuošimčiai bal
suotojų. Vadinasi, mažiau ne- 

L gų viena tūkstantinė dalelė bal- 
p suoti teisę turinčiųjų balsavi

muose nedalyvavo, kai tuo tar
pu Anglijoje ir Vakarų Vokieti
joje balsavo tik 20 ar 30 nuošim
čių teisę turinčiųjų.

Daugiau kaip 55 nuošimčiai 
visų balsuotojų atitenka Rusi
jos Socialistinei Respublikai. 
Lietuvoje, kur balsavusiųjų 
skaičius viršijo \ du-milijonus, 
tarpe 10 naujųjų Sovietų Sąjun
gos Tarybos narių atsidūrė ir 
SSSR elektroninės pramonės 
ministeris Aleksander šokin. 
Tikriausiai gyvena Maskvoje, o 
ne Šiauliuose, kur buvo išrink-

Į Tautybių Tarybą išrinkti 32 
asmenys. Sąraše skaitome to
kias pavardes: Jefimov Pavel, 
pulk, generolas, išrinktas Ro
kiškyje. Alytuje, prie Nemuno, 
“laimėjo” Ogarkow Nikolai, pik. 
generolas. Švenčionims sąvo 
kandidatūra, “suteikė garbę” Še- 
mion Skočkov, vieno ministerio 
komiteto pirmininkas. Klaipėdo
je išstatytas Sergėj Koršunov, 
žvejų laivo kapitonas.

“Okur lenkai ?” klausia Dzien- 
nik Zwiazkowy. Tarpe 32 Lie
tuvoje išrinktųjų j Tautybių Ta
rybą yra tik vienintelė neabe
jotinai lenkė Regina Vasilevska 
iš Eišiškių kolchozo, tos Vil
niaus Vaivadijos ( !) dalies, ku
rią Stalinas liepė priskirti Lietu
vai,. Tarpe 757 Tautybių Tary
bos narių, išrinktų milžiniškame 
plote nuo Karaliaučiaus iki Sa
chalino, tiktai ta viena moteris 
bus, kuri, kaip atrodo, atvirai 
prisipažins esanti lenkų tauty
bės”.

Paryžiaus spaudoje
- Baltijos trijų valstybių, jų 
atstovų Vakaruose kreipiamasis 
į laisvąjį pasaulį keliais atvejais 
praėjusią vasarą iškeltas ir įta
kingoje, plačiai skaitomoje Pa
ryžiaus spaudoje. Elta’ patyrė 
apie “Le Figaro”, liepos 18 d., 
paskelbtą straips nį “Pavergtos 
.tautos ■— Baltijos valstybės 
kreipiasi į laisvąjį pasaulį” ir 
kitame žinėmame. Paryžiaus 
dienrašty “Combat”, įdėtą Geor
ges Andersen straipsnį “Visuo
met gyvas Baltijos valstybių 
klausimas”. “Le Figaro” pa
teikia, iš lietuvių spaudos bei 
Eltos šaltinių, kalendorine tvar
ka įvykius, kurie liudiją lietu
vių kančios kėlią. Nurodyta, 
kaip Lietuva buvo okupuota ir 
kuriuo būdu buvo išrinktas vad. 
Liaudies seimas. Straipsnio au
torius D. A. pabaigoje pabrė
žia, kad didžioji laisvojo pasau
lio valstybių dalis ligšiol atsi
sakė pripažinti neteisėtą trijų 
Baltijos _ valstybių įjungimą. 
“Combat” dienraštis priminė, 
kad Baltijos valstybių likimas 
iŠ tikrųjų buvęs nulemtas dar 
1939 m. rugpiūčio 23 d. (Molo- 
tovo-Ribbentropo sutartį pasi
rašius) ir toliau atpasakoja 
kraštų okupacijos raidą.

SAIGONAS. —Pietų Vietna
mo vyriausybė,, paskelbė savo 
piniginio vieneto piastro nuver
tinimą iš 1,18 už vieną dolerį iki 
275 už dol. Paskelbtos ir nau
jos kovai su infliacija priemo 
nės.

WASHINGTONAS. — Apie 
20 tūkstančių žmonių žygiavo 
šeštadienio “Pergalės parade”, 
kuriame vyriausybė buvo kal
tinama, kad ji nenori laimėti 
Vietnamo karo. Demonstraci
joje nedalyvavo P. Vietnamo vi
ceprezidentas Ky, nebuvo ir jo 
žmonos, nors buvo kalbėta, kad 
ji dalyvaus. Viceprezidento pa
reiškimą paskaitė P. Vietnamo 
ambasados tarnautojas. Neto
liese su komunistų vėliavomis 
demonstravo Yippie organizaci
jos nariai. Įvyko muštynių tarp j 
dešiniųjų ir kairiųjų. Policija 
suėmė 52 asmenis.

SILVER PLUME. — šeštadie
nį Colorado.kalnuose sudužo lėk
tuvas, kuriuo skrido dalis Wi
chita universiteto futbolo ko
mandos. žuvusių buvo 29.

BUENOS AIRES. — Praėju
sį savaitgalį trijuose Argentinos 
miestuose ir Čilėje sprogo 17 
bombų. Keturios sužalojo ame
rikiečių verslo įstaigas, dvi spro
go policijos įstaigose.

ATĖNAI. — Gynybos sekre
toriui Laird lankantis Atėnuose, 
čia sprogo bomba apie 60 jardų 
nuo rūmų, kur Laird posėdžia
vo su graikų ministeriais. Poli
cija sučiupo vieną vyrą, įtaria
mą padėjusį'bombą.

ŽENEVA. — Komunistinė 
Kinija susimokėjo savo nario 
mokestį Tarptautinio Raudono
jo Kryžiaus organizacijoje. Ki
nija ne tik sumokėjo už šiuos 
metus, bet atidavė ir skolą už 
praėjusių metų eilę, šis dosnu
mas nustebino organizacijos pa
reigūnus. x

NEW YORKAS. — Ketvirta
dienį ir New Yorke apie 600 ara
bų kilmės amerikiečių demons
travo savo gedulą gatvėse, lai
dojant Egipto prezidentą Nas- 
serį.

MADRIDAS.
Sovietų Sąjunga pasikeitė žinių 
agentūros įstaigomis. Nors tos 
šalys diplomatinių ryšių neturi, 
vis daugiau plečiami konsulari- 
niai ir prekybos santykiai.

NEW YORKAS. — Queen 
kalėjime apie 300 kalinių su
kėlė riaušes, nuginklavo kelis 
sargybinius ir pagrobė penkis 
įkaitus. Kaliniai reikalauja ge
resnių sąlygų.

JERUZALĖ. — Izraelio poli
cija suėmė l6 arabų, kurie pra
dėjo triukšmauti Egipto prezi
dento Nasserio gedulo procesi
joje.

sikaltimai prieš Baltijos valsty
bes, tai nusikaltimai prieš žmo
niją ir mes jų negalime nei pa
miršti, nei juos atleisti”. Pasak 
autoriaus Baltijos valstybių 
klausimas turėtų būti iškeltas 
būsimoje (sovietų peršamoje — 
E.) Europos saugumo konferen
cijoje. Pasiūlyta, kad Kanados 
atstovas tokioje konferencijoje 
dienotvarkėje iškeltų tų paverg
tų kraštų būsimos nepriklauso
mybės klausimą.

Straipsnis Montrealio dienraš
ty iliustruotas reikiamai nu
brėžtu Baltijos valstybių žemė
lapiu. Vlikas, straipsnio auto
riui pareiškęs padėką, nurodė, 
kad jam reikia ypatingai dėko
ti už pasiūlymą teisėtiems Bal
tijos valstybių atstovams daly
vauti galimoje Europos saugu
mo konferencijoje. (E)

- Ispanija ir

Nurodoma ir į Maskvos oku
pantų vykdomą rusinimo vyks
mą, pvz., kad lietuviai Vilniu
je sudarą mažumą ir kad pa
naši padėtis Rygoje ir Taline.

(E)

Dainų šventės
Kiek metų Lietuvoje rengia

mos dainų šventės? Tai klau
simas, dėl kurio ir dabar okup. 
Lietuvoje nesutariama. Vilniu
je išleistoje mažojoje “Tarybi
nėje enciklopedijoje” nurodyta, 
kad pirmoji “Lietuvos dainų 
šventė” įvykusi 1895 m., Vydū
no iniciatyva ant Rambyon kal
no. Dabar tai paneigiama, nes 
toje šventėje, nors joje dalyva
vo lietuviai, bet, iš esmės, tai 
buvo pirmasis lietuvių choro 
koncertas Mažojoje Lietuvoje.

Daugiau duomenų randama 
Vilniuje išleistoje Vyt. Jakelai- 
čio knygoje “Lietuvos dainų 
šventės”, kurioje pažymėta, jog 
pirmoji Lietuvos dainų diena 
įvykusi 1924 metais, Kaune, rug
piūčio 23 d. Anuomet dainų 
šventėje dalyvavo apie 3,000 
dainininkų, dirigavo J. Nauja
lis, St. Šimkus ir kt. Tuo būdu, 
dainų šventės Lietuvoje, prii
mant dėmesin 1924 metų datą, 
rengiamos tik XX amžiuje. (E)
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AMERIKA IR BRITANIJA PASISAKO 
UŽ KARO PALIAUBŲ PRAILGINIMĄ

LONDONAS. — Prezidentas Nixonas ir britų premjeras
Heath susitarė, kad Viduriniuose rytuose reikia, pratęsti karo 
paliaubas, kurių terminas baigiasi ateinantį mėnesį. Abu vals
tybininkai išreiškė viltį, kad kariavusios pusės sutiks su pratę
simu, tačiau išreiškė abejonę dėl taikos derybų, kol Jordane ir 
Egipte padėtis sunormalės. Prezidentas painformavo premjerą 
Heath apie savo kelionės pasikalbėjimus su Jugoslavijos prezi
dentu ir papasakojo savo planus Vietname. Premjeras išreiškė 
Britanijos susirūpinimą dėl sovietų karo laivyno galios didėjimo 
Indijos vandenyne.

NEGALIME PAMIRŠTI NUSIKALTIMŲ
Montrealy, Kanadoje, leidžiamas dienraštis 

■ Star” š. m. rugsėjo 14 d. laidoje įdėjo James Eayr; 
“Baltijos tragedija”. Straipsnio autorius gerai argumentuotame 
straipsnyje paliečia trijų Baltijos valstybių likhią, iškelia Mo- 

į lotovo-Ribbentropo sutartį, primena sovietų jėga ‘
tijos valstybių užėmimą, dar vis tebetrunkančią oi upaciją ir JAV 
bei Kanados politikų pasisakymus tos okupacijoj.nepripažinimo 
klausimu, t „. 1 V

“The Montreal 
s| platų straipsnį

įvykdytą Bal-

Vėl puola Balta
Bendrasis Amerikos šalpos 

Fondas — BALF vėl virto parti
nio organo, “Tiesos” piktų puo
limų taikiniu. ’ Laikraštis net 
keturiuose numeriuose (rugs. 
17-20, nr. nr. 216—219) paskel
bė ilgą, su fotokopijomis Vyt. 
Minioto - straipsnį (‘Balfo emi
saras”. Kaip ir anksčiau pa
skelbtuose, toje pačioje Vilniaus 
“Tiesoje” straipsniuose (pasta
rasis buvo pavadintas “Ameri
koniškas musgaudis arba dar 
kai kas apie Balfą”), šį kartą 
ir vėl kandžiai puolami tie okup. 
Lietuvos piliečiai, kurie “žmo
gaus orumą, meilę savo gimti
nei iškeičia į skarelę ar kandžių 
suėstos medžiagos atraižą”.

V. Miniotas “Tiesoje” įdėta
me keturių dalių straipsnyje sa
vo pyktį išlieja prieš Vytau
tą Svilą, tariamą Balfo šnipą, 
agentą, esą, buvusį hitlerininkų 
diversantą- Jis anksčiau Lietu
voje buvo kalintas, vėliau iš
vykęs į Vakarus ir į Ameriką, 
šią vasarą atsilankęs okupuo
toje Lietuvoje ir rugpjūčio 29 
dieną buvęs išsiųstas iš .sovietų 
teritorijos, suprask, iš Lietuvos.

“Tiesos” straipsnyje kaltina
ma visa eilė Lietuvos gyvento
jų, kurie, tariamai, buvę parti
zanais, karininkais ir kurie bu
vę anksčiau bausti, gaudavę Bal
fo siuntinius. Tai laikoma ne
paprastu nusikaltimu. Išvado
je Lietuvos gyventojams Balfas 
pristatytas tikru baubu. Nauja
sis puolimas liudija: okupan
tas negali pakęsti Balfo vykdo
mo šalpos darbo ir Lietuvoje ir 
juo labiau, jei siuntiniais šelpia
mi nukentėję ar varge atsidūrę. 
To partija pakęsti negali ir to
dėl ji Miniotui jau trečią kar
tą įsakė “demaskuoti” bei kuo 
juodžiausiomis spalvomis nu
spalvinti Balfo veiklą, kuri pa
gal “Tiesą6, tariamai kenkian
ti Lietuvos gyventojų orumui...
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šeši mėnesiai be 
princo Sihanouko
PNOM PENHAS. — Jau pra

ėjo šeši mėnesiai, kai Kambodi- 
joj e pasikeitė valdžia. Nuvertus 
princą Sihanouką ir sunaikinus 
komunistų bazes prie Vietna
mo sienos, ^IP. Vietname suma
žėjo karo veiksinai ir žuvusių 
skaičiai. Pačioje Kambodijoje 
vyksta nedidelės kovos, kuriose 
abi pusės: komunistai ir vyriau
sybė neparodo didesnio aktyvu
mo. Generolo Lon Nol valdžia 
valdo sostinę ir didžiuosius ke
lius bei 13 provincijų sostinių. 
Visur kitur slankioja komunis
tų gaujos. Jos valdo ir šešių 
provincijų centrus.

Užsienio diplomatų nuomone, 
tokia padėtis gali tęstis ilgą lai
ka. Komunistams labai sunkiai 
vyksta išplėsti savo jėgas, nes 
kambodiečiai nenori prisidėti 
prie* vietnamiečių, sudarančių 
pagrindines raudonųjų jėgas. To
dėl naujų rekrutų sunku rasti. 
Karas mažai pakeitė miestų gy
venimą. Nors Kambodijos eko
nominė padėtis nėra stipri ir, pa
didinus karo išlaidas, biudžetą 
bus sunku subalansuoti, tačiau 
maisto visiems užtenka, ryžių 
derlius šiemet labai geras, daug 
įmonių dirba normaliai ir inflia
cija daug mažesnė, negu kaimy
niniam Pietų Vietname.

Komunistai šią savaitę buvo 
perkirtę tris svarbiausius Kam
bodijos kelius, tačiau praneša
ma, kad valdžios kariuomenė 
juos vėl išvalė.*

Padėtis sostinėje tiek norma
li, kad beveik visi užsienio di
plomatai suvežė vėl savo šeimas, 
kurios karui kilus buvo išga
bentos. Prancūzų mokytojai, 
darbą Kambodijoje, irgi sugrįžo 
ir pradėjo darbą.

Egipto Nasseris su Jugoslavijos Tito. Jie abu bandė suorganizuoti 
neutralias pasaulio valstybes, kurios nesi jungia i blokus nei su Ame

rika nei su Sov. Sąjunga.

Nixonai Airijoje
• DUBLINAS. — Prezidentas 
Nixonas, atvykęs į Airi j ą^ pa
reiškė, kad nėra nė vieno airio, 
kuris būtų jį pripažinęs giminai
čiu, tačiau ponia Nixon turi ge
resnius airių kredencialus. Pre
zidento žmona ■ aplankė savo ti
krą puseserę Ballinrobe. kaime, 
70 metų panelę Katie Naughton, 
ūkininkę. Jos pusbrolis yra ir 
žinomas televizijos aktorius Ed 
Sulivan.

Prezidentas Airijoje apsisto
jo savo draugo, Amerikos mili
jonieriaus,. airių kilmės John 
Mulcahy namuose.

Britanijoje Nixonai pietavo 
su karaliene ir tarėsi su premje
ru ir užsienio reikalų ministe- 
riu. Prezidentas pakvietė prem
jerą Heath atvykti į Ameriką šį 
rudenį.

Prieš tai prezidentas Nixonas 
viešėjo Ispanijoje, kur jį suti
ko; apie.milijonas šventiškai nu- 
šuteikusių ispanų, čia Nixonas 
dar kartą pabrėžė Amerikos įsi
pareigojimus Viduržemio jūros 
gynybai ir taikai.

E. Dervinskio dėka
JAV Kongreso leidinys “Con

gressional Record” š. m. rug
sėjo 21 d. laidoje įdėjo Eltos biu
letenio, anglų kalba, š. m. rug
piūčio mėn. n-je paskelbtą 
straipsnį apie Molotovo-Ribben- 
tropo sutartį, Eltos straipsnis 
paskelbtas Kongreso, Atst. Rū
mų nario Edward J. Derwinski, 
atstovaujančio Illinois 4 pygar- 
dą, dėka.

Vlika atst. Derwinskiui nuo
širdžiai padėkojo, pažymėdamas, 
kad tokio, pobūdžio žygiai ke
lia išeiyių lietuvių, kovojančių 

nepriklausomybės atstaty- 
Lietuvoje, viltis. (E)

dėl
mo

WASHINGTONAS. — Ame
rikos imigracijos įstaigos įsileido 
Tautinės Kinijos režimo priešą, 
kuris kovoja už Taiwano nepri
klausomybę. Jis bus profeso
rius Michigano universitete. 
Prof. Peng buvo Chiang Kai She- 
ko režimo suimtas, bet jam pa
vyko pabėgti. Jis sako, kad For- 
mozoje yra apie 4,000 politinių 
kalinių, siekiančių nepriklauso
mos nuo kinų Formozos.

DETROITAS. — Chryslerio 
automobilių bendrovė paskelbė 
kainų pakėlimus. Automobilis 
kainuos apie 200 dolerių daugiau.

Egipto vadai, mirus preziden
tui Nasseriui, pareiškė Ameri
kos delegacijos vadui Richard- 
sonui savo pasiryžimą siekti 
konflikto sprendimo taikos ke
liais. Laikinasis prezidentas Sa
dat, užsienio reiktlų ministeris 
Riad ir propagandos ministe
ris Heykal visi kalbėjo apie di
plomatinių būdų ieškojimą.

Izraelio gynybos ministeris 
Dayanas pakartojo Izraelio vy
riausybės poziciją — nedalyvau
ti taikos derybose su Egiptu, 
kol šis atitrauks savo raketas, 
pastatytas prie Suezo pasinau
dojant karo paliaubomis. Izrae 
lis turs pakankamai priemonių 
susitvarkyti su tomis raketo
mis, tačiau jis benorįs pirmas 
laužyti paliaubų ir reiškia vil
tį, kad jos bus pratęstos neri
botam laikui.

Laimėtojas Bitė
Rugsėjo 14 d. Minske vykus 

Sovietų Sąjungos lengvosios at- _. 
letikos pirmenybėms, Lietuvos 
sportininkai iškovojo po vieną 
aukso, sidabro ir bronzos me
dalį. Didžiausias laimėtojas — 
lietuvis Romualdas Bitė (iš Gri- 
giškių, Trakų raj.), pasiekęs 
pergalę 3,000 m. bėgime su kliū
timis. Jis gavo Sovietų S-gos 
čempiono vardą, bėgime pralen
kęs du Ukrainos sportininkus.

(E)

Du mokslininkai
š. m. rugsėjo mėn. Vašingto

ne vykusiame antrame tarptau
tiniam parazitologų kongrese 
dalyvavo ir pranešimus padarė 
du Lietuvos mokslininkai: bio
logijos mokslų daktarė Ona Ku- 
blickienė ir veterinarijos moks
lu kandidatas Albertas Medze- 
vičius. • (E)

LISABONA. — Portugalijos 
premjeras patvirtino valdžios 
pasiryžimą toliau valdyti por
tugalų kolonijas Afrikoje: An
golą, Mozambiką ir Ginėją. Čia 
yra apie 120,000 portugalų ka
reivių. šis karas kainuoja Por
tugalijai beveik pusę viso biu
džeto.

— Bukarešte, Rumunijoje, 
vykus Enescu vardo tarptauti
niam vokalistų konkursui, iš 
okup. Lietuvos atvykusi Nijolė 
Ambrazaitytė baigiamajame, 
varžybų rate iškovojo antrąją 
vietą bei sidabro medalį. (E)

— Okup. Lietuvoje išleistoje 
monografijoje “Lietuvos dainų 
šventės” (255 psl.). autorius 
Vyt. Jakelaitis apžvelgia chori
nio dainavimo raidą Lietuvoje 
nuo pirmųjų pasaulietinių chorų 
įsisteigimo Tilžėje XIX amž.

(E)

— Okup. Lietuvoje išleista 
knyga, kuri turėtų sudominti 
filologus. Tai Ch. Lemcheno 
“Lietuvių kalbos įtaka Lietu
vos žydų tarmei”. (E)



BOSTONO NAUJIENOS
Sunkus Lietuvos Vyčio kelias į So. Bostono 

Lietuviy Piliečių Draugijos auditorijas
Pereitą ketvirtadienį (rugsė

jo mėn. 17 d.) So. Bostono Liet. 
Piliečių D-jos mėnesinis susirin
kimas buvo ypatingas, čia grū
mėsi dvi Piliečių d-jos narių gru
pės. Ginčo objektas buvo trys 
paveikslai: Lietuvos Vytis, Da
riaus ir Girėno portretas ir Lie
tuvos krikšto paveikslas. Isto
rija šio įvykio prasidėjo taip: 
,Vienas pil. d-jos narys (Ricke
vičius), paaukojęs stambesnį au
ką Alkos muziejui (Putnam, 
Conn.), gavo dovanų aukščiau 
išvardintus paveikslus, juos įrė
mino ir pasiūlė d-jos valdybai 
įsigyti, prašydamas atlyginti 
tik įrėminimo išlaidas. Viso 60 
dol. (pateikė ir firmos sąskai
tą). D-jos valdyba šį pasiūly- 

’ mą atmetė, motyvuodama, kad 
per brangūs rėmai. D-jos rei
kalų vedėjas St. Griganavičius 
pareiškė, kad paveikslus galima 
įrėminti už tris dolerius (sic!), 
,Dr-jos direktorė O. Ivaškienė, 
norėdama; šį nemalonų įvykį su
švelninti,'pasiūlė, kad ji už vieno 
paveikslo įrėminimą apmoka ir 
padovanoja jį dr-jai. Tad liko 
tik 30 dol. apmokėti už likusius 
du paveikslus, bet ir tokią su
mą dr-jos v-ba atsisakė mokė
ti, kitaip sakant, atsisakė įsi
gyti Vytį ir Dariaus ir Girėno 
paveikslus.

Reikalas atsidūrė mėnesinia
me dr-jos susirinkime, čia ir 
prasidėjo dvikova. Viena gru
pė, kurios vyr. kalbėtojas buvo 
inž. A. Čaplikas, dr-jos direkto- 

.rius ir jo sekundantas J. Lekys. 
Jie Įrodinėjo, kad tų paveikslų 
dr-jai nereikia. Kaip svariau- 

. sias argumentas, kad esą netin- 
-kama forma pasiūlyta. Kita na
rių grupė, kuri nori, kad dr-ja 

’ tęstų jos steigėjų mintį ir pud- 
jselėtu lietuviškas tradicijas^ bu- 
„vo : Ą.. Matijoška, O. Ivaškienė 
„ir romovėnas Šimėnas ir vienas 
senosios kartos lietuvis, kuris 

■•atsistojęs trumpai ir drūtai pa
reiškė, kad tiems, kurie prieši
nasi Lietuvos Vyčio įsigijimui,

neturėtų būti vietos dr-joj.
Po ilgų ir audringų diskusijų > 

įvyko visai netikėta staigmena. 
Jaunasis Gintaras Karosas išė
jęs kalbėti pareiškė, kad jis au
koja dr-jai 30'dol., kurių dr-jos 
v-ba nesutiko už paveikslus mo- > 
keti ir lai šis nemalonus ginčas i 
pasibaigia. Tenka dar pažymėti, | 
kad jaunasis G. Karosas perei-j 
tais metais būdamas dr-jos di
rektorium siūlė dr-još v-bai pa-į 
kabinti Vytį prie naujai įreng-į 
to keltuvo. Dr-jos .reik, vedėjas I 
St. Griganavičius pažadėjo tuo 
reikalu pasirūpinti, bet nieko iki 
šiol nepadarė. Reikia dar pažy
mėti, kad iki šiol dr-jos v-ba 
jokio lietuviško paveikslo nėra 
įsigijusi. Vienintelis Vytis, kurs 
dr-jos patalpose kabojo, irgi yra 
padovanotas ir jis ilgą laiką ka
bojo virš išviečių durų.

Dėl Gintaro Karoso aukos dau
gumas susirinkimo narių buvo 
kitos nuomonės ir nubalsavo, 
kad dr-ja privalo nupirkti siū
lomus paveikslus. Einant prie 
balsavimo A. Čaplikas ir J. Le- 
kys tiesiog puolė į isteriką, pra
dėjo rėkti, kas klubo nariams pa
darė labai nemalonų įspūdį, čia 
dar reikia pažymėti, kad dr-jos 
pirm. St. Drevinskis labai šališ
kai vedė diskusijas. Jis inž. Ča
plikui ir J. Lėkiui leido kalbėti 
net tris kartus, o priešingos pu
sės norintiems pareikšti savo
nuomonę, visai neleido išsitar- Paprašė aukos ir mūsų dr-jos

1 ti. Maža to, jis net pats juos 
užgavo pareikšdamas, kad jie 
tik retkarčiais ateiną į susirin
kimus.

Iš esmės paėmus, čia ginčas! Lekys. Jam sunku suprasti be
buvo ne dėl 30 dol., bet, kaip!taviški reikalai (Nestebėtina, 
anksčiau esame sakę, dėl dr-jos 
krypties. Viena kryptis, kuri no
ri kuo greičiausiai draugiją nu- 
.lietuvinti; kitų pastangos nu
kreiptos, kad kuo ilgiau atlai
kytų dr-joj lietuviškumą ir lie
tuviškas tradicijas. Šių dviejų 
pažiūrų susikirtimai jau buvo

. ne vieną kartą pasireiškę.
Pagal dr-jos konstituciją dr-

daugeliui yra žinoma, kad šis 
• minėjimas galėjo ir neįvykti.
Liet. B-nės V-ba, užsakydama 
minėjimui salę, nepaliko depo
zito, o visagalis dr-jos reikalų 
ved..St. Griganavičius, pasinau
dodamas formaliu pretekstu, kad 
nepaliktas depozitas, norėjo sa
lę atiduoti vestuvėms. Visgi 
vestuvininkas jautė didesnę mo- 
alinę atsakomybę ir atsisakė su
trukdyti Tautos Šventę. Čia yra 
puiki atestacija abiem pusėm 
— ir vestuvininkui ir mūsų dr- 
jos reikalų vedėjui St. Grigana- 
vičiui. Tai jau ne pirmas St. 
Grigariavičiaus žestas lįetuviš-

kos kultūros darbuotojams. Per
nai jis grubiai užpuolė visų ger
biamą taut, šokių grupės .vadovę 
O. Ivaškienę ir apskundė v-bai, 
kad ji nesumokėjusi už salę sa
vo parengimui. Ir kai Ivaškie- 
nė atnešė kvitą, kad už salę yra 
sumokėta, neturėjo kaip patei
sinti savo įsišokimo, tačiau už 
padarytą moralinę skriaudą at
siprašyti nesiteikė.

Baigiant tenka pažymėti, kad 
dabartinės dr-jos vadovybės 
dauguma labai mažai respek
tuoja lietuviškus reikalus. Tas 
dr-jos nariams kelia didelį su
sirūpinimą. Dr-jps narys

Egifffo prezidento mirtį pagreitino palestiniečiu pagrobti lėktuvai. Dėl jy kilo Jordano civilinis 
karas. Nasseris sušaukė arabę vadus derėtis ir ilgose derybose labai nuvargęs mirė. Nuotrau- 

koįe matomas Kairo aerodrome palestiniečiu susprogdintas 747 lėktuvas.

ja įpareigota puoselėti lietuvišką 
kultūrą arba ją remti. Šitai da
ryti yra įpareigotas dr-jos vi
cepirmininkas, tačiau iki šiol 
nieko nėra daroma. O kaip su 
rėmimu tų, kurie šį darbą dir
ba? Įsidėmėtinas pavyzdys yra 
su O. Ivaškienės tautinių šokių 
grupe. Pereitais metais visos 
Amerikos mastu, pačių ameri
kiečių rūpesčiu, buvo surengtas 
tautinių grupių taut, šokių fes
tivalis. Į šį festivalį buvo pa
kviesta vienintelė liet. taut, šo
kių grupė, vadovaujama Onos 
Ivaškienės. Kelias tolimas ir 
daug šilaidų. Didžiausią išlaidų 
dalį susimokėjo patys šokėjai, 
trūkstamą sumą rinko aukomis.

Ir ką manot, lengvai ši auka, 
rodos šimtinė ar kiek daugiau, 
praėjo? Žinoma, pirmiausia, kaip 

i paprastai, šoko prieštarauti J.

kad savo laiku, kai Lietuva bu
vo Sovietų S-gos okupuota, jis 
nematė skirtumo tarp Smetonos 
diktatūros ir Stalino diktatū
ros). Jis pareiškė, kad klubas 
nėra melžiama karvutė (nežiū
rint, kad daugumos šokėjų tė
vai yra dr-jos nariai). Jam pri
tarti ėmė ir keletas kitų. Tačiau 
daugumas dr-jos narių buvo ki-
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tos nuomonės ir auka buvo pa
skirta prieš dr-jos valdybos valią.

Keisčiausias dalykas įvyko se
kančiame dr-jos narių susirin
kime, kai klubo sekretorius jų 
pareiškimus užprotokolavo. Jie 
tada pradėjoL-kryžiavotis, kad jie 
nebuvę prieš^aukos skyrimą, ši
tai charektėrizuoja šių žmonių 
dvilypę sąžinę. Toliau apie

čigonus ir lietuvius.
štai dar vienas įsidėmėtinas 

įvykis. Kaip žinome d-ja nuo
moja auditorijas , kasy paprašo 
ir užsimoka? Taip vieną kartą 
buvo išnuomora salė ir čigonams 
ar panašiems. Jie pabaliavojo 
ir išnešė dr-jos garsiakalbius. 
Nieko nuostabaus su čigonais. 
Tuo reikalas ir pasibaigė. Kur tu 
pagausi vėją laukuose, žinoma, 
niekas ir negaudė, nors atsakin
gi nuomotojai dr-jos reikalų ve
dėjui buvo žinomi. Tiek apie či
gonus.

Dabar pažiūrėkim kas atsiti
ko su lietuviais, šį pavasarį lie
tuviškos šeštadieninės mokyklos 
tėvų komitetas surengė Sibiro 
tremtinės Bakienės paskaitą 
apie lietuvių j Imančias Sibire. Į 
paskaitą prisidūko pilna trečio
jo aukšto saSė Pritrūko kėdžių. 
Dr-jos reik.,.vedėjas leido atsi
nešti kėdžių iš antro aukšto sa
lės. Po pasiūtos tėvų k-to pir
mininkas salę perdavė j pilnoj 
-tvarkoj. Tačiau toliau dėjosi 
keisti dalykai. Rytojaus dieną 
buvo rasta, kad antrojo aukšto 
salės virtuvėje buvo išbarstytas 
cukrus, išpiltos garstyčios ir pri- 
daryta kitu jįuostolių. Kas kal
tas — aišku, pikaltinti lietuviš
kos mokyklos vaikais nors nie
kas nematė, kas tai padarė. Dr- 
jos vedėjo pastangomis padary
tas apskaičiavimas ir rasta, kad 
padaryta nuostolių apie 50 dol. 
žinoma, ir "kaltininkas” čia pat, 
tai liet, mokyklos tėvų k-tas. 
Dr-jos v-ba, daugiausia dr-jos 
iždininko Ed. Ketvirčio pastan
gomis (nevengiant' nė kumščio 
smūgių į posėdžių stalą, šitai 
jis dažnai mėgsta. Žinoma gal 
stipriau, bet ar tatai rodo žmo
gaus kultūringumą, tai jau ki
tas klausimas) ir dr-jos reikalų 
vedėjui sekunduojant (tiesa, jis 
jau įsitvirtino,' kaip niekieno 
nerinktas dr-jos valdybos na
rys) buvo nutarta iš lietuviškos 
mokyklos tėvų k-to išreikalauti 
nuostolių apmokėjimą.

Reikalas atsidūrė mėnesinia
me d-rjos susirinkime. Čia atvy
ko tėvų k-to pirmininkas G. Am
braziejus ir paaiškino, kad tėvų 
k-tas atsakingas tik už išnuo
motas patalpas, kurios buvo per
duotos pilnoj tvarkoj. Kitur pa
daryta žala klubo patalpose tėvų 
k-to nesaisto, juo labiau, kad; 
niekas nematė, kas tai padarė. 
Labai teisingas ir logiškas pa
aiškinimas. Tada susigriebė ir

didieji baudos šalininkai. Dar
gi dr-jos reik, vedėjas prisipaži
no, kad čia jis kalčiausias, nes 
po kėdžių išnešimo pamiršo už
rakinti salės duris ir kas iš tik
rųjų padarė klubui žalos, jis ne
galįs pasakyti. Antras tuoj šo
ko su geru pasiūlymu Ed. Ket
virtis, rekomenduodamas baudą 
panaikinti. Žinoma, susirinkimas 
taip ir pasielgė. Tačiau žiūrint 
į dalyką giliau, jis darosi keis
tas. Dr-jos reikalų vedėjas ži
nojo savo kaltę ir v-bos posėdy
je, tačiau ten to nesakė, o rei
kalavo, kad nuostolius apmokė
tų liet, mokyklos tėvų k-tas. 
Kaip matome, mūsų dr-jos v-ba 
čigonams buvo nuolaidesnė nei 
lietuviams. 7

Vos nesutrukdytas Tautos 
, šventės minėjimas
Kaip žinome, Liet. B-nės Bos

tono Apylinkė rugsėjo 20 d. su
rengė senosios Lietuvos ir Vy
tauto Didž. karūnavimo prisimi
nimui šventę, kartu prijungiant 
ir Lietuvos Steigiamojo Seimo 
50-ties metų sukakties minėji
mą. Minėjimas praėjo su dide- - 
liu pasisekimu. Bet, tur būt, ne- ,

• r ’<

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI .
— Sek pasaką," mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S.’ Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų musų mažie
siems bei jaunimui:

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

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems, Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50. . ; >? •

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Simah- 
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 iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doi. --

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Tyruolis, 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." Sodėikienės. 
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.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
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An important reason for 
buying Bonds when you¥e young 
is for when you’re old.

Someday you’re gomg to retire.
Let’s hope you’re ready; f
Let’s hope that you won’t be Evmg off 

your children.
Let’s hope ybuTl have more to Sve on, 

and for, than Sodai Security.
Let’s hope you’ll be self-sufficient, able 

to grow old with dignity, respected by 
others and able to keep your own chin up.

Let’s hope you’re planning for tomor
row.

Regardless of the ups and downs of 
your other assets, you have to start with ' 
a nest egg, a kitty, something in the sock 
you can always depend on..

One way you can do this most pain
lessly is by participating in the payroll 
Savings Plan where you work or the Bond- 
a-Month.Plan where you bank.

U.S. Savings Bonds now pay $% in
terest when held to maturity of S years, 
10 months (4% the first year; thereafter 
5.20% to maturity). That’s the highest 
-rate ever. . - /

Let’s not hope for a hotter tomorrow.
T -7______ <

swmsSE

Bond* are safe, 
ve replace then 
cashed at ycrar Š/CY
xwt2 redempdon. And alvty>

lake stock in* America.
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bei čemodanus 
kas vežėsi do- 
ugiausia mote- 
.ugiausia skare-

Taupymo Indillat 
Apdrauati iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

vo nemažai moterų. Povilas pa
siūlęs ekskursantėms moterims 
Lietuvoje pasilikti, nes ten esą 
lengviau gauti darbų, bet jos nu
mojusios ranka...

Pakelėse matęs daug pririš-

šukas, piūklus, peilius, žirkles, 
sagas ir kt.

Iš žalvario 
gintaro — 
ornamentas.

Visa tai atremia kadaise sklei
stą kryžiuočių propagandą, buk 
senieji prūsai buvę “barbarai” 
ir gyveno primityviškose sąly
gose. ' -

apyrankes; iš 
karolius ir visokius

Povilo Liaukevičiaus pranešimas
Ir štai, dar nuo batų Lietu

vos žemelės kvapui nenugara
vus, birželio 21 d., sekmadienį 
ekskursantas Povilas Liaukevi- 
čius staiga pasirodo Winnipego 
lietuvių parapijos salėje, kur 
tuo metu pietavo Winnipego ar
kivyskupas - kardinolas G. Fla- 
hiff ir 11 vai. lietuvių šv. Ka
zimiero bažnyčioje suteikė jau
nuoliams Sutvirtinimo sakra
mentą ir atlaikė šv. mišias ir jo 
garbei suruoštuose pietuose pa
sakė gražią kalbą, parodydamas 
didelį prielankumą lietuviams.

savo kalbą sakytų lietuviškai, 
tik gaila, kad jos dar neišmokęs. 
Pagyrė vietos kleboną kun. J. 
Bertašių, kad visada jį mato be
sišypsantį, kurs viską daro su 
pasitikėjimu ir tuo būdu visus 
sunkumus nugali). Papietavus 
kardinolas su savo palydovais 
išvyko.

Po aukštojo svečio išvykimo, 
susirinkusieji pasijuto kiek lais
vesni, tad ir tarpusavio kalbos 
ėmė daugiau rištis. Po tokio

Vis daugiau Amerikoje statoma na
mų, kurie pagaminami fabrikuose ir 
tik sustatomi statybos vietoje. Tokį 
namą galima iš paruoštų dalių su

statyti per 24 vai.

prie ,‘čerkos”, tačiau iš jų irgi 
daug tiesos sužinome.

šiais metais su ekskursija į 
okup. Lietuvą drauge keliavo iš 
mūsų Manitobos, teisingiau pa
sakius, mūsų Winnipego žvaigž
dė, buvęs pirmųjų Lietuvos lais
vės kovų dalyvis, visuomenės 
veikėjas, didelis Lietuvos patrio
tas, savanoris-kūrėjas Povilas 
Liaukevičius. Kaip tik tuo pačiu 
metu pasitaikė kartu dvi. lietu
vių ekskursijos iš Kanados ir 
viena iš Amerikos, ir visi kar
tu susispietė į Vilnių — tą gra
žųjį, specialiai užsieniečiams pa
statytą 300 kambarių kombina
tą, vadinamą Gintaro viešbučiu, 
kuriame jie pasimatė su savo 
giminėmis, o vėliau, kaip viš
čiukai rėtyje, buvo važinėjami 
į kai kuriąs iš anksto numaty
tas vietoves. Jeigu kuris komu
nistų globojamas “viščiukas” 
slaptai mėgino kur pasišalinti 
nuo okupanto pastatyto sargo, 
smarkiai buvo apkapodamas ir 
jėga sugražintas į savo vietą.

Vienas asmuo, kuriam buvo 
leista išvykti į vakarus kaip re
patriantui turėjo progos pa
gyventi trumpą laiką ir Kara
liaučiaus srityje. Jo žodžiais, 
tas kraštas virto tikrai aziatiš- 
ku. Visa, kas buvo kultūringes- 
nio anksčiau — dabar išnyko.

Kaip tipiškai rusiškas mies
tas, Karaliaučius, arba kaip da
bar jį vadina — Kalingradas, 
yra sunykęs, apgriuvęs; purvi
nas. Gyventojai, tai kopija bur
liokų nuo Volgos.

Prūsų Lietuva 
seniau ir dabar

Vėlesniu laiku atliekami iška- 
sinėjimai senųjų prūsų žemėje 
Pasargės upės pakrantėse ir į 
pietus nuo dabartinio Elbingio, 
suteikė daugiau duomenų apie 
tos lietuvių giminės kultūrą 10- 
me mūsų eros šimtmety.

Iš to, kas buvo užtikta, dabar
tiniai lenkų archeologai turėjo 
progos dar . stipriau įsitikinti, 
jog prūsų giminės toje gadynė
je buvo gana aukštai pakilusios 
civilizacijoje. Jie buvo išvystę 
nuosavą pramonę gaminimui 
kasdieninių reikmenų ir papuo
šalų; jie atlikdavo praktiškus 
statybos darbus, ■ palaikydavo 
prekybą su tolimesniais kraš
tais.

Iš geležies jie pasigamindavo

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

Įsteigta 1923 metalu . ~ TeL 421-3070
. Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Pradėjus ten gabenti masko
lius kolonistus, iš Lietuvos kra
što buvo siunčiama jiems mais
tas, drabužiai, gyvuliai, visokie 
ūkio padargai. Tai neva buvo 
pagalba “naujakuriams” iš “bro
liškų” respublikų.

Bet, kaip pasirodė, maskoliai 
sudorojo tą, kas jiems buvo pri
siunčiama, bet savųjų ūkių ne- 
išvystė, laukų neapsėjo, daržų 
neapsodino. Todėl ir visas tas 
derlingas kraštas pavirto dirvo
nais, kuriuose auga piktžolės. 
Užsilikę senųjų ūkininkų namai 
baigia sugriūti.

Taip tai dabar atrodo senųjų 
prūsų kraštas,. Sandara

Kaip anksčiau tų pirmųjų 
“delegatų”, taip ir dabartinių 
ekskursantų tarpe pasitaiko ir 
mums winnipegieciams, nors ir 
po vieną, kuris grįžęs, kad ir pu
siau sučiauptomis lūpomis, šį tą 
pasako, žinoma, jie kalba vie
nas noromis, kitas nenoromis, 
vienas viešai, kitas užkulisiais, 
o vienas gerame ūpe, kitas tik

chozus suvarytų buvusių ūki
ninkų, kurias jie išlaiko gau
tuose iš kolchozų sklypeliuose. 
Labai sunkiai pergyvenęs, kai 
pastebėjęs visus dominuojančią 
rusų kalbą ir patyręs kokie la
bai menki darbininkams atly
ginimai. Bet tie darbininkai ti
kį, kad “bus geriau”... Taigi, 
be vienokių ar kitokių pagraži
nimų, daugiau nieko ir nepa
sakė. ’

Po P. Liaukevičiaus praneši
mo buvo truputį padiskutuota. 
Pranešėjas atsakinėjo ir į klau
simus. Atsirado ir tokių, kurie 
pradėjo daugiau kažko baimin
tis negu pats P. Liaukevičius. 
Vieni ėmė šaukti: “Strikaiti, ne
rašyk, tik nerašyk į laikraš
čius!”, o pats Povilas prie ma
nęs priėjęs pasakė: “Kodėl ne, 
galima ir parašyti”. Viena po
niutė prie manęs priėjusi sako: 
“Viešpatie, kad mes turėtumėm 
tokį vyrą, kaip buvo Berija!”... 
“Tai ką, sakau, Berija mums vi
siems gerai žinomas. Kas neži
no, kad Berija išžudė milijo
nus nekaltų žmonių? Tik savo 
mintyje pagalvojau: Atleisk jai 
Viešpatie, nes ji nebežino ką 
sakanti.

Audra vandens šaukšte

Pagaliau būčiau ir aš ką ra
šęs, bet žinau, kad P. Liaukevi-

169—171 ir 184—187 J. Pr. se
rijoje “Turistų įspūdžiai Lietu
voje” aprašė ilgus pasikalbėji
mus su kitais šį pavasarį Lie
tuvoje buvusiais turistais iš 
Kanados ir JAV-bių, kurie pa
našiai nupasakoję apie komu
nistines šerengas einant per 
muitines, apie skepetaičių (“ba- 
buškų”) atėmimus, apie rusiš
kai kalbančius uniformuotus 
muitininkus • ruskius, apie gy
venimą “Gintaro”, viešbutyje, 
įkyrius “palydovus” ir pan. žo
džiu, iš aprašymų matyti, kad 
visi ekskursantai matė ir paty
rė beveik tuos pačius vaizdus ir 
pergyvenimus, kas nesudaro abe
jonės, kad nupasakojimai yra 
teisingi. (b. d.)

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ja* klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Ai 
Rūko lengvas, vaizdui gražia literatūrine forma pasakoji? 
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla., * J .>

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m, 206 psl., 
kaina 2 dok . .. ;' \

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE *

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ 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 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

savo amžiumi, tiek- ir politinė
mis pažiūromis kiek pasikeitė. 
Dabar jau matosi, kad į tas ek
skursijas įsijungia ir iš naujai 
atvykusiųjų bei jų prieauglio.

Ekskursantų kelias į okup. 
Lietuvą, koks buvo anksčiau, 
toks ir dabar tebėra. Tebevežio- 
jama įprastai, kaip ir pirmiau: 
Maskva - Leningradas, Vilnius, 
Trakai, Druskininkai, o dabar 
jau ir Kaunas. Iš sudarytos ek
skursantų grupelės, be jos vado
vo žinios neiškrypsi nė žings
nio. Gal kiek buvo išimties, kaip 
jau minėjau, pirmiesiems pati
kėtiniams — “delegatams”. Bet 
ir jiems prie šono, net ir naktį, 
gulėjo palydovas. Taigi, komu
nistai nepasitiki net ir savo ar
timais asmenimis.

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:

čikagi«tė< ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ J PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs 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
TOJAI- Polemika, 52 psl.,

Dn agr. 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 prisiun- 
tus piniginį orderį.

Raginkite savo apylinkę ĮjįĮfo 
augti - taupykite!

£*as mus tauP°™ 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 
. t 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-

i. ~ nėšio pirmos.

čius pats rašinėja į laikraščius, 
tai ko man bekišti savo nosį.

Panašiai P. Liaukevičius bu
vo aprašęs savo įspūdžius Tėviš
kės Žiburiuose Nr. 28, dėlto prie 
visa ko čia būtų galima statyti 
taškas, jei Neprikl. Lietuvoje 
Nr. 1213 nebūtų pasirodęs Liau
kevičiaus kitas straipsnis: “Vie
ni mato vieną, kiti —. kitą”..., 
kur reiškiamas nepasitenkini
mas Naujienų reporteriu J. Pr. 
kuris būk tai neteisingai apra
šęs jo pasakojimus.

žinoma, gal ta rūstybė būtų 
kritusi ir ant manęs, jei bū
čiau nežinojęs, kad J. Pr. pas 
P. Liaukevičių viešėjo savo atos
togų metu, tuo. pačiu laiku kai 
Liaukevičius grįžo iš okupuotos 
Lietuvos. Aš būčiau rašęs, jei ne- 
bučiau žinojęs, kad J. Pr. rasys. 
P. Liaukevičius su J. Pr. geri 
draugai, ir J. Pr. Naujienų 147 
nr-je pranešime “Povilas Liau
kevičius grįžo iš Lietuvos” trum
pai, bet nuoširdžiai kai kuriuos 
Liaukevičiaus įspūdžius sumi
nėjo.

Po to, Naujienų numeriuose

įvykio, žinoma, neliko nepaste
bėtas ir svečias, grįžęs iš okup. 
Lietuvos. Pasiūlius p. Liaiikevi- 
Čiui papasakoti savo įspūdžius, 
visų plojimais jis buvo sutiktas. 
Neminint visų smulkmenų pir
miausią buvo jo nusiskųsta, kad 
Vilniuje muitinės tarnautojai 
nelietuviai jų bagažus apžiūrinė
jo gana “šiurkštokai”. Daiktus 
bei dovanas čemodanuose sujau
kė kaip kad vėliau buvo sunku 
atgal susidėlioti 
uždaryti. Daug 
vamį, o iš jų d; 
rims skarelių. D;
lių vežėsi viena? montrealietis, 
kuris save laikei “patikimu” ir 
gal net tikėjosi |privilegijų, ta
čiau ir jo skarelės buvo numes
tos į kampą. Tękias skareles 
norint išsipirkti rėikėjo už kiek
vieną mokėti po 7 rublius mui
to! Tas kairiųjų pažiūrų mon
trealietis pataręs : Liaukevičiui 
“Povilai, kai grįši atgal, drožk į 
laikraščius visą teisybę”. Matė
si, kad ir komunistuojantis žmo
gus tokiu okupantų akiplėšišku
mu pasipiktino. j

Važiuojant tarp Vilniaus ir 
Kauno pakelėse matė darbinin
kus tebestatant dar neužbaig-

SLA__jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIOS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 

- /'■ tiems nariams.
• ■ . . . Z . ■ •• ■ '

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudė ir ligoie pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

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

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis šautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai -

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

ST,Ą — AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiaus .asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų ne
riams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. ; - .... ,

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės j kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas^ jeigu parašysi!:

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

NEI PO VILKO,
(Laiškas iš

WINNIPEG, Man. — Jau ei
lė metų kaip girdime, kad okup. 
Lietuvoj vis daugiau ir daugiau 
pradeda lankytis, kaip iš mūsų 
Kanados, taip ir iš Amerikos lie
tuviai.

Kaip prasidėjo ekskursijos į 
okupuotą Lietuvą

1956 metais ; buvo sudaryta 
pirmoji ekskursija iš patikimiau
sių asmenų, kuriems ir dalį ke
lionės okupantai apmokėjo, ši 
ekskursija buvo sudaryta iš pen: 
kiolikos asmenų. Tada jie jo
kiais ekskursantais nevadinosi; 
bet tiesiog “delegatais”. Kas 
juos tada buvo delegavęs, sa
vaime, aišku.

Jie grįžę savo klubuose viešai 
visai nesivarždami darė prane
šimus, tad- ir iš jų daug teisy
bės teko nugirsti. Jie savo nuo
tykius viešai pasakojo, mielai su
tiko, kad jų pasakojimai būtų 
aprašomi ir mažai kuris išsigy
nė savo viešai pasakytų žodžių, 
tik gal su kai kuriomis menko
mis išimtimis, nors vienas ki
tas iš savo sesių ir rąžančiu bu
vo gavęs per galvą.

Dabartiniai ekskursantai tiek
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Ar okupantas turi pagrindo džiaugtis?
“Vilnies” redaktorius S. J. Jokubka, vertindamas pa

sirodžiusias žinias apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos rugsėjo 19 — 20 dienomis sušauktą spau
dos ir radijo atstovų pasitarimą ir tame pasitarime aptar
tas mintis, priėjo išvados, kad PLB ryšių su kraštu klau
simu yra padariusi pažangą.

Jeigu jau maskvinės politikos laikraščio redaktorius 
tvirtina, kad padaryta pažanga, tai verta pasižiūrėti, 
kur jau jis tą pažangą mato. Pažangą Jokubka įžiūri ke
liuose reiškiniuose, bet pačią svarbiausią savo mintį jis 
šitaip formuluoja:

“Kas vystosi pasaulyje — nesustoja ir nestovi 
vietoje. Turiu galvoje dabartinę Lietuvių Bendruo
menės centro valdybą. (Jis turi galvoje, matyt* PLB- 
centro valdybą. N. R.) “Draugo” redaktorius Bro 
nius Kviklys, darydamas tos centro valdybos apžval
gą, rašo: “LB linija ryšių su kraštu klausimu buvo 
tokia: nei girti, nei peikti, nei skatinti, nei drausti 
— palikti patiems bendruomenės nariams asmeniškai 
apsispręsti”. a e . r
Ar nepadaryta pažangos?” (“Vilnis”, 1970 metų spa- 

lio2d. 1 psi.)
Bronius Kviklys; buvusios spaudos konferencijos ko- 

referentas, yra labai gerai informuotas apie PLB politi
ką apie ryšius su gimtiniu mūsų kraštu. Bet po ranka 
neturime PLB vadovybės nutarimo teksto šiuo klausi
mu, todėl negalime tvirtinti, kad tokia PLB centro val
dybos pažiūra į ryšius su kraštu. Galimas daiktas, kad 
keli PLB vadovybės nariai pilniausiai pritars tokiai for
mulei, bet reikia manyti, kad vadovybėje bus ir kitaip 
galvojančių. Mums atrodo, kad didelė PLB narių daugu
ma prisilaikys Clevelande vykusios veiksnių konferenci
jos nutarimų, todėl bus daug tiksliau, jeigu pasakysime, 
jog tai yra paties p. Kviklio klausimo formulavimas. Taip 
galvoja Bronius Kviklys, taip gali galvoti ir tie, kurie p. 
Kviklį pakvietė būti spaudos konferencijos koreferentu.

Jeigu Jokubka šioje Kviklio formulėje įžiūrėjo pa
žangą, tai lietuviams reikia apsidairyti, kur šioje formu
lėje yra tas plyšys, pro kurį ta “pažanga” sunkiasi. Jei
gu Kviklio formulėje nebūtų plyšio, tai okupantas nesi
džiaugtų ir Jokubka neberašytų apie “pažangą”.

O didžiausias plyšys, kuriuo Jokubka džiaugiasi, tai

(Tęsinys)
Kalbant apie visuomenės vei

kėjų santykius su laikraščiais 
ir su laikraštininkais, jau nu
statėm, kad daugelis bando savo 
organizacijos išlaidas mažinti 
spaudos sąskaiton. Nenorint 
tiesioginiai dėti laikraščiuose 
skelbimų, griebiasi kitų kelių. 
Sudarinėjamos spaudos komi
sijos, kurios įpareigojamos 
prieš būsimą įvykį parašyti 
kuo daugiausia straipsnių. Tos 
komisijos nariai pavaišinami 
(kartais ir dažnokai), jiems 
prižadami geri bilietai į būsi
mą koncertą ar kitą įvykį. Ta
čiau iš to jokios naudos netu
ri patys laikraščiai. Ne paslap
tis, kad yra laikrkaštininkų, 
kurie prieš didesnes šokių ar 
dainų šventes prirašo po 50 
straipsnių. Jie dažnai skysti- 
mingi, ragina visuomenę Temti 
būsimą įvykį.

šitokiais rašiniais apverčiant 
laikraščių redakcijas, ne tik 
daroma skriauda laikraščiams, 
kurie verčiami dykai garsinti 
parengimus, bet kartu neigia
mai veikiama ir visuomenė, 
kuri ilgainiui pripranta prie tų 
begalinių reklamų ir, nematy
dama, neskaitydama apie pa
rengimą dešimčių straipsnių, 
net nežino, kad toks parengi
mas bus. Paprastų skelbimų 
visuomenei jau pradeda nebe
užtekti. “Gal, ten nekoks kon
certas, jei nieko nebuvo rašo
ma apie jį, — daugelis pastebi.

Užtenka panagrinėti mūsų 
didesnių parengimų apyskai
tas ir pamatai, kiek mažai ten 
skirta lėšų spaudai, kuri, gi, 
sukvietė visus bilietų pirkėjus. 
Dainų ar šokių švenčių rengėjų 
komitetai net turi “garsinimo 
reikalams” narį. Visą darbą turi 
atlikti “spaudos komisijos”

rankų iškėlimas prieš artėjantį priešą, tai leidimas lie
tuvių tautos priešui daryti tą, ką jis nori. Niekam ne 
paslaptis, kad Bendruomenė buvo suorganizuota laisvojo 
pasaulio lietuviams apjungti sėkmingesniam pasiprieši
nimui okupantui. Priešas, išnaikinęs atkaklesnį pasiprie
šinimą krašto viduje, stengiasi pakirsti pasipriešinimą 
laisvame pasaulyje gyvenančių mūsų tautiečių. Iki šio 
meto lietuviai vykusiai priešinosi rusų pasikėsinimams. 
Jie priešinosi, tremtinių stovyklose, jie priešinosi susirin
kimuose, spaudoje ir įvairiausiais protestais. Priešas 
siunčia į užsienius specialiai gamintus laikraščius, kny- 
gas ir gerai apmokytus agentus. Vienus tremtinius jis 
pradėjo terorizuoti, o kitus kviesti bendradarbiauti. Vie-., 
nūs vilioja lietuviškomis dainomis, o kitiems groja tėvy
nės meilės jausmais. Laisvame pasaulyje gyvenantieji ir 
ryšių su gimtiniu kraštu norintieji lietuviai dažniausiai 
susiriša ne su lietuviais, bet su sovietų imperializmo tin
klan jau įkinkytais mūsų tautiečiais. Jie čia siunčiami 
įvairiausiais pretekstais ir apsidangstę nekalčiausiomis 
skraistėmis.

Nieko priešas labiau nenorėtų, kaip laisvų rankų. 
Nereikia priešo nei girti, nei peikti, nereikia skatinti su 
juo ryšius palaikyti, bet nereikia tų ryšių ir drausti. Su 
vieninga 'lietuvių bendruomene priešui ribossunku susido
roti, bet jeigu paliksime klausimą spręsti kiekvienam as
meniškai, tai priešui bus daug lengviau susidoroti ne tik 
su paskirais asmenimis, bet ir su visa bendruomene. Prie
šas pažįsta kiekvieną tremtin patekusį musų tautietį. Jei
gu paliksime jam laisvas rankas, tai jis mokės kiekvie
nam parinkti tinkamą laiką.

Kada Bendruomenės vadovybė' nesiima priemonių 
savo skyriaus sudrausti, tai VokietijospLB savo studijų 
savaitei baigti pasikvietė Maskvos konservatoriją praei
tais metais baigusią A. Dvarionaitę. Buvo sutarta leisti 
Birutei Kemežaitei padainuoti, bet “kultūrinio bendra
darbiavimo” šalininkai, planus pakeitė. 7

Pro vieną Kviklio formulės plyšį pralindo Dvario
naitė, pro pradarytas duris įsiverš Kazakevičius, o vė
liau jau bus sunku atskirti, kur prasideda vieni ir kur 
baigiasi antru ; 5

kurios už tą darbą atsiima “na
tūra”, kai laikraščiams palie- 

: kami trupiniai.
Pasikalbėjus tais klausimais 

, su veikėjais, ar tai būtų laisvi
nimo veiksniai, ar šalpos ar 
kultūros organizacijų darbi
ninkai, visi nurodo, kad jų 
darbas didžiai naudingas, labai 
tautinis ir kultūringas. Tauti
nę kultūrą remti reikia, vada
vimo darbus — irgi, tačiau ar
gi spauda nėra kultūra, ar tai 
nėra tautinio darbo apraiška? 
Argi laikraštininkas, aprašęs 
balių, koncertą, premjerą ar 
kitą pelną nešantį įvykį, nėra 
vertas to paties, ko vertas gri
muotojas, šviesų degintojas ar 
salės šlavikas? Jei tiems už
mokama, kodėl laikraštinin
kas turi savo darbą atlikti už 
dyką?

Kartą viena centrinė organi
zacija, nutarusi, kad nebeapsi
moka terliotis su savanoriškai 
dirbančiais lietuviais laikrašti
ninkais, nusamdė prieš vieną 
savo kongresą profesionalą 
“public relations” laikraštinin
ką amerikietį. Po vistį įvykių 
tas specialistas užgiedojo 6,000 
dol.- honorarą. Tada suprato 
tos organizacijos veikėjai, kad 
lietuviai atlieka tą darbą ir gau 
na tą patį rezultatą pigiau — 
visai veltui.

Toliau noriu plačiau paci
tuoti patyrusio mūsų laikrašti
ninko Br. Railos žodžius. Jis 
LŽS-gos biuletenyje “Pranešė
juje” rašo apie “žurnalisto 
talką ir auką visuomenės orga
nizacijoms”.

“Pranešėjo” Nr. 3 kolega A. 
Musteikis savo rašinyje trum
pai paminėjo savo nustebimą, 
beveik pasipiktinimą, kad dar 
ir šiuo metu kai kur kai kurios 
organizacijų valdybos rimtai 
svarsto klausimą, ar duoti ne
mokamus bilietus — kvietimus 
spaudos atstovams į ruošiamus 
parengimus.

Šį klausimą bene jau prieš 
dešimtmetį kartą kėliau Dirvo
je, bet visuomenėje platesnio 
atbalsio nebuvo. Kaip matom, 
ir dabar kai kurios organizaci
jos tebesvarsto, duoti ar neduo
ti nemokamus bilietus į parenk 
gimus žurnalistams ir radijo 
valandėlių pranešėjams! To 
klausimo pastūmėjimą geres- 
nėn pusėn tada tuoj sugadino ir 
kai kurie “žurnalistai”: užuot 
solidariai pritarę ir parėmę, 
jie pradėjo kritikuoti ir net pa
šaipiai aiškinti iškeltą mintį.

Be abejo, reikalas yra kiek 
painus ir skubiai neišspren
džiamas. čia reikia ilgesnio 
aiškinimo, kantrybės ir auklė
jimo — Įtikinėjimo, kol visos 
liet, organizacijos supras, kad 
spauda yra pirmiausia joms

Dvi padangos, 51 metę skirtumo. Kairėje, 1919 mėty lenktynių au
tomobilio padanga. Tuo metu laimėtojas važiavo 88 mylias per vai. 
greičiu. Dešinėje —• plati šiy dieny padanga, kai automobilis va

žiuoja virš 200 myliv per valandą.

pačioms reikalinga, ir spau
dos atstovas turėtų būti atitin
kamai pagerbiamas bent jau 
pakvietimu ir nemokamo bilie
to suteikimu. Tai nėra jokia 
malonė ir ne už dyką: spaudos 
atstovas rašys apie parengimą, 
gaiš laiką, taigi atliks tam tik
rą darbą.

Klausimas čia eina ne dėl tų 
kelių dolerių už Bilietą, bet iš 
principo, kad spaudos atsto
vai turi būti kviečiami svečiais 
(kaip daroma visame civilizuo
tame pasaulyje). Pagaliau, di
desnėje kolonijoje, kur būna 
daug ir svarbesnių parengimų, 
sąžiningam spaudos atstovui 
net ir ekonomiškai (jau nekal
bant apie laiko eikvojimą) bū
tų per sunkn ir nepakeliama, 
jeigu jis turėtų visur eiti, pirk
tis bilietus' (kartais gana bran
gius) ir dar dėl visa to už dyką 
skirti daugelį papildomų dar
bo valandų rašymui. Man ži
nomi atvejai, kai dėl tų prie
žasčių mūsų reporteriai “su
streikuoja”. Visiškai su pagrin
du!

Būna atvejų, kur lietuvis 
"žurnalistas savųjų stačiai įžei
džiamas avansu. Reklaminiuo
se kvietimuose į kokį nors svar 
bešnį tautinės ir politinės reikš
mės turintį parengimą ar mi
nėjimo “banketą” pajuodinto
mis raidėmis pabrėžiama, kad 
esą pakviesti ir spaudos atsto
vai (be abejo, amerikiečių 
spaudos, ne lietuvių). Anie ir 
atvyksta su garbės kvietimais, 
išskirtinai • vaišinami, globo
jami ir t. t. — ir, žiūrėk, vėli&u 
nė vieno žodžio savo laikraš
čiuose neparašo. O ■ lietuvių 
spaudos atstovai nekviečiami,

jokių apmokėtų bilietų negau
na, nevaišinami, su jais nesis
kaitoma, bet... laukiama, kad 
jie ko plačiau lietuviškoje spau 
doje rašytų ir rengėjus liaup
sintų. Tai tikra nesąmonė, ver
ta A. Musteikio nusistebėjimo 
ir pasipiktinimo.”

Visai teisingos mintys.

(Bus daugiau)
A. Pužauskas

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
išKeiia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų sabi

nė komedija, premijuota Čikagos See- i 
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše- | 
liaįs, kaina 1.00 dot

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 1 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol. r

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psL, kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET,

CHICAGO, ILL. 60608
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ŠIŲ DIENŲ EUROPOJE 
PASIDAIRIUS

Rašo DAN KURAITIS
*
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Jeigu mano tėveliui kas nors būtų pasa

kęs, kad iš Amerikos oru galėsiu pasiekti 
Europą į 6 valandas, tai jis jokiu būdu ne
būtų patikėjęs. Toks dalykas jam atrodytų 
neaprėpiamas. “Tai pasaulio galas”, pasa
kytų ir negalėtų suprasti, ir paaiškinti.

Tuo tarpu tame milžiniškame lėktuve 
360 keleivių gėrė šampaną, valgė file min- 
joną, o už 6 valandų jau gražiai nusileido 
Londone.

Nereikia kalbėti apie stebuklus, kuriais 
žmonės-netikėjo. Visa tai šiandien jau ne 
stebuklai, bet realybė.

ŠLAPIAS LONDONAS
Milžiniškas 747 labai gražiai nusileido. 

Nepajutome, kai ratai jau pradėjo riedėti 
lėktuvams lietais takais. Nusileido taip ra
miai, kaip nusileidžia kiti keleiviniai Ame
rikos lėktuvai. Pajutome, kad ratai pasie
kė žemę, bet nejutome jokio sutrenkimo ar 
pakrypimo.

Londonas tuo metu, kaip paprastai, bu
vo šlapias. Toje britų sostinėje, jei nelyja, 
tai visą laiką lynoja. Gal dėl to londonie- 
čiai visą laiką yra susiraukę. Jie mažai te
kalba, beveik nesijuokia. Kaip visuomet, 
atrodo rimti.

Londonas atrodo švarus. Gerokai lijo, 
bet važiuojant taksi nepastebėjome nešva

rumų, nesimatė atmatų ir popiergalių, kaip 
juos matome kai kuriose Chicagos gatvėse.

Londono negalima sulyginti su Roma. 
Italai iš viso švaros nemėgsta, o jeigu ku
riam italui tenka skubėti, tai jis viską iš
barstys. Tuo tarpu anglas nieko gatvėje 
nenumes. Anglas visuomet pagalvoja ką 
daro. Jeigu jo ko paklausi, tai pirmą mi
nutę pagalvos, o tiktai vėliau savo nuomo
nę pasakys.

Anglas didžiuojasi, kad didelė pasau
lio dauguma kalba angliškai. Pati Anglija 
traukiasi, anglų Įtaka mažėja, bet anglų 
pėdsakai visame pasaulyje pasilieka. Ang
lų kalba, jų papročiai, net ir mūsų brangi 
Amerika yra buvusi anglų. Ir amerikie
čiai seka anglų pėdomis visose kitose sri
tyse. Amerikiečiai, žinoma, anglus pra
lenkė, bet ji kalba vis dėlto angliškai. An
glija mažėja, traukiasi, bet “English spea
king people” pasilieka. Jie užėmė vyrau
jančią vietą šių dienų pasaulyje. Anglai 
pasitraukė ir iš Indijos, bet oficialiai Indi
jos kalba taip pat tebėra angliška. įstaty
mai, konstitucijos, visi valdžios patvarky
mai rašomi anglų kalba.

Man prisimena vieno žmogaus pasaky- 
xnas apie anglus. Jis pasakė: “Anglų salo
se būna ilgos žiemos, jos aptrauktos ūku. 
Anglas tuo nesirūpina. Jis sėdi viduje, ge
ria arbatą ir galvoja kas toliau daryti”.

Man atrodo, kad šis tvirtinimas yra tei
singas. Prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą Lon
donas buvo didžiausias miestas pasaulyje. 
Kaip Londone, taip britų karalystėje saulė 
niekad nenusileisdavo. Londone biznio 
žmonės dirbdavo dienoipis ir naktimis, o 

anglų laiky tose teritorijose visuomet švies
davo saulė.’ Vienur ji tekėdavo, o kitur 
nusileisdavo. '

šiandien Londonas atrodo “aptemęs”. 
Karas jiems labai brangiai kainavo, bet | 
naciai Anglijos nepaklupdė. Aš britų ne
smerkiu. Jie visvien dar yra išdidūs. Turi 
kuo didžiuotis, nės pėdsakus ilgiems am
žiams jie paliko. ■' .

Amerika yra Anglijos Įpėdinis. Manau, 
kad Amerika paliks gilesnius pėdsakus ne
gu Anglija. Amerika davė pasauliui kelias 
labai svarbias idėjas. Amerika davė pasau
liui demokratinę santvarką. Jos siekia to
limiausios tautos. Demokratinė santvarka 
pastatė Ameriką tautų priešakyje.

Rusai stengiasi pasaulį užkariauti gink
lais. Amerika užkariauti pasaulio nenori, 
bet Amerikos idėjos yra galingesnės negu 
rusiški ginklai. Man atrodo, kad netolimo
je ateityje rusai taip pat pasimokys. Jau 
pačioje Rusijoje atsiranda žnionių, kurie 
reikalauja daugiau teisių ir didesnės lais
vės. *■■■ 5

MARMURO VARTAI

Londone yra parko kampas, kuriame 
jau 110 metų žmonės sako kalbas. Anks
čiau tas kampas vadinasi Marble Areli. Lie 
tuviškai tai būtų Marmuriniai vartai. Ma
tyt, kad senovėje toje vietoje buvo marmu
riniai vartai, šiandien ta parko vieta va
dinasi “Speakers Corner” — Kalbėtojų 
kampas.

Rusija yra žymiai didesnė negu Anglija, 
bet Rusijoje nerasi nei mažiausio kampe

lio, kuriame žmonės galėtų be jokios bai
mės savo mintis dėstyti. Rusijoje žodžio ir 
sąžinės laisvės nebuvo carų laikais, jos nė
ra ir komunistų laikais. Jeigu neskaityti 
kelių mėnesių, kai buvo nuverstas caras ir 
Įvesta vadinama “proletariato diktatūra”,- 
tai rusai iš viso žodžio ir spaudos laisvės 
neturėjo.

Anglijoje kiekvieną metą, kiekvieną 
dieną žmogus gali savo tulžį išlieti. Jis gali 
atsistoti ant .muilo dėžės ir pasakoti, kas 
jam atrodo teisinga ir gera. Jeigu atsiras 
klausytojų, tai labai gerai, jeigu neatsiras, 
tai ilgai jis nekalbės ir niekam nepakenks. 
Gilesnės ir gražesnės mintys susilauks pa
sekėjų, tuščias mintis vėjas nuneš. Tame 
parke kiekvieną dieną tuzinas “išminčių” 
aiškina žmonėms, kaip geriau gyventi.

Pusvalandį pasiklausęs, susidarai įspū
dį, kad tie kalbėtojai savo kalbomis žmo
nes į dangų gali nuvesti, bet kai pasižiūri 
į kalbėtojų išvaizdą, į nešvarą ir apskreti- 
mą, tai tuojau pamatai, jog tai yra “svie
to perėjūnai”, bandantieji užsidirbti barš
čių dubeniui.

Kalbėtojų tarpe buvo ir vienas komu
nistas. Jis aiškino, kad Kremlius vieninte
lis išganys žmones, bet jo mažiausias žmo
nių skaičius klausėsi. Pastovėjau prie jo 5 
minutes. Tuojau pamačiau: jis nežino, ką 
kalba. Rusijos jis nepažįsta ir Rusijos dar
bininku gyvenimo jis nežino. Pamačiau, 
kad tas žmogus buvo pasamdytas. Jis pats 
netikėjo, ką jis kalbėjo.

Aš jau penkis kartus buvau Londone ir 
kiekvieną kartą vis užsukdavau pasiklau
syti kalbėtojų. Niekad jų ten netrūko. Par

kas didelis ir judėjimas didelis.. Ten po 
kelis tūkstančius žmonių vaikšto, dažnai 
eidami nuo vieno prie kito. Vieni klausia 
kalbėtojų, . kad paaiškintų kalbų prasmę. ; 
Kartais klausia tokių dalykų, kad kalbėto- | 
jas susikomfūzija ir nepajėgia atsakyti. < 
Kitiems kalbos nepatinka ir pradeda kalbė- ’ 
toją kolioti. - / . - 'V-

Anglai leidžia žmonėms pasakyti, ką j 
jie mano ir kaš jiems patinka. Bėt jie taip 
pat leidžia žmonėms išsirinkti tokią val
džią, kokia jiems patinka. Anglų politi- ; 
kai yra gerokai apsitrynę, jie moka logiš- | 
kai dalykus aiškinti ir žmones įtikinti. Kas 2 
daugiau žmonių Įtikina, tai tas ir laimi.

- AFRIKOS GYVENTOJŲ BALSAS |

Londono gatvėse mažai juodų tesimato, | 
bet prie Marmuro Vartų buvo susispietę t 
net 6 juodukai. Jie ne tik kalbėjo, bet ir į I 
klausimus atsakinėjo. Vienas pirštu į dan- Ž 
gų rodė ir aiškino Kristaus kelią. “Mes visi | 
ten iškeliausime”, — aiškino jis susispie-1 
tusiems žmonėms.

(Bus daugiau)
? - SI

Skaitykite ir platinkite
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OR. AIWA BAUORAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

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

Rez. t*l. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimu

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. B1E21S 
r*I«f.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak 7-8 
tiktai antradieniai^ ir penktjiriięninia 
Trečiad. ir sekmad. otisas uždarytas 

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

KENOSHA, WlS.
Džiaugsmą ir susirūpinimą
— keliautieji dalykai’

Po antrojo pasaulinių karo Ke- 
noshoj įsikūrė trisdešimt mūsų 
šeimų ir netoli to skaičiaus, be 
šeimų, suaugusių tautiečių. Įsi
kūrimo laiką pagal veiklą reikia 
skaityti 1950 metais. Nuo mini
mų metų iki šio laiko, tai yra 
per dvidešimt metų turėjome 
trisdešimt keturias vestuves. 
Dviem daugiau kaip Lietuvoje 
vedusių ir čia įsikūrusių.

Septyniolika sukūrė tautines 
šeimas ir toks pat skaičius miš
rias. Tuo įdomus balansas, kad 
Lietuvoje subrendę irgi penkias
dešimt nuošimčių sudarė^ ku-

rie sukūrė mišrias ir tautines 
šeimas.

Iš minimo vedusiųjų -skai
čiaus dvidešimt penki išvyko ir 
apsigyveno įvairiose A. V. 
vietovėse. Devynios šeimos įsi
kūrė Kenoshoj. Kurios mišrios 
šeimos apsigyveno pas mus, pu
sė priklauso formaliai prie L. B., 
moka tautinio solidarumo mo
kestį ir apsilanko į mūsų tauti
nius parengimus bei pinigais 
paremia mūsų tautini pasireiš-

du subuvimus, Į kuriuos pasali
nių nekvietė, nors ugnelės Per
kūno garbei neužkūrė.

Atsirado pavyduolių, kurie sa
kosi organizuosią Patrimpo ar 
dar geriau Pykulio draugiją! 
Lauksime.

Perkūno organizatoriai klai
dos nepadarė iškeldami Perkū
no vardą Rockfordo lietuvių or
ganizacijų tarpe. žvalgas

MMiWl

Susirinkimų ir parengimą

— JoniŠkiečię Labdaros ir Kultūros 
Klubo susirinkimas įvyks antradienį, 
spalio 6 d. 8 vai. vak. Talman Hali, 
4500 So. Talman Avė. Visi nariai ir 
narės kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime, nes yra daug reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys, rašt

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Firmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.
»■ I II I —

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė į 
optometristas

DR. EDMUND t. OARA 
2709 W. 5Ist STREET 

Tol.: GR 6-2400
Kai. pagal susitarimą: Pirm., ketv.‘ 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4. ir 

šeštad. 10—2 vai. >

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EIS1NAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOP EDAS-PROTEZ1STA5

Aparatai • Protezaų Med. Ban
dažai. Speciali pagalba ko|ems 
(Arch Supports) ir L t

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS UAB.
2850 West 63rd SU Chicago, III. 60629 

Telefu PRospect 63084

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

is ivairiy atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeL: FRontier 8-1882 ■

PERKRAUSTYMAI

MOVING
' Leidime) — Pilna apdraud*

ŽEMA KAINA
R.ŠE R Ė N AS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063I - - - *

Iš minimų vedybų kurios šei
mos apsigyveno kitur, mūsų L. 
B. ryšys nutruko su visais. Ir 
darau drąsią prielaidą, kad ne
mažas jų nuošimtis nuskęs šio 
krašto žmonių mariose.

Kadangi mūsų patriotizmas 
nėra žemesnis, kaip kitų koloni
jų ir buvo daromos pusėtinai ge-

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta

Ofise telu Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.; GArden 3-7278

TeL ofiso: PR 8-7773; rezu PR 6-4732

DR. A MACIŪNAS
C H I R UR G A S .
Priima tik susifams.

Valandos? pirmad.. ketvirtad., 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.

2454 WEST 71st STREET 
VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

NSKAS
STALINIŠ i

RADIJAS - PATEFONAS |
TIK 26 INČ. PLAT.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

I ------ —-----
J . ■>

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629 ’

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS, 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

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

Ofiso teiefu 776-2880
N»ujas 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. tek: WA 5-3099________

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VALu pirm., antrad., trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą,_________

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123
Jei neatsiliepia, tat telef. GI 8-6195

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

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.- RASČIAUSKĄ

AMERICAN >
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Every year we faiV 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

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

I--------------------------- -------------------------------------]
I Write: The President** Committee
J on Mental Retardation, 

Washington, O. C. 20X1.

Ny***. .. _ .........- --------- — I
I

Addrm ---------------------------------- — I
I

City--------------------------------------- --- ------------ |
*»-»« TKftA ■ ---- j

SKAITYK -NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Published m • pubHc strict In coco 
•orion with The Advert! *n< Council.

AŪ MAT NO. MR-41-67 
(1 column x 55 lines)

veikėjų sudarymui sąlygų jau
nimui bendradarbiauti su savais. 
Darau irgi drąsią prielaidą, kad 
suvedus davinius visame kraš
te vargiai gautųsi tokie rezul
tatai, kokius mes turime — tau
tinių santuokų nuošimtis tikrai 
būtų mažesnis.

šiuos davinius skiriu tėvams, 
Lietuvių Bendruomenės darbuo
tojams, lietuvių spaudai ir vi
sai visuomenei, kuri kovoja už 
tautinį išlikimą. Dėl to, kad blai
viai žiūrint į ateitį šio klausi
mu rezultatai ne gerės, betx blo
gės. Kad- mes galėtume išlai
kyti tautinių vedybų, dabar esa
mą nuošimtį, turime paieškoti 
naujų kelių-būdų. L. B. apy
linkėms šiame reikale turi ateiti 
l pagalbą aukštesnės L. B. in
stitucijos. B. J.

Katalikiškose mokyklose
Chicagos arkidiocezijos kata

likiškų mokyklų superintenden- 
:o kun. Robert Clark pranešimu, 
mokinių skaičius ne tiek daug 
sumažėjo, klek buvo prisibijo- 
ma: 81 aukštesnioje mokykloje 
ir 421 elementarinėje mokinių 
skaičius šiemet yra 278,789; 
jernai buvo 299,044.

Arkidiocezija p r i sibij ojusi, 
tad mokinių skaičius nukris iki 
270.000, labiausiai dėl to, kad 
mokyklos priverstos kelti mo
kestį už mokslą. Daugiausiai 
mokinių Chicagos arkidiocezi
jos mokyklos turėjo 1964 me
tais — 366,171 j ir 1968 m. moki
nių skaičius tebebuvo 323,301.

— Bridgeport^ Lietuviu Narrų* Sa
vininkę Draugijos poatostoginis susi
rinkimas įvyks antradienį, spalio 6 d. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare. Visi nariai ir na
rės kviečiami į susirinkimą ir atsives
kite naujų narių.

A. Kaulakis, rast.

— Eržvilko Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyks trečiadienį, spalio 7 d. 
Vengeliauskienės salėje, 4500 So. -Tal
man Avė. 8 vai. vak. Nariai prašomi 
atsilankyti, nes bus svarbių reikalų; 
aptarti ir bus renkami darbininkai 1 
dėl metinio baliaus. Po susirinkime' 
bus truputis, vaišių visiems.

E. McNamee, nut. rašt

— SLA 36-tos kuopos poatostoginis' 
Susirinkimas įvyks trečiadienį, spalio ! 
7 dieną Chicagos Lietuviu Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 7:30 vai. vak. 
Visi nariai kviečiami į susirinkimą. 
Kurie dar neužsimokėjote už šiuos 
metus, tai būtinai užsimokėkite, kad 
neliktumėt suspenduoti.

A. Kaulakis, rast '

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

ROCKFORD, ILL.
Seniau ir dabar

Kada tai Rockfordas buvo 
mažas miestas apie 45 tūkstan
čiai gyventojų, o lietuvių nie
kas nežinojo. Pradėjo atvykti, 
kviesti kitus, suvažiavo iš dide
lių miestu ir mažu, kadangi 
Pvockforde buvo sąlygos gauti 
geriau apmokamą darbą. Lietu
viai 1910 metais pasistatė Šv 
Petro ir Povilo medinę bažnytėlę

Atvykdavo pavieniai mergi
šeimos, organiza- 
pašalpines, politi- 
chorus. Kai ku-

nos, vyrai ir 
vo draugijas 
nes, kuopas, 
rie šiandien išnyko. Naujos kar
tos tautiečiai atrado, kad Rock- 
fofdo lietuviai susiorganizavę, 
turi draugijas, kuopas, klubą, 
jų noru suorganizuota A. L. B- 
nėš Rockfbrdo apylinkė. Sekasi 
gerai. Rodėsi, kad daugiau drau
gijų neatsiras.
' Bet štai susidarė nemažas bū
rys lietuvių, studijuojančių Lie
tuvos istoriją ir savo tautos se
nąją praeiti, senovės lietuvių 
tikėjimą ir dievus, kaip žemdir
bių dievaitė Žemyna (Žemynė
lė), ugnies dievaitė Gabija, Mė
nulis, Saulutė, žvejų dievas 
Bangputis miškų deivė Medei
nė, gasieji dievai [Patrimpas, Py- 
kulis ir. pats vyriausiah Perkū
nas.

AGNES DREVIN
Pagal tėvus Kedaitis

m. spalio mėn. 1 d., 10:30 vai. po pietų, sulaukusi 90 
Gimusi Lietuvoje, Tauragėj.

išgyveno 70 metų.

Mirė 1970 
metų amžiaus.

Amerikoje

Paliko nuliūdę: vyras Joseph, sūnus John, marti Bemice, anūkė
Bernice Okopski, 3 proanūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstanti. |

Kūųas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western
Avenuė. Z >'> j

Pirmadieni, spalio 5 dieną 10:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
i Lietuvių Tautines kapines. iL ■ IVisi a. a. Agnes Drebiu giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą' 
ir atsisveikinimą. - * j

■’f . ‘ -
Nuliūdę lieka:

j :■ Vyras, sūnus, marti, anūkai ir giminės.
Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

Naujoji organizacija pasivadi
no vardu Perkūnas ir jau turėjo

Spalio 4 iki 10 cf. paskelbta tautine 
laikraščių diena. šių metų šokis yra: 
”200 laisvės matų Amerikos spaudai".

GfiLINlNKSS 
(PUTRAMENTAS)

Unksznmoo arbt Htldcsio valandojt 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariom Ava. — 586-1220

GUžAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLŽS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834 
__ r - --- -

TRYS
AIKŠTĖ

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AUTOMOBILIAMS PASTATYT]

EUDEIK-
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

tJ

Metų Mirties Sukaktis
A. + A.

FRANK ALUTIS
Gyvenęs Chicagoje,

Mirė 1960 metir spalio mėn.
7 dieną. Gimė Lietuvoje.

Palaidotas Lietuvių Šv. Ka
zimiero kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmona Lil
lian ir giminės ’Amerikoje ' ir 
Lietuvoje.

Mūsų brangiajam Prank 
Alutis pagerbti bus laikomos 
Sv. Mišios Tėvų Jėzuitu koply
čioje, esančioje 5620 So. Clare
mont >Ave., Chicagoje 1970 m. 
spalio mėn. 7 d., trečiadieni, 
7:30 ir 8:00 vai. ryto, ir spalio 
11 dieną, sekmadienį 8:00 ir 
8:30 vai? ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas.

Mes Tavęs, Mūsų brangiau
sias, niekuomet neužmirsime. 
Tu pas mus'jau‘ nebesugrįši, bet 
mes anksčiau ar vėliau pas Tave 
nueisime. Tebūna Tau lengva ši 
žemelė.

Nuliūdę lieka:
* Žmona Lillian ir giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Vienerių Metų Mirties Sukaktis

SIMONAS RAKAUSKAS
Gyvenęs Beverly Shores, Indiana

GimėMirė 1960 metu spalio mėn. 5 dieną, sulaukęs senatvės. 
Lietuvoje, Mažeikių aps., Viekšnių valsčiuje, Kmitų kaime.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Pasiliko labai nuliūdusi žmona Ona, gimusi Simonavičiūtė, duktė 

Ann Stevens, žentas Michael, 2 sūnūs: Simonas ir marti ' Elaine, ir 
James, marti Lillian; marti Geraldine Royce, 9 anūkai, 13 proanūkų; 
sesuo Eve Bačkas, švogeris Frank ir šeima; brolis James Rakauskas 
su šeima, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Prašome visus gimines ir pažįstamus metinės sukakties proga ge 
ru žodžiu ir gražiomis mintimis pnsiminti labai nuoširdų vyrą, šeimos 
tėvą ir gerą lietuvį.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, sūnūs, marčios, žentas, anūkai 

ir proanūkai. ■ v
» ■ - - — - — ■ i—........................... .

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1

AMBULANCE 
PATARNAVl- • 
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, UI. Phone: OLympic 2-1OC?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

J

ir

SKELBKITES NAUJIENOSE
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PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

GENERAL OFFICE 
Billing, some typing.

Health insurance, Life insurance 
paid vacation.

Call LU 5-1300

Live in and care for invalid woman. 
3 adults, /no children. Lite house
work, plain cooking. Top salary and 

home for right person. 
Must speak some English. 

469-0364 GLEN ELLYN 
after 6 PM and week-ends all day.

HELP WANTED — FEMALE 
Darblninkiv Reikta

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago* Hl. Virginia 7-7747

Anglijoje prie automobiliu plovimo vietos eilėje laukia ir cirko dramblys, kurį gerai nuplauti 
ilgiau užtrunka, neju automobilį.

________ _
CAR WASH

a .

WORK AT HANCOCK CENTER 
Openings in our underwriting Dept, 
for accurate typists. Beginners oFj 
experienced. Excellent starting salary, DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 
outstanding fringe benefits. 37% 

hour week. /
Call Mrs. FRANZONE 751-1700 

An Equal Opportunity Employer

i 
t

Kodėl spaudoje taip šykštu apie tą 
sveikiausią ir Įdomiausią sportą?

Straipsnyje “JAV-bėse mėgia- 
irii tik namie auginti grybai” vo- 
kiečių . laikraštis “Abenpost” 

jspalio 1 d. nr. rašo: Jr.
/ Europiečių šventadienių spor- 
"tas .— grybavimas Jungtinėse 
^Valstybėse tebėra mažo vaiko 
^bateliuose. Nors miškai čia pil- 
-ni tų delikatesų, tačiau retas įsi
drąsina juos paliesti ir verčiau 
tenkinasi rūsiuose bei tamsiose 
^palėpėse augintais šampinjo
nais. Profesionalai grybautojai 
labai patenkinti, kad ko mažiau 
yra einančiu grybauti. JAV-bė- 
įe grybų industrija siekia 80 
□nilijonų dolerių pajamas kiek
vienais metais ir čia užaugina- 
•tna pusė visų kultyvuotų grybų 
pasaulyje. Tik retkarčiais ten- 
Įfca krautuvėse pastebėti kito
kių grybų.
£ Amerika yra per daug turtin
ga grybais. Kaip žinovai tei-

gia, Amerikoje auga dvidešimt 
kartų daugiau Įvairiausių gry
bų rūšių negu Europoje. Tam 
čia yra palanki pačios žemės 
struktūra ir klimatas.

savo

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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

Patogios Išsimokė 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 Sa. Kedzie Ave. PR 8-2233

Michigan© valstijos universi
tetas yra viena tų nedaugelio 
vietų, kur grybai yra rimtai ti
riami ir bandoma jais sudomin
ti gyventojus. Washingtonas ir
gi daro ką Įmanydamas, kad pa
skatinus grybų rinkimą. Smith
sonian muziejus tris kartu me
tuose organizuoja “grybų ek
skursijas”, kuriose nežinantie- 
siems suteikiamos reikalingos 
žinios. Be to, Ohio valstijoje 
veikia šiaurės Amerikos Grybų 
Draugų draugija.

'Grybai, kokius europiečiai pa
žįsta, čia retai terandama. Už 
tai čia pilna vardų, kaip mo- 
relės, riebios vištelės, austrės, 
mediniai raiteliai ir kitoki fan
tastiški pavadinimai. Nuodin
gieji grybai čia vadinami “ru
pūžių kedalėmis” . (toadstool). 
Dažnai jie čia atrodo kitaip negu 
Europoje, dėlto imigrantai yra 
ypač perspėjami būti atsargiais 
•Musmiris — Europoje turįs rau
doną kepurę, čia turi geltoną. 
Bet iš visų pikčiausias yra gry
bas, sutinkamas įvairiuose pavi
daluose, vadinamas “Angelas 
Naikintojas” (Destroying An
gel, Amanita virosa). Nuo šio 
grybo išgelbėjimo nėra”.

Lietuviai, kurių tėvynė yra 
be kitko garsi kaip geriausių 
grybų kraštas, visi bent savo 
jaunystėje yra grybavę, dėlto 
keistoka, kad šioje šalyje lietu
vių tarpe apie grybus ir viešose 
kalbose, ir spaudoje beveik vi
siška tyla. Aiškinama tuo, kad 
geri profesionalai apie
“hobby” nesigarsina, kad kiti 
paslapčių nesužinotų, šiaip gry
bų sezone miškeliuose lietuvių 
tenka gana dažnai aptikti.

Kodėl ir mums nejsisteigti 
“Lietuvių Grybų Draugų Drau
giją”? O štai ką apie grybus ei
liuoja senas patyręs grybauto
jas, draugijų ir organizacijų 
veikėjas ir garbingas Naujienų 
korespondentas A. Jusas: ,

Vitaminas E apsaugo 
nuo ankstyvo senėjimo 
Jei nenorite pasenti anksčiau 

laiko, praneša Kalifornijos uni
versiteto nutricijos (mitybos) 
ekspertas Dr. AI Tappel, reikia 
kasdien priimti rekomenduoja- 
mą kiekį E vitamino.

Patyrimai daugelyje labora- 
’ tori jų parodė, kad vitaminas E 
vaidina pagrindinę rolę prilai
kant kūno celes (ląsteles) nuo 
per anksti susidėvėjimo.

“Pasiremdami tais' atradi
mais, mes rekomenduojame, 
kad kiekvienas gautų atitinka^ 
mą kiekį vitamino E, kadangi jo 
trūkumas, kaip, jau žinoma, 
trumpina laboratorijų gyvuliu
kų amžių”, pareiškė Dr. Tap
pel.

Tyrimai parodę, kad viduti
niai amerikiečiai galiną vitami
no E mažiau kaip vieną trečdalį 
normaliai reikalingo kiekio. Re
komenduotina dozė kasdien po 
30 miligramų vitamino E, bet 
tyrimai parodę, kad vidutiniški 
asmenys gauna tik apie 7 mili
gramus to vitamino, z

Du trečdaliai vitamino E at
sargų gaunama iš daržovių alie
jų, įskaitant sojos pupelių ir 
medvilnės sėklų alyvas. Dau
gumas daržovių turi savyje ma
žus kiekius vitamino E, taip pat 
jų po truputį turi grūdiniai, pie
nas, žuvis ir daugumas mėsų.

SECRETARY
Typing, billing, payroll, answering 

phones.
9—4:30 Monday — Friday.
GEORGE VORIS CO.

2414 W. FULTON. CHICAGO 
CH 3-1330

SECRETARY
To Director of School Lunch Program. 

Typing and shorthand required.
Good benefits. Salary commensurate 

with experience.
CALL Miss TADDAI 

for information 
527-3200

J. BACEVIČIUS —BELL REALTY
. INCOME TAX SERVICE

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

• PATVTR'JINTI VERTIMAI •' IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

APIE GRYBUS
Tai dienelės lyja, lyja, 
žemė trokšta, ryte ryja, 
Daug kas važiuoja pagrybauti, 
Tik musmirių venkit rauti.

Jeigu norit dar gyventi, 
Bei kitu metų sulaukti,. 
Mat, tie gybai apgaulingi, 
Margi, gražūs ir spalvingi.

Ulceriai sulygino lytis
Prof. Andrew Waif Key iš 

Škotijos pranešė Toronto, Ka
nadoje, kad moterų kova už ly
čių lygybę nėra vien rožėmis 
klota, šiandie daugiau kaip du
kart moterys gaunančios duode- 
ninius (dvylikapirščių žarnų) 
uleerius negu kad gaudavo prieš 
20 metų. Priežastis įtariama ta, 
kad moterys labiau persiima 
biznio reikalais, kurie iki šiol 
buvo vyrų reikalas. *

SECRETARY - RECEPTIONIST
Must type, some bookkeeping. 

Attractive salary.
Permanent. , 
378-5100

J. TAYLOR CONSTRUCTION CO. 
4746 W. HARRISON

SECRETARY 
WITH SHORTHAND 

Excellent salary & benefits.
5 Day week. Good transporta

tion. Call for appointment 
FR 2-9855

CLEANING

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

QUARTERLY

Aš jums galiu pasakyti, 
Bet nereikia jus mokyti.
Kaip važiavom mes grybauti, 
žodžiu sakant, smaguriauti.
Ten giraitėj ant kalnelio, 
Prie pat pietinio kelelio, 
Matos grybai jau nuo tolo, 
Ir grybauti rados noro.
O ten grybų daug visokių, 
Ant nelaimės* nevienokiu, 
Bile grybai, kas kam darbo, 
Mes surinkom juos be vargo.

Tik vėliau grybų pavalgius, 
Lyg kas ausin pakuždėjo, 
Pasirūpink kur graborius, 
Nes jau vidurius skaudėjo.
Nors grybaut yra gerai, 
Mes jau žinom nuo seniai, 
Kuriuos grybuos musmiriai, 
Su jais būkim atsargiai.
Tai dienelės lyja, lyja, 
žemė trokšta, ryte ryja, 
Daug kas važiuos pagrybauti, 
Tik musmirių venkit rauti.

A. Jusas

T R U M P A I

(Near Loop Office) 
Part Time 

Call Miss Ml’lT'L 
263-7860

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 if 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

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldas.

Pilna apdrauda.
RUDIS Tek CL 4-1050

TEN STEBUKLAI, ČIA NAMAI
PUIKŪS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

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

2 BŪTŲ. 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. Su- 
tarkit apžiūrėti.

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

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

HOME INSURANCE

— Domas Petrelis 1965 m. 
baigė Urbanos ūni versi tetą ir 
gavo Bachelor jOf> Arts and 
Sciences diplomą. 1969 m. bai
gė Chicagoj John "Marshall Law 
School ir gavo Juris Doctor di
plomą. 1970,m. rugpiūčio mėn. 
išlaikė Valstybinius, egzaminus 
(Illinois State Bar Examination) 
ir gavo advokato1 teises. Malo
nu, kad lietuvių teisininkų skai
čius didėja. ...

— Spalio 18 demonstracijos 
proga prie Jungtinių Tautų 
spausdinama 50.000 informaci
nių lapelių apie Baltijos kraštus 
ir jų okupaciją. Jie bus dalina
mi nuo spalio 14 prie Jungtinių 
Tautų ir kitose centrinėse vie
tovėse New Yorke.

— Pabaltiečių protesto de
monstracijai visi valdžios leidi
mai gauti ir ji įvyks sekmadie-

RENTING IN GENERAL 
N u 0i4n ,^o»

Call: Frank Zapoils 
820814 W. 95th St.

GA 4*8654

anc Cdiujltv Comp?-.,

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su bal-
dais, televizija, ir visais patogumais JUOZAS (JOE) JURAITIS 
dirbantiems arba pensininkams, nerū
kantiems. 3116 W. 42nd St. Skambin- Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
ti 247-6451, 9 v. ryto arba 9 v. vakaro. J nūs, Volvus, Mercedes, Porschus ir 

kitas uis. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd SL
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

REAL ESTATE, AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET r .

PRospect 8-5454

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum 
1 year certificate

Passbooks

572% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured ter $20,000. — Highest reserves-

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

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 Miami akvariume reikėjo ii vieno tanko j kitą perkelti bangini 
"Hugo". Devyni vyrai ilgai gailo, kol Įkėlė bangini j specialiu* neš

tuvus. Banginis sveria apie 4,000 svary.

I-"..................... ......... . “ ..... ..... .. “

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.
f AL NAUJOKAITIS

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

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

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai 54.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — MONDAY, OCTOBER 5, 1970

nį, spalio 18 d. prie Jungtinių 
Tautų, Dag Hammarskjold Pla
za, prie 1st Avė. ir 47th Street, 
tfew Yorke. Manifestacijos pra
džia .— 2 vai. p. p. punktualiai. 
Prašoma nesivėluoti. Manifesta
cija ir protesto demonstracija 
'vyks nežiūrint koks oras be
būtų.

— Aldona Ambrozytė - Huder 
kartu su vyru Steve buvo išvy- 
' cę ekskursinėn kelionėn į vaka
rines Amerikos valstijas. Jie 
yra savininkai gerai užlaikomos 
svetainės 18-je kolonijoje.

— Petrutė Vasiliauskaitė, Oak 
forest, UI., buvo tarpe kandida-- 
čių grožio karalaitės rinkimuose, 
ruošiamos miesto šventės proga.

— Marquette Parko lagūnų 
valymą organizuoja apylinkės 
draugijos ir paskiri asmenys 
spalio 10 d. Mr. Tom Rybolt, 
tel. 737-8874 vadovauja šiam 
darbui. Apylinkės gyventojai 
yra prašomi prisidėti darbu ar 
užkandžių organizavimu dir
bantiems. Anksčiau buvusius 
valymo bandymus sutrukdė lie
tus.

— Chicagos Parkų Distriktas 
organizuoja vaidybos kursus ir 
grupes kai kurių parkų valdi
niuose pastatuose. Į juos yra 
kviečiami įvairaus amžiaus as
menys. Kursai bus ir Marquette 
’arko valdiniame pastate, 6700 

So. Kedzie Ave., tel. WA 5-1969.

♦ “Dainavos” ansamblio repe
ticijos prasidės š. m. spalių mėn. 
' .3 <1., 8 vai. vakare, Jaunimo 
Centre. Tą dieną susirenka visi 
“Dainavos” ansamblio nariai, o 
taip pat nuoširdžiai kviečiami j 
ansamblio eiles įsijungti ir nau
ji choristai. (Pr).

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 Se. ASHLAND AVE. 

LA 3 - 8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobillv draudimai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavhnaf Ir Taisymu 

5*44 WIST 49th STREET 
ToL» REpublk 7-1941

5% KAMB. MŪRINIS. Šilima gazu, 
alumin. langai, pusė rūsio įrengta. 2 
auto garažas, labai gera rietą. Tik 
$23 500

2 PO* 5% IR 4 KAMB. RŪSY? Šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
nas. graži nuosavybe Gage Parke. 
$44.500.

GRAŽUS SKLYPAS 2 butų namui 
geroie Marquette Parko vietoje. Tei-

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

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminijaus 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

SAVININKAS PARDUODA 4 KAM
BARIU mūrini namą, gazo šilima, 

garažas. 2825 So. SHIELDS. 
Tel. VI 2-0569.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyt* Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-condltioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu linas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
ji e

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, tinas Ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame "tuekpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuoto.

Skambinkit 
LA 1-6047

fkalnarima* veltui. kreipkltAt bet kada

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS


