
VOL. LVHI KainaChicago, Ill

mm » _ Washington, U. u. zu>^u _EUROPA BAN DOLER

vadai sukčiavo

neat

Britanijos

Rytų Pakis

— Rytų Vokietijoje neseniai 
išleista Vytautės Žilinskaitės 
humoreskų knyga “žydrasis jon
vabalis”. (E)

Socialdemokratų nauja politika DDR atžvilgiu kelia klau
simą, kas bus Vokietijoje toliau. Kad socialdemokratai neįstengs 
vieni perimti valdžios, atrodo lyg ir tikra. Tik iš vienų rinkimų 
to dar spręsti negalima. Gal Berlyno rinkimai kiek aiškiau pa
rodo, kad SPD (socialdemokratų) pozicija nepagerėjo. Lygiai tik
ra atrodo, kad būkštavimai jog SPD laimėjimas tebuvo epizodas 
V. Vokietijos valdyme, yra klaidingi.

Saulė teka 5:30, leidžiasi 7:57

Kaž kur Egipte nufotografuota Egipto priešlėktuvinė baterija stebi dangų ir laukia pasirodant 
Izraelio lėktuvu.

— Vilniuje išleistas, ketvir
tuoju leidiniu, Ievos Simonaity
tės romanas “Vilius Karalius”. 
Jo tiražas siekia 30,000 egz. (E)

— Klaipėdoje veikia kursai 
paruošti esperanto kalbos spe
cialistams. š. m. kovo mėn. 74 
Klaipėdos merginos ir vaikinai 
gavo tokių kursų baigimo liudi
jimus. Okup. Lietuvos jaunimas 
esperanto, tarptautine kalba, 
ypatingai domisi. (E)

Anwrikos vidaus saugumu rūpinasi 
valstybės prokuroro padėjėĮas Robort 
Mardian, kuris tvirtina, kad sakti Įta
riamus yra io pareiga, saugo j ant kon

stitucijos taisas visy amarikiažty.

— Vilniuje, kaip š. m. kovo 
25 d. paskelbė “Tiesa”, dabar 
veikia 170 maisto produktų par- 
duotuviu. (E)

aUJ
TU U*Um

PITTSBURGHAS. — Fede
ralinė jury komisija pripažino 
kaltais du angliakasių unijos 
pareigūnus suktybėmis ir uni
jos lėšų naudojimu 1909 metų 
rinkimuose, parėmimui unijos 
prezidento Boyle rinkimų kam
panijos. Jei apeliaciniai teis
mai .šio sprendimo nepakeis, du 
nuteistieji gaus metus kalėji
mo ir- turės sumokėti po 10,000 
dol. baudas. Kaip žinoma, prieš 
rinkimus angliakasių unijoj vy
ko nuožmi kova, o po rinkimų 
vienas kandidatas Joseph Yab- 
lonski buvo nužudytas su žmona 
ir dukterimi. Teismas nustatė, 
kad 8,500 dol. unijos pinigų bu
vo panaudota Boyle išrinkimui 
unijos prezidentu.

Plokštelių odisėja
I Lietuvoje paskelbtomis žinios 
mis (“Lit. ir Menas”, nr. 3) 
plokštelių gamyba bei plitimas 
krašte nėra paprastas. Tiesa, 
šiuo metu okup. Lietuvoje kas
met plokštelių išplinta apie 3 
milijonus ir iš jų pusantro mi
lijono su Lietuvos atlikėjų bei 
muzikos Įrašais. Pirmos ilgai 
grojančios plokštelės Lietuvoje 
pasirodė 1954 m., vėliau plokš
telių gamyba pergyveno Įvai
rius tarpsnius, buvo ir daug ne
sėkmės metų. Nuo 1964 m. iki 
dabar buvę metai laikomi lietu
viškos plokštelės “aukso amžiu
mi”.

WASHINGTONAS. — JAV vyriausybė žengė dar vieną 
žingsnį santykių su Kinija gerinimo kryptimi ir atšaukė visus su
varžymus amerikiečiams biznieriams naudoti dolerius transak
cijose su Kinijos vyriausybe. Tai pirmas žingsnis finansinių ir 
komercinių suvaržymų panaikinime. Valstybės iždas tariasi su 
valstybės departamentu ir prekybos departamentu kitų suvaržy
mų atšaukimo klausimu ir eksporto-importo reikalais. Ateityjė 
amerikiečių bendrovės gales už dolerius pirkti- Kinijos gaminius 
ir juos parduoti užsieniuose. Taip pat biznio įmonės galės pirkti 
už dolerius prekes užsieniuose ir jas galės parduoti Kinijai. A

Prancūzija ir Italija kovojo 
prieš šitą nutarimą, sakydamos, 
kad sutriks aiškiai nustatytos 
kainos Europos rinkos valsty
bių valiutų pasikeitimuose. Eu
ropos valstybės pamažu eina 
prie vienos ekonominės politikos 
ir vienos valiutos. Dabartinis 
nutarimas “leisti plaukioti” at
skiroms valiutoms, yra priešin
gas to valiutų suvienodinimo 
siekiams. Nutarta šitokį “laisvą 
plaukiojimą” turėti tik laikinai, 
kol nusistatys natūraliai Euro
pos pinigų santykis su doleriu.

Europos rinkos nutarimas iš
laisvinti savo valiutas iš dirbti
nų suvaržymų santykiuose su 
doleriu apsunkins einančias de
rybas su Britanija. Anksčiau 
piniginės sistemos svyravimas 
buvo ribotas ir galėjo siekti tik 
pusę nuošimčio virš nustatytos 
kainos arba pusę nuošimčio že
miau nustatytos kainos. šis svy
ravimas dabar bus didesnis ypač 
Olandijoje ir Belgijoje, kurių 
vąlįutos galės pasiekti didesnę 
vertę lyginant ~&u .doleriu.
“ Gegužės 20 d. Britanijos prem
jeras Edward Heatr atvyksta į 
Paryžių derėtis su prezidentu 
Pompidou dėl britų įstojimo į 
Europos rinką. Birželio mėn. 
prasidės oficialios derybos. Pran
cūzija praeityje du kartus už
stojo britams kelią patekti į-rin
ką. Premjeras Heath nori išsi
aiškinti su prezidentu, kokią jis 
dabar užims poziciją. Britani
joje šiuo metu vis daugiau žmo
nių priešingi įstojimui į rinką. 
Prancūzijos nepalankumas tą 
britų opoziciją galėtų tik su
stiprinti.

INDEPENDENCE. — Buvęs 
prezidentas Harry Truman šeš
tadieni atšventė 87 m. sukaktį. 
Jį aplankė sen. Hubert Humph
rey.

SAIGONAS. — Budos gimta
dienio karo paliaubos komunistų 
buvo sulaužytos 42 kartus.

ROMA. — Maža San Marino 
respublika su 18,000 gyventojų 
oficialiai pripažino komunistinę 
Kiniją ir užmezgė su ja konsula- 
rinius ryšius.

MASKVA. — Į So v. Sąjungą 
išvažiavo žinomo džiazo muzikos 
atlikėjo .Duke Ellington orkest
ras, kuris koncertuos penkiuo
se miestuose.

ČIKAGA. — Teismas patvir
tino miesto valdybos draudimą 
Amerikos nacių partijai šaukti 
mitingą Marquette Parke Tei
sėjas sako, kad toks susirinkimas 
gali iššaukti smurtą ir sudaryti 
visuomenei pavojų.

Tiesa, Vilniuje veikia plokš
telių studija, bet jos uždavinys 
— tik parinkti kūrinį ir jį įra
šyti į magnetofono juostą. Po 
to kūrinys siunčiamas į Maskvą, 
pervedamas Į matricą ir iš Mas
kvos siunčiamas į Rygos “Me
lodija” fabriką, šis galutinai 
pagamina ir pradeda plokštelės 
platinimą. Taigi, Vilniuje pada
rytas įrašas, prieš pasiekdamas 
parduotuvę Lietuvos sostinėje, 
atlieka apie 2,500 kilometrų ke
lionę.

Dėl to ir plokštelių gamy
bos srity skundžiamasi netvar
ka, bloga organizacija, reklamos 
stoka ir pan.

Per pastaruosius penkerius 
metus Lietuvoje plokštelių iš
pirkta ar užsakyta daugiausia: 
su M. K. Čiurlionio muzika, “Lie
tuvos” ansamblio suvenyrinė 
plokštelė, restauruoti Kipro Pe
trausko Įrašai, V. Noreikos plok
štelė, R. Sipario dainuojamas 
“Senasis jūrininkas”, “Lietu
vių liaudies dainų antologija”, 
V. Mykolaičio-Putino sonetai, 
rašytojų balsai. Labai domima
si plokštelėmis su kaimo kapelų 
ir estradinių kolektyvų įgroji- 
mais. (E)

Grobia gintarą
Rusai siekia kuo daugiau iš

kasti gintaro Baltijos jūroje. 
Neseniai pradėti darbai įrengti 
naujai Kaliningrado (Karaliau
čiaus) gintaro kombinato kasy
klai. Pernai minėtas kombina
tas papuošalams panaudojo 458 
tonas gintaro. Naują kasyklą 
manoma galutinai užbaigti 1974 
metais ir tais metais gintaro 
gauti iki 1150 tonų per metus ir 
daugiau. Rusai patikina, panau
doję ir Tass agentūrą: gintaro 
atsargų turėsią pakakti dar il
giems metams... (E)

Rusai važiuoja 
Į Baltijos kraštus 
Sovietų vyriausybės organas 

"Izvestija” š. m. balandžio 16 
d. paskelbė 1970 m. įvykusio 
gyventojų surašymo duomenis 
— dabar paskelbtas pranešimas, 
antras iš eilės, liečia Sovietų 
S-gos tautines grupes.

“N. Y. Times” balandžio 17 
d. iškėlė kai kuriuos praneši
mo duomenis. Pasak dienraš
čio, patys rusai pripažino rusų 
gyventojų skaičiaus padidėjimą 
Baltijos kraštuose. Esą, “stam
bus rusų gyventojų įliejimas” 
matyti Baltijos respublikose. Jis 
sumažinęs Baltijos kraštų gy
ventojų skaičių ypatingai Esti
joje ir Latvijoje. Nurodyta, kad 
“lietuviai, katalikų tauta, su 
aukštu gimimų skaičiumi, išlai
kė savo gyventojų lygį”. (E)

BRIUSELIS. — Europos Bendrosios Rinkos finansų minis
terial po ilgų ginčų pritarė V. Vokietijos nutarimui paleisti savo 
valiutą į laisvą rinką, kurioje savaime nusistatytų Europos va
liutų santykis su doleriu. Formaliai nustatytų valiutos keitimo 
santykių nebus laikomasi ir laukiama, kad dolerio kaina pasi
darys mažesnė, negu oficialiai nustatyta. Jau tą pačią dieną 
Vokietijos markėmis už dolerį buvo mokama 3.55 markių vietoj 
nustatytos oficialios kainos 3.66. Amerikiečiai už markę turėjo 
mokėti 28 centus, vietoj 27 c.

Lietuvių poezija 
lenkų kalba

Lenkijos valst. leidybos in
stitutas neseniai išleido lietu
vių poezijos rinkinį “Dainos ir 
žvaigždės”. Ji parengė L. Levi
nas ir lietuvių literatūros ver
tėjas, Z. Stoberski. Paskelbta 
kūryba rašytojų : K. Donelaičio, 
J. Marcinkevičiaus, J. Deguty
tės, E. Mieželaičio, Vyt. Mačiui- 
kos, be to, V. Mykolaičio-Putino, 
B. Sruogos, V. Montvilos, S. Ne
ries, T. Tilvyčio, A. Venclovos, 
E. Matuzevičiaus ir kt. Iš viso 
atstovaujamas 41 autorius. (E)

Ateityje Amerikos bendrovių 
laivai, plaukioją su kitų valsty
bių vėlravoffi*galės plaukti'ir Į 
komunistinės Kinijos uostus. 
Amerikiečių kontroliuojamos ži
balo bendrovės galės užsieniuo
se parduoti laivų kurą ir Kini
jos laivams, išskyrus tuos lai
vus, kurie plaukia Į šiaurės Ko
rėją, š. Vietnamą ir Kubą.

Du amerikiečiai profesoriai: 
Arthur Galston iš Yale univer
siteto ir Ethan Singer iš Bosto
no gavo Kinijos pakvietimą at
vykti į Kiniją. Jiedu lankėsi Ha
nojuje ir pareiškė norą vizituo
ti Kiniją. Jiems Kinijos amba
sada tuoj pasiūlė vizas.

Informacijos bėdos
Vilniuje, telefonais kalban

tiems, veikia informacija — jos 
numeris 09 ar 07, bet, kaip ma
tyti iš nusiskundimu Vilniaus 
spaudoje, sunku prisiskambin
ti informaciją ne tik dienos me
tu, bet ir vakare 
sako. Vargas ir su keleiviais, 
kurie norėtų paskambinti gele
žinkelio stoties informacijai. Te
lefonu niekas neatsako ir dėl to 
žmonės sugaišta ne tik pusva
landį, bet ir daugiau. (E)

WASHINGTONAS. — Apie 
15,000 žmonių demonstravo Wa
shingtone, reikalaudami “laimė
ti karą” Vietname. Viešame mi
tinge buvo perduoti sveikinimai 
iš P. Vietnamo viceprezidento 
maršalo Ky, Georgijos guber
natoriaus pavaduotojo Lester 
Maddox, Alabamos gubernato
riaus Wallace ir kitų. Tarp pla
katų matėsi: “Free Calley”, 
“Better Dead Than Red” ir kt.

ROMA. — Valstybės sekr. Ro
gers Romoje spaudai pareiškė, 
kad jis patenkintas kelionės po 
Viduriniųjų Rytų šalis rezulta
tais. Arabai ir Izraelis pratiš- 
kiau žiūri Į visus klausimus ir 
yra vilčių, kad bus surasta išei
tis iš konflikto. Romoje prieš 
Rogers vizitą demonstravo ko
munistai, išdaužė daug langų ir 
padarė kitų nuostolių tuo metu, 
kai Rogers kalbėjosi su Popie
žium Vatikane.

TOKIJO. — Kinija paskelbė, 
kad ji sutiko pradėti su Turkija 
pasitarimus dėl diplomatinių 
santykių užmezgimo.

ROMA. — Sustreikavus mies
to darbininkams, gatvėse atsi
rado daug šiukšlių, o ligoninė
se ir kapinių koplyčiose didėja 
nepalaidotų karstų skaičiai, nes 
niekas niekasa duobių, neišveža 
šiukšlių.

WASHINGTONAS. — FBI 
per Scotland Yardą bando pa
veikti Rodezijos vyriausybę, kad 
ji ištremtų čikagietį biznierių 
Louis Steinbergą, kuris kaltina
mas apgavęs banką 6.8 milijonų 
dolerių sumoje. Jis slapstosi Ro- 
dezijoje, kuri su Amerika neturi 
nusikaltėlių išdavimo sutarties. 
Sakoma, kad jis ten nuvyko su 
milijonu dol. pinigų kišenėje.

TEHERANAS. — Irano vy
riausybė įsakė savo karo laivams 
šaudyti į britų lėktuvus, jei jie 
toliau skraidys virš laivų, ku
rie yra Irano teritoriniuose van
denyse. Iranas rengiasi pakeis
ti britų jėgas Persijos įlankoje 
ir ima užimti pozicijas, kurias 
iki šiol laikė britai.

BOGOTA. — Venecuelos gy
ventojas pagrobė Kolumbijos 
lėktuvą ir privertė jį skristi į 
Venecuelą. Piratas pasakė turįs 
vėžį ir ilgai negyvensiąs. Jis no
rįs numirti savo gimtinėje.

LONDONAS, 
aukso atsargos per balandį mėn. 
padidėjo 103 mil. dol. iki 3.42 
milijardų dol. Per tą patį mėn. 
britai sumokėjo 19 mil. dol. sko
lų Vokietijai.

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje sprogusi bomba užmu
šė vieną moterį. Kitas sprogi
mas sužeidė du kareivius.

NEW DELHI.
tane vėl siautė didelė audra, pa
dariusi daug nuostolių, žuvusių 
skaičius dar nežinomas, tačiau 
manoma, kad jis bus mažesnis 
už uragano aukas lapkričio mėn. 
kada žuvo 250,000 žmonių.

LA PAZ. — Bolivijos bandi
tai paleido vokietį biznierių, kai 
jo šeima sumokėjo 50,000 dol. 
išpirkimo pinigų. Biznierius Bo
livijoje gyvena jau 30 metų.

Dizertacija apie 
JAV lietuvių kalbą
Vilniaus jaunieji mokslininkai 

domisi Amerikos lietuvių kalba. 
Tai liudija Liongino Pažūsio va
sario 18 d. Vilniuje, universite
to filologijos fakultete apgintos 
disertacijos tema: “Fonetinė ir 
morfologinė angliškų skolinių 
integracija šiaurės Amerikos 
lietuvių kalboje”.

Pažūsis gavo filologijos moks
lų kandidato laipsnį. Kitos di
sertacijos tema: “Lietuvių tau
tosakos savitumas ir meninė ver
tė”. Ją apgynė Donatas Sauka.

Švedijos sosto jpėdinis princes Carl 
Gustav sulaukė 25 mef\». Jis pagal 
konstituciją galėtv užimti sostą be re
gentu. šiuo metu karaliumi yra jo 

senolis Gustav • Adolf.

Library of Congress
Periodical Division

Garbins komunistus
Vilniuje Įvykusiame trečiame 

Kinematografininkų sąjungos 
suvažiavime buvo priimtas nu
tarimas, panašus ir nutarimams 
rašytojų ir kitų kūrėjų tarpe 
— kurti tokius kūrinius, kurie 
vaizduos “mūsų bendraamžius, 
jų didvyriškus žygius”, kitais 
žodžiais, komunistus, jų dar-

Berlyno ir Schleswig-Holstei- 
no rinkimai parodo, kad koalici
nė tvarka liks ir po naujų rin
kimų, nors FDP (liberalai) ir 
kalkuliavo kitaip. Juk jei jie 
nesutiko eit į Berlyno senatą, tai 
tur būt nenorėdami sugadinti 
savo santykių su CDU-CSU, o 
gal norėdami paveikti Schleswig- 
Holsteino rinkimus. Spėjama, 
kad dabartinio valdančio burmis
tro asmenybė taip pat turėjusi 
įtakos.

Iš Schleswig-Holsteino rinki
mų rezultatų tektų spėti, kad 
CDU laimėjo NPD (nacių) bal
sais — 1967 m. rinkimuose jie 
turėjo 5.6%, o šiuose rinkimuo
se jie tegavo 1.3%, reiškia nu
stojo 4.3%. CDU laimėjo šiuo
se rinkimuose 5,7% daugiau. Tą 
1.4% prieauglį galima būtų lai
kyti jaunųjų rinkimų padidėji
mo pasėka, nes kitos partijos 
gavo irgi: FDP 2.1%, o SPD 
22% prieauglį, šiaip ar taip 
aišku, kad NPD įtaka suma
žėjo ir kad pranašavimai, jog 
SPD V. Vokietijoje savo poli
tika yra rinkikų simpatijas nu
stojusi, yra klaidingi.

Kissingeris laiko iSchleswig- 
Holsteino ir prieš tai Berlyno 
rinkimus Įrodymu, kad dabar
tinė Brandto valdžia neturinti 
tautos daugumos pasitikėjimo. 
To vis tik negalima būtų tvir
tinti, nes dalyvavimas rinkimuo
se nėra perdaug aktyvus ir iš 
70% dalyvavimo negalima bū
tų tokių išvadų padaryti. Jei da
lyvavimas būtų bent 90% pa
siekęs vaizdas būtų aiškesnis. 
Tie trūkstantieji 20% galėtų 
vaizdą labai pakeisti.

. SPD frakcijos pirmininkas 
Herbert Wehner pareiškęs, kad 
CDU laimėjimo negalima pa
neigti. Jis aiškina laimėjimą di
deliu ūkininkų kiršinimu ir 
kurstymu prieš SPD kandidatą 
į burmistrus Steffen. Jis va
dina CDU veikimą “aistringa de
magogija”. Tik kaip ten bebū
tų to didelio entuziazmo, kuris 
reiškėsi Brandtui paėmus val
džios vairą, jau nebėr.

Kokias išvadas iš tu rinkimu 
padarys V. Vokietijos politikai, 
dar neaišku.

Ginčai Ceylone
COLOMBO. — Ceylono parla

mente įvyko karšti ginčai dėl 
pranešimų, kai Ceylono karei
viai ir policija labai žiauriai el
giasi su pagautais sukilėliais. 
Spaudoje buvo žinių apie suki
lėlių kryžiavimą, deginimą ir 
sušaudymus be teismo sprendi
mo.

Vidaus reikalų ministeris pa
neigė šiuos gandus, tačiau pri
pažino, kad kovose žuvo apie 
500 sukilėlių. Butų ministeris, 
kuris yra ir komunistų parti
jos vadas, Keuneman pasakė, 
kad vyriausybė nejautusi jokio 
malonumo šaudydama jaunus 
vaikus, bet tai dariusi su šird
gėla ir tragedijos pajautimu.

Apie 3,000 sukilėlių jau pasi
davė vyriausybei, tačiau dar tiek 
slapstosi kalnuose ar džiunglėse.

by Tbe LithuaafaA New* Publiahiatf Co-.
1739 So. Halsted Street, Chicago, OL 6060 
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KAIP VYKSTA BALFO DARBAS
(Pasikalbėjimas su Balfo Reikaly Vedėju 

kuh. ’Pi Gersftūnu)
1. Pakartotinai ir iš visų pu-| 

š^ų yra puolamas Baltas ir jo. 
darbas per okupuotos Lietuvos! 
spaudą ir radiją. Ar tai daro 
kokios nors įtakos į Balfo vei
kėjus ir jų darbą? Jei taip, tai 
kokios įtakos?

— Daro įtakos ir ta įtaka tei
dama. Kadangi okupantas kon
troliuoja ir spaudą ir radiją, 
tad ir visokie laisvame pasauly 
išvystytos veiklos puolimai nė
ra daromi okupuotojų, o oku
panto iniciatyva. Okupantas ne- 
Fšpta pulti tų, kurie nieko ne
veikia, o tik tuos, kurie yra gy
vi ir veiklūs. Todėl šie puoli
mai yra nauju paskatinimu Bal
to darbuotojams, su nauj u ryžtu 
ir energija tęsti šį kilnų artimo 
meilės darbą. Visiems kitiems 
lietuviams šie puolimai turėtų 
būti aiškiu įrodymu, kad šis 
bendras jungtinis šalpos vykdy
mas yra veiksmingas ir našus ir 
vertas kiekvieno savo tėvynę 
mylinčio lietuvio aktyvios pa
ramos.

2. Bet kai kurie, po apsilanky- 
mb Lietuvoj, teigia, kad eko
nominio gyvenimo lygis ten yra 
pakilęs iki tokio laipsnio, kad 
jokia pagalba jau nebesanti rei
kalinga.

— Tokia dainele visą laika dai
nuoja sovietinė Vilniaus “Tiesa” 
ir kiti jų laikraščiai. O juk visi 
žinome, kad jie turi dainuoti 
pagal Maskvos toną. Tik pasi
kalbėjus su ten gyvenančiais ir 
paskaičius iš Lietuvos gautus 
laiškus — eilutėse ir tarp eilu-5 
čių — galima susidaryti tikrą 
padėties vaizdą. Štai pora eita-: 
tų iš laiškų, gautų iš Lietuvos :;

"... nežinau kaip atsidėkoti už 
tokią didelę dovaną. Sakau ačiū 1 
ir dar ačiū, kad mus apdovano-1 
jot, už Jūsų rūpinimąsi. Mes 
niekad negalvojom, kad mums 
kas gali padėti. Mes galvojom, 
kad esam niekam nereikalingi, 
visų užmiršti pasaulyje, aš ne
sveika, našlaičiai maži, jie už
dirbt negali aš taip pat negaliu 
dirbti. Auginu juos, vargstu, 
bet kol gyva būsiu jų neaplei
siu. Jie mano dukters vaikai, ne
turi nei tėvelio nei mamos tik 
vienintėlė paguoda tai bobutė... 
Brangieji mūsų rūpintojai, mes 
našlaičiai dėkojam už mūsų ap
rūpinimą ir už tokias dovanas, 
kurių mes dar niekad gyveni
me neturėjom. Dabar mums už
tekėjo saulė gyvenime, mes da
bar vėl norim gyventi...”

Kita šeima rašo: “Nuoširdžiai 
dėkoju už siuntinį. Esu giliai 
sujaudintas Jūsų nuoširdumu 
bei rūpesčiu ir Jūsų meile mano 
atžvilgiu. Jūsų kilnumas yra di
dybės ir tobulybės bekraštė jū
ra, tai sielos šviturys, kurio spin
duliai ir mane pasiekė. šia pro
ga leiskite man pareikšti Jums 
tyros širdies beribį dėkingumą, 
palinkėti, kad laimės ir džiaugs
mo saulė šviestų negęstamai Jū
sų gyvenimo sode”.

Vėl kita rašb: “...pernai ėmiau 
15 arų. Pasėjau miežius. Iškū
liau 5 centnerius. Vieną pali
kau šiems metams sėklai, vieną 
maistui, o tris pardaviau po 12 
rublių. Gavau 36 rublius visiems 
metams. Pensijos 12 rublių mė
nesiui... tai truputį pagalvok ir 
paskaičiuok kaip turiu gyventi. 
Apie maišto kainas nerašysiu...

ATEINA BIRŽELIS ...
Seniau mūs žudė kulkomis* dabar )

— daina Prel. J. Kučingis <
Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, mlfūsiems kankinių ) 

mirtimi Sibiro taigose irkovoje už laisvę, ar bailiai.linkčioti±udelianis < 
ir paklusti jų agentų agentams bei amtpnjpo taikminkams, apeinam S 
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo ? 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, s 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob- ) 
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą: <

Liudas Dovydėnas, MES VALDYStM PASAULĮ, Atsiminimai ir S 
intymūs duomenys apie bolševikmetį .Lietuvoje dviejuose tomuose. / 
kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl. į

Vytautas Vblertaš, PRAGARO VYKESNYSIS. Premijuotas romą- j 
nas, 273 psl., kaina 5 dol. Jame aprašoma kaip bolševikai valdo ir S 
vargina žmones pavergtoje Lietuvoje. - <

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. ^Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap- ) 
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- < 
rių elgesys tragiškose dienose. • -* • /’• 1

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS 1 LAISVE. Sibiro tremtinės atsi- < 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- < 
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriabšiems garsiosios < 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. • 526 psl., kietais viršeliais, kai- Į 
nuoja 6 dol. <

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- < 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- j 
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobes viršeliais, kaina 4 doL

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta !
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valahdos, kuriose yra ’ 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir j 
asmenis. ^270 psl., S4,00. *

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. ! 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, ’ 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias Į 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat į 
išversta į anglų kalbą. •

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN- •;
GA. ši knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., J 
$1.00. ‘ ;

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu- ; 
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KfcĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo- ; 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.
- šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 Šo. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant ; 

čekį ar piniginę perlaidą.

jau išėjo seniai laukta
Jttožės VaiČifmienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveiksiu. Kaina S2.00.

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, 

17:^ S. Halsted St, Chicago, lit 60608
E

Penkiolikta j a me Balfo seime išrinkta naujoji Centro Valdyba. Sėdi is k. į 
d.: dr. E. Armanienė — vicepirmininkė ir teisinė patarėja, kun. V. Martin- 
kus — pirmininkas ir E. Čekienė — vicepirm. ir spaudos atstovė. Stovi: dr. 
D. Jasaitis — vicepirm., A. Dzirvonas — generalinis sekretorius, dr. A. Skė
rys — iždininkas ir dail. J. Bagdonas — protok. sekretorius. Trūksta vice

pirmininko St. Dziko.

kartais būna tokia sunki nuo
taika, kartais būna taip slinku, 
norisi, kad atsirastų žmogus, ku
ris matydamas mano skurdą, kai 
neturiu kapeikų nei duonai nu
sipirkti, duotų bent keletą rub
lių, tai dangų prilenktų...”

Iš šių ir panašių laiškų matosi 
tikroji padėtis okupuotoj Lietu
voj, ir Balfo teikiamos pagal
bos reikšmė.

3. Kaip vyksta lėšų telkimas 
šalpos darbui? Lietuviai Jung
tinėse Amerikos Valstybėse dau
gumoje yra gražiai įsikūrę. Ar 
tapę turtingesniais, kartu pasi
darė duoshesniais šalpos darbui ?

— Kad lietuviai Amerikoje 
yra turtingesni, tiesa. Deja, to 
nesimato Balfo apyskaitose. Tie
sioginės Balfo metinės pajamos, 
t. y. aukos gaunamos iš skyrių, 
vis dar nepasiekia 60,000 dol.

Aukų telkime visada pirmau
ja Čikagos Balfo Apskritis, su
rinkdama virš 20,000. dolerių 
per savo metinį vajų.. Tačiau 
atsižvelgiant į lietuvių skaičių, 
esantį Čikagoje ir apskritai 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, tai yra nedidelės sumos.

Pagal paskutinius spaudoj pa
sirodžiusius—atrodo gana kon
servatyvius davinius J. A. Vals
tybėse yra virš 400,000 lietuvių. 
Padalinus Balfo pajamas (su
rinktas metines aukas) lygio
mis visiems lietuviams išeitų, 
kad kiekvienas paaukojo po 14 
centų šalpos darbui. Tikriausiai 
daugiau yra išleidžiama kramto
mai gumai, saldainiams, nekal
bant jau apie tabaką ir išgėri
mus. Iš kitos pusės, jei visi J. 
A. Valstybių lietuviai paauko
tų šalpos darbui į metus po 1 
dolerį, Balfo lėšos padidėtų še
šis kartus. O jei visi duotų po 
3 dolerius, tai metinės lėšos vir
šilų milijoną dolerių. Tuomet 
šalpos darbo apimtis tikrai pa
sikeistų ir jos įtaka Lietuvoje 
būtų plačiau pajusta.

4. Esame girdėję pareiškimų 
iš Balfo darbuotojų, kad Balfas 
ir dabar išpildo kuone visus pra
šymus. Iš to išeitų, kad šiuo 
metu gaunamos lėšos yra pa
kankamos.

— Taip ir ne. Balfo vadovybė 
šalpos paskirstymą turi priderin 
ti prie turimų lėšų. Kadangi 
lėšos yra ribotos, ji yra privers
ta riboti siuntinių skaičių ir jų 

dydį. Dabartinėse aplinkybėse 
tai pačiai šeimai vos pajėgia 
pasiųsti po vieną siuntinį į me
tus ir tai ne kas metai. O kadan
gi daugiau kaip puse Balfo skir
tos sumos išeina siuntinio mui
tams ir persiuntimo išlaidoms, 
todėl tikrumoj siuntinio gavėjas 
ne kažką gauna. Bet jei būtų 
daugiau lėšų, tai ir siuntinius 
galima būtų didinti, ir pašalpą 
dažniau teikti. “ t 5

5. Kaip yra vykdoma šalpa 
šiuo metu ?

— Šalpos vykdymas eina vi
sais frontais kaip ir anksčiau. 
Dėmesio centre visada yra Lie
tuva ir lietuviai Sibire. Po to 
seka Suvalkų Trikampy ir kitur 
Lenkijoj gyveną lietuviai. Be 
šių Balfas gauna prašymų ir tei
kia šiek tiek vienkartinės para
mos Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Austrijoje, Italijoje, Belgijoje 
ir Įvairiose Pietų Amerikos val
stybėse gyvenantiems lietu
viams. Suprantama, šiems kraš
tams yra skiriamas labai mažas 
procentas Balfo išteklių, palygi
nus su sumomis skiriamomis 
Lietuvai.

Jei šiuo metu Balfas visas per 
metus surinktas aukas išdalintų 
lygiomis visiems pagalbos pra
šantiems, tai kiekvienam šelpia
majam neišeitų nei po 15 dole
rių. Iš tikrųjų, tai trupiniai, ku
rių negalima vadinti rimtu šal
pos vardu. Sprendžiant iš to, 
Balfo šalpos stovis yra nekoks, 
šaipos darbas yra reikalingas 
pagerinimo ir suintensyvinimo. 
Tai visų lietuvių darbas. Šį dar
bą suintensyvinti gali tik pa
vergtą tėvynę ir ten vargstantį 
savo brolį suprantą ir užjaučia 
J. A. Valstybių lietuviai, gau
siau aukodami šiam tikslui.

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavėsi. 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 -satyri

nė komedija, premijuota Čikagos See 
nos Darbuotojų S-gos. kietais virše
liais. kaina 1.00 d<5.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo 'Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 doL

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dot

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 1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 6Č608

TORONTO, Ont. — Jonas No- 
vogrodskis su A. Frenzeliu bu
vo artimi draugai, šiam mirus, 
J. Novogrodskis parašė Naujie
noms turiningą straipsnį apie 
savo draugo gyvenimą.

Jonas Novogrodskis buvo vie
na uoliųjų Amerikos lietuvių 
socialdemokratų sąjungos Lite
ratūros Fondo išleistų knygų 
platintojas. Jų po keletas šimtų 
egz. pardavė jis Kanadoje. Tau- 

' tvaišienės anglų kalba Tautų ka
pinynas Sibiro tundroje be par
duotų jų, pasiuntė jų vietos an
glų kalba spaudai ir kai kurių 

: universitetų bibliotekoms. Dar 
I visai neseniai J. Novogrodskis 
■ atsiuntė apie $200 už parduotas 
i knygas. Jis buvo taip pat ALSS 
Literatūros Fondo narys.

Paskutinį kartą mudu su juo 
susitikova pereitų metų SLA sei
me, New Yorke, Jis buvo žymus 
Kanadoje SLA veikėjas, tai ir 
buvo deleguotas SLA seiman. 
Anot jo žodžių, visų dorų lietu
vių vieta Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje, nes tai sveikais pa
grindais organizuotas lietuvių 
judėjimas. Jo dalyviai yra me
džiaginiai užinteresuoti. Ligos 
ir kitų negerovių neišvengsi, čia 
bendromis pajėgomis savitarpiai 
vieni kitiems padėta ir kartu lie
tuvių kultūros dirvą neaplei
džia.

Kada pereitame SLA seime 
kas tai įnešė sumanymą, kad 
SLA seimai būtų šaukiami ne 
kas antri metai, bet gal kas tre
ti ar vėliau, nes jie brangiai kaš
tuoja, tai Jonas Novogrodskis 
tuoj pakilo ir pasiūlė palikti se
ną tvarką. Lietuviai yra išblaš
kyti, būtinas reikalas dažniau 
sueiti, pažintis atnaujinti ar nau
jas surasti, mintimis pasidalin
ti, vieni kitus dirbti paskatinti.

Toks buvo nuoširdus lietuvis 
Jonas Novogrodskis, visur ginąs 
savo įsitikinimus, pakantus ki
tiems, nuosaikus tėvynainis, 
mandagus, saikingas, sugebąs su
sivaldyti.

SLA seimo metu buvo proga 
su Jonu Novogrodskiu išsikalbė
ti lietuvių socialdemokratų4 są
jūdžio reikalais. Jis nusiskun

.......>,\' - ■

wextioes, campers, x place at the lake cr 
a the laoaBtains. Things you csa eaj^r

Start savMjg oov. Boods are foe more 
thxa retiring.

ILS, Savings Bonds now pay 5% 
tout vbea held to maturity of S yean, 
ID months (4% for the first year; ritoė- 
rfto 5J0% to maturity).

fake stock in America.

dė, kad vieni jo bendraminčiai 
jau mirė, kiti atvėso bendrai 
nuo bet kurio visuomeninio vei
kimo. Tada jis pasižadėjo daly
vauti LSDP Užsienių delegatū- 
ros narių suvažiavime, jei iš li
goninės išeis sveikas. Jis pasi
sakė, kad jau senokai gydytojo 
yra raginamas gulti ligoninėm 
skilvio operacijai daryti, bet vis 
delsė, o dabar pasiryžo, grįžęs 
Kanadon, operuotis. Deja, iš li
goninės jį nešte išnešė į kapus.

Jo asmenyje lietuvių socialde
mokratų sąjūdis neteko savo są
moningo veiklaus nario, gero sa
vo šalies patrioto, tauraus visuo
menininko, nuoširdaus draugo.

Jo artimiems nuoširdi užuo
jauta. J. Alks.

’NAUJIENOS" KH’KVIENODARBO ŽMOGAUS DRAUGAS IR RIMULIS otCK-TF JAV TAUPYMO BONUS

SODYBŲ PIEVELĖS

pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu Į

Knygelėje 
žolę užauginti,

kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderi, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 1 
kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę :

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

' ' ' ' M ------------------- ------------  -------------

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
AleKso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959; metų 

Cincagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais S10.00, minkštais S8.OO. Išleido Amerikos Lietuvių iston- 

’ jos Draugija.
Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kūnų viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniški; ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ A1STORU£5 DRAUGIJOS
■ . vardu ir.'•'pasiųstKi;.-: .♦ir:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608.

Not everyone buys
Bonds for retirement

Filmas “Herkus 
Montė”

Lietuvoje rengiamame filme 
“Herkus Montė”, kaip pareiš
kė režisierius A. Krikevičius 
(“Komj. Tiesa”, bal. 18) pa
grindinė tema — “prūsų tau
tos ir Montės asmenybės trage
dija”. Scenarijaus autorius, ra
šytojas Saulius šaltesnis nau
dojosi kryžiuočių metraštinin
ko Petro Durburgo kronikomis. 
Montės vaidmeny bus Vilniaus 
dramos teatro aktorius Antanas 
Šurna, jo žmonos Kotrynos — es
tų artistė Lio.

Daug filmo scenų numatyta 
filmuoti Lenkijoje, netoli buv. 
Marienburgo miesto. Premje
ra numatyta 1972 m. pavasary.

(E)
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Dienų skeveldros
u juoku atsargiai , -— ta-j pasiduoti nusiraminimui, 

rė komisaras Lunačarskis. Kai 
Zošėenka pakliuvęs už “juo
ką”, prokuroras Višinskis pa
reiškė matęs ne žmogų, bet 
kiaulės snuki.

Mjr. šuškin, 1941 m. pra
džioj tikrinęs Vilniaus spaudą, 
kalbėjo: “įpraskite pažinti cen 
trinę (suprask: Maskvos!) 
spaudą, tai orientuositės, kur 
juoktis ir kur liūdėti...”

Vilniaus “Literatūra ir Me
nas” savo vedamąjį kaip tik 
deda gretimais ‘‘Humoras ir 
satyra”, ir dažnai... abu la
bu tokie, Gerb. skaitytojai pa
tys tesprendžia, kur juoktis, o 
kur verkti!

Balandžio 13 d. Vilniaus 
Dailės parodų patalpose bū
rys partijos pareigūnų (su gau 
leiteriu Sniečkum imtinai). 
“Gerbiamas’’ Tomskis. Kas jis? 
Ogi paminklų Leninui buv. 
Lukiškių aikštėje ir černia- 
chowskiui buv. Ožeškienės 
aikštėje skulptorius.

Dailininkai S. Veiverytė ir 
A. Stoškus “apjuosė Įžymųjį 
(anot abiejų lyčių partiečių) 
kūrėją... lietuviška juosta’’...

Okup. Lietuvos rašytojų są
jungos “pirminės partinės or
ganizacijos atviras susirinki
mas” priėjo išvadą, kad 

“negalime nematyti savo “ ... tokio didumo gyvena- 
darbo silpnųjų pusių, negali- masis rajonas, kaip Lazdynai, 
me pervertinti laimėjimus ir turėtų būti tvarkomas kons

truktyviau, kompleksiškiau, 
labiau apgalvotai, sklandžiau 
derinant visus komponentus.

VLKS.

KAS GIRDĖTI

O T A SUSIVIENIJIMAS LA LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA — jau 80 metv tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus
tiems nariams.

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

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doferip kapitalu 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia sali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrauda • 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.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškp KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už. $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. . ' *

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų siekį — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psL $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI . LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0.75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psL $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS, Eilės 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

55 psL $1.00. ,
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
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tuvių rašytojų šeima vis dar j 
gan negausi. Ne taip aktyviai, I 
kaip yra laukiama, i kūrvbi- 
nę organizacijos veiklą įsijun
gia jaunieji. Tad pagrindinį! 
darbų krūvį ant savo pečiui 
prisiima, galima sakyti, ma-1 
žesnė dalis rašytojų. Todėl! 
kartais sunku surasti žmones,! 
kurie galėtų išvykti Į literatu-! 
ros vakarus ir susitikimus, ruo 
ši amus įmonių klubuose, ko-| 
lūkiuose, mokyklose.

Kaune peisažo paroda, ir 
kas gi? Anot recenzento į akis, 
krenta “užsisklendimas savy
je”, be to, “pasigendi tikrovės 
pulso”, “šiuolaikiškumo bruo
žų” ir — o siaubas! — “mįslin
gi peisažų pavadinimai: “Atei 
nančio rudens vakarai”, “Pei- 
sažas su dūmais”, “Vakaro 
šešėliai”.

“L. ir M.” apie naujuosius 
Vilniaus rajonus štai ką skai
tome :

“... pasidairykime Žirmū
nuose. Rasime nemaža namų, 
kur sienos nurašinėtos, lauko 
durų stiklai išdaužyti arba stik 
lų kiaurymės “užlopytos” fa
nera; želdiniai aplaužyti; vė
jas po kiemus nešioja popier
galius. .. ’’

Dabar, tiesą sakant, nuo gy
ventojų skaičiaus, jų reikmių 
labai atsilieka šio rajono aplin 
kos (gatvių, šaligatvių, kiemų, 
automobilių aikštelių, želdi
nių) tvarkymas. Pavyzdžiui, 
ligi šiol (jau baigiami antri 
mokslo metai) nesutvarkyta 
vidurinės mokyklos aplinka, 
čia pat, mokyklos pašonėje, 
— šiukšlynai, balos, purvas, 
duobės, statybinių atliekų 
krūvos... ”

“Toste už negeriantį skaito
me:

“... mokiniu dėka buvo iš
aiškinta, jog kaikurie J. Biliū
no vidurinės mokvklos mokv- 
tojai po pertraukos į sekančią 
pamoką ateidavo linksmesni. 
Tai iš tikrųjų retas atvejis, 
kai mokytojas parklupdomas 
prieš mokinį; šituos mažus 
mokinukus reikėtų padrąsinti, 
nes po pirmojo tokio savo žyg
darbio jie išsigąsta. Dar turė
jau išklausyti, kaip atsitiko, 
kad dėl tos ir vaikams aiškios 
priežasties atleistas iš darbo 
Kavarsko vidurinės mokyklos 
direktorius Antanas šleikus, 
nubaustas jo pavaduotojas 
Vincas Rasimavičius, pašalin
tas iš pareigų Virintos kolūkio 
pirmininkas Alfonsas Stimbi- 
rys; kad Troškūnuose gyvena 
jauna moteris Veronika Vana
gienė, iš kurios dabar atimta 
motinystė, o jos penkis vaikus 
augina valstybė; kad ligoni
nėje guli sulaužytų, sudaužy
tų žmonių, kurių Nuotykiai 
blaiviam protui galėtų teikti 
tik smagaus juoko; kad už tai, 
jog su peiliu puolė gyvulius ir 
žmones, įkalintas Černiachovs
kio kolūkio pirmūnas, melžė
jas Antanas Aršvila; kad “va 
kar, užgerdamas skerstuves, 
susivaidijo su žmona ir po to 
medžiokliniu šautuvu nusišo
vė Rūkiškio kaimo gyventojas 
Petras Gladūnas.”...

Str. “Muzikinis auklėjimas 
ir kompozitorius” rašoma.:

“Neseniai vienoje Kauno 
aukštojoje mokykloje gitaris
tų ansamblis paprašė vadovy
bę, kad leistų jam surengti 
tris koncertus. Direkcija suti
ko. Rengėjai išplatino 500 bi
lietų (po 1 rb.). Ir pradėjo 
plaukti publika — barzdotų, 
kailiniuotų, gauruotų, velti
nius virvėmis susiraišiojusių, 
vadinamų hipių, būriai. Atli-

Gintaro Balius šį metą įvyks birželio 20 d. Conrad Hilton viešbutyje. Ba
liaus pirmininkė p. Constance Hofer pirma surengė arbatėlę, kad supažin
dintu debutantes ir jy motinas su Chicagos Lietuviu Motery Klubo valdy
ba ir narėmis. Nuotraukoj matome debutantes ir jy motinas, stovinčias iš 
kairės į dešinę: p. Mary Juzėnas, Marilyn Sharko, Ragina Daresh, Denise

Hattemer, Cecelia Strom, Charlotte Brazdžionis ir p. Brazdžionis; sėdi iš 
kairės į dešinę: ponios Sharko, Daresh, Hattemer ir Strom. Chicagos Lie- 
tuviy Motery Klubo garbės pirmininkė p. Juzė Daužvardienė, o pirmininkė 
p. Betty Phillips.

Jaunųjų sportas

Mūsų mėgstama padejuoti, 
kur dingęs lietuvių jaunimas. 
Jo senesnės kartos įvairiuose 
susirinkimuose kaip ir nesimato. 
O faktiškai mūsų tautos atža
lynas nėra dingęs. Tik reikia jį 
susirasti, mokėti prie jo prieiti. 
Štai vietos L. apygardos val
dybos buvo suruošta Atlanto pa
kraščių jaunimo sportininkų pa
sirodymas New Yorke balandžio 
17 d. Visai netikėtai, nelauktai 
sugužėjo 200 lietuvių jaunųjų 
sportininkų. Taip jų būta krep
šinio, tinklinio įjr kitų sporto ša
kų komandų, tiek berniukų, tiek 
merginų. Būta visai jaunučių, 
dar gal pradžios mokyklą be
lankančių, taip pat jau aukštojo 
mokslo suoluose besėdinčių. Tie 
jaunuoliai, jaunuolės atvyko iš 
Bostono, Waterburio, Worces- 
terio, net Philadelphijos, New 
Yorko ir kitu vietų.

Įvairių sporto šakų rungtynės 
tarp komandų ėjo gyvai, sklan
džiai ir ryžtingai.

Tuos jaunuolius sportininkus 
pasveikinti atsilankė gen. Lie
tuvos konsulas A. Simutis, L. 
B. apygardos pirmininkas A. 
Vakselis.

Dabar lauktina, kad tokia lie
tuvių jaunimo sporto šventė 
įvyks visų JAV lietuvių sporti
ninku.

šis buvęs jaunimo sportinin
kų pasirodymas New Yorke įti
kino, kad mūsų jaunimas nėra 
dingęs, jis dirba, veikia, tik rei
kia jam padėti, jo gražias pa
stangas paremti ar tai sporto 
srityje, ar kitose kultūros ap
raiškose.

Gegužės 15 d. New Yorkan 
suvažiuoja Lietuvių Fondo dar
buotojai. Į tą suvažiavimą at
skris ir visa jo vadovybė iš Chi
cagos. Posėdžiai ir vaišės įvyks 
International viešbutyje, netoli 
Kennedy aerodromo. Ta proga 
poetui Bradūnui bus įteikta pre
mija.

Tai jau gerai, kad Lietuvių 
Yondas ėmėsi skirti premijas, o 

tėjai — irgi tokie pat “prose- 
neb’ai”, tik su gitaromis ir vel
niškai stipriais balsais. Publi
cs reagavo dar triukšmingiau. 
■*ro duris ir langus veržėsi 

“klausytojai”, salė buvo per- 
jildyta, o kiemas pilnas “sve- 
elių”...

Nei čia juoktis, nei Čia verk
ti. Slogi okupacijos naktis...

J. Cicėnas

NEW YORKE
ne duoti pašalpas, vieniems ar 
kuriems darbams parašyti. Pre
mijai gauti reikia pirma pasiro
dyti su savo kūriniais, o pašal
pa pasilieka pašalpa, jei ir ne
pajėgiama sumestas kūrinys 
įveikti.

Meno kūriniu paroda
Gegužės 23-31 d. skautams 

remti komitetas ruošia V. K. Jo
nyno meno kūrinių parodą.

Parodą įvyks Kultūros Židi
nio patalpose, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. Kaip te
ko nugirsti, ši paroda būsianti ti
krai įdomi.

Kultūros židinys
Vienuoliai pranciškonai susi

metė didžiojo New Yorko lietu
viams pastatyti kultūrai ugdy
ti rūmus. Jie nusipirko žemės 

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!
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PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $S,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 meteis Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

sklypą aukštesnėje vietoje (361 
Highland, Brooklyne) ir būsimų 
kultūros židinio rūmų projek-
tą suplanavo ir sumetė, kad to
kiam namui lietuviams pasta
tyti bus reikalinga vienas mili
jonas dolerių. Pradėjo rinkliavą. 
Pasisekė surinkti kas tai per du 
šimtus tūkstančiu doleriu. Ta
da vienuoliai pranciškonai susi
griebė, kad tam sumanymui 
įvykdyti reikalingas plačių lie
tuvių visuomenės sluoksnių pa
rama. Tuo tikslu buvo sušauk- 

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, <0 antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00,

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.

o kietuose viršeliuose už $6.00. 
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Dlirois

... ..............................................    I .1 . __________mmZ

pri.“ vhų New Yorke veikiančių 
Į lietuvių sambūrių atstovai, šie 
Į visi pritarė tokiam kilniam su- 
į manymui ir sudarė komitetą au
koms rinkti ir tą gražų vienuo- 

l.'ių sumanymą būtinai įvykdyti.
Juo labiau, kad vienuoliai pran- 

I cisKonai kaip čia dabartyje, taip 
j ir ateityje pasižada visiems ly
giai patarnauti, leisti būsimas 

I patalpas naudoti visiems, ne
paisant rengėjų įsitikinimų.

j LDD posėdis

Gegužės 2 d. įvyko Lietuvių 
darbininkų draugijos narių eili
nis susirinkimas. Ir čia iškilo 
sumanytų kultūros židinio namų 
statybos klausimas. Buvusiame 
vienuolių pranciškonų sukvies
tame lietuvių organizacijų at
stovų susirinkime LDD atstova
vo Br. Spūdienė. Ji apie tai pa
darė pranešimą apie tai, kas 
tame susirinkime buvo nutarta. 
Išklausus jos pranešimo, L. Sa- 
taikienė kiek suabejojo, ir vie
nuoliai pranciškonai tokiam lie
tuviams skirtam rūmui pasirin
ko gerą vietą? Toli nuo lietu
vių gyvenamų vietų, susisieki
mas sunkesnis, pėsčiomis lipti 
į kalną sunkoka. Reiktų dėti 
daugiau pastangas susisiekimui 
pagerinti, o be to, tos apylin
kės gyventojai gali tiek pasi
keisti, jog pasidarys nepalan
kūs lietuvių rūmams. Na, bet 
jau darbas pradėtas. Kas dar 
galima, tai taisytina ir remtina.

0 taip pat tame LDD posėdy
je prisiminta, kad prieš 75 me
tus (1896 m. gegužės 1 d.) įsi
kūrė Lietuvoje pirmasis lietu
vių politinis sambūris su savo 
aiškia programa, kurios pagrin
dinis šūkis buvo Neprigulminga 
Lietuva — lietuviška socialde- 
mokratiška partija. Tos parti
jos tais metais išleista progra
ma posėdžio dalyviams buvo pa
rodyta. Tai buvo fotokopija nuo 
originalo, kuris yra saugojamas 
Britų muziejuje, Londone. O 
taip pat buvo atsinešta ir tais 
spaudos draudimo metais leistas

(Nukelta į 5 psL)
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Sakoma, kad Amerikoje 
yra tautų tirpinio katilas. Tai 
ne visai teisinga. Jeigu tikrai 
visos Amerikon patekusios 
tautos būtų viename katile tir
pinamos, iš to tirpinio turėtų 
išeiti nauja tauta, nuo visų su
tirpusių skirtinga. O tačiau

taip nėra. Visi matome, kad 
to vadinamo “tirpimo” rezul
tatas yra tik anglų tauta, kac 
ir truputį skirtinga nuo Angli
joj® gyvenančios. Skirtumas 
nėra toks jau didelis, kaip 
Amerikos patriotai jį matyti 
norėtų. Amerikoje vartojama

Rimtas vyras taip nedaro
Valerijonas Šimkus rašo, kad jis nieku dėtas dėl klai

dinančios žinios apie Kemalio Ataturko kelionę Lietuvon 
ir Bražinskų kelionę Turki jon. Kaltas esąs Laisvosios 
Lietuvos bendradarbis, parašęs tokią “korespondenciją“. 
Pats Šimkus buvęs išvažiavęs “su genocido paroda”, to
dėl ir atsakomybės dėl tos korespondencijos prisiimti 
negalįs.

Atsakomybę nustatyti visuomet yra naudinga, bet p. 
Šimkus gerokai “perdeda”, kai jis sako, kad Naujienos 
jį kaltinusios visą pasaulį suklaidinus. Šimkus, jeigu ir 
norėtų visą pasaulį suklaidinti, tai nepajėgtų. Jo f in an - 
suojamą dvisavaitinuką skaito labai jau mažytė pasaulio 
dalis. Tiktai mažas lietuvių nuošimtis jį teskaito, o ką 
jau bekalbėti apie visą pasaulį. LL korespondentas galė
jo suklaidinti aukštąją LASO vadovybę, bet jis negalėjo 
suklaidinti turkų valdžios pareigūnų. Jis galėjo suklai
dinti dalį lietuvių, bet jis negali suklainti visų lietuvių. 
Galima suklaidinti tuos, kurie nežino, bet nesuklaidinsi 
žinančių.

Būtų buvę daug geriau, jeigu p. Šimkus būtų pasiel
gęs taip, kaip pasielgė Draugo žmonės. Jie patikėjo Šim
kaus bendradarbio žinia, papuošė ją sena fotografija, 
pastarąją dar kryžiais išmargino ir paskelbė, bet kai pa
matė, jog tai nerimtas dalykas, tai padarė “trumpą pa
reiškimą” ir baigė visą reikalą. Panašiai pasielgė ir kitos 
suklaidintos redakcijos. Skaitantieji patraukė pečiais, 
nusišypsojo ir užmiršo visą reikalą. Nevykę korespon
dentai juk ne vieną redaktorių kartais suklaidina...

Bet p. Šimkus, pusantro mėnesio “studijavęs” visą 
reikalą, vėl grįžo prie to paties klausinio. Davęs Naujie
noms reikalingą “pamoką”, jis kartoja, kad 1919 metais 
Lietuvoje vis dėlto buvo nusileidęs Enver Paša su Kemal 
Paša, ir kad to nusileidimo priminimas vis dėlto gali tu
rėti teigiamos įtakos lietuviams rūpimai bylai. Teisybė, 
šį kartą p. Šimkaus tvirtinimas nėra toks jau stiprus, 
koks buvo jo bendradarbio, bet vis dėlto jis “paliko prie 
savo”. Jis rašo: '

“Dabar prieisime prie esminio reikalo. Jūs ra
šote (Nori pasakyti — Naujienos. B.), kad prie Obe
lių nusileido lėktuvas, kuriame buvo... “Enver Pa
ša, kelių savo bendradarbių lydimas”. Tikrumoje 
lėktuve, pavadintame “Annelise”, kuris nusileido

prie Obelių, buvo 3 žmonės: vokietis lakūnas ir du 
turkai. Jie visi buvo atvežti Kaunan. Turkai turėjo 
netikrus dokumentus, nors buvo aišku, kad jie yra 
aukšto rango karininkai”. (Laisvoji Lietuva, 1971 m. 
geg. 6 d., 8 psl.)
Kaip netikrus dokumentus turinčių keleivių asmeny

bė buvo nustatyta, p. Šimkus nepasako. Kuri žinyba ir 
kuris valdininkas tai padarė, p. Šimkui, matyt, tiek žino
ma, kiek visiems, bet jis priėjo įsitikinimo, jog tai būta 
Enver Pašos ir Kernai Pašos. Savo įsitikinimą jis dar pa
pildo štai kokiu liudijimu:

“Iš Lietuvos aviacijos karininkų atsiminimų aiš
kėja, kad jie buvo aukšti turkų karininkai: Enver 
Paša ir Kemal Paša. Net ir dabar, praėjus tiek daug 
metų vienas Lietuvos aviacijos pulkininkas tą įvykį 
gerai prisimena, nes buvo jo dalinis liudininkas. Jo 
ir kitų to meto karių žiniomis, tai buvo Kemal Pa
ša...” (Ten pat).
Laimė, kad p. Šimkus nepaskelbė to aviacijos pulki

ninko pavardės ir nenurodė spausdinio, kuriame toks 
dalykas paskelbtas. Jau dabar ne vienam garbingo am
žiaus vyrui sklerozė gerokai atmintį pakando, o tada jau 
ir tą drąsų vyrą tektų prie tų nelaimingųjų priskaityti. 
Jeigu p. Šimkus arba jo bendradarbis, prieš skelbdami 
reveliacijas apie “Kernai Pašos” kelionę į Obelius, būtų 
bent Bostone išleistą L. Enciklopediją pasiskaitę, tai pa
našaus netikslumo jie būtų nepadarę. Klaidų pasitaiko 
ir mūsų enciklopedijoje, bet vis dėlto šio darbo redakto
riai duomenis tiksliau atskirdavo, negu p. Šimkaus ben
dradarbiai.

Jeigu jau p. Šimkus lietuviais enciklopedistais nepa
sitiki, tai jis per pusantro mėnesio galėjo pavartyti Enci
klopediją Britaniką, kurioje būtų radęs tikslesnių žinių 
apie Turkiją ir Kernai Pašos pareigas 1919 metais. Tuo
metinė turkų valdžia gen. Kemal Pašą buvo paskyrusi 
rytinės turkų kariuomenės inspektorium. Gen. Kemal 
Paša išvyko į Samsuno garnizoną, o iš ten važinėjo po vi
są Anatoliją ir planavo Turkiją apvalyti nuo svetimų 
karo jėgų. Turkų kariuomenės inspektorius negalėjo va
žinėti su Berlynan prieš porą metų pabėgusiu ir su Rade- 
ku pasitarimus vedusiu Enver Paša. Tie duomenys yra 
13-tame Enc. Britanica tome, 276 psl. Dar plačiau Ke
mal Pašos darbai ir pareigos aprašytos Morgan Phillips 
Price parašytoje “Turkijos istorijoje”.

Jeigu p. Šimkus būtų patikimus informacijos šalti
nius pavartęs, tai jam nebūtų buvę reikalo kartoti tų pa
čių netikslumų ir bristi dar į gilesnius. Nėra jokia gėda 
prie klaidos prisipažinti. Bet labai nerimtai atrodo, kai 
vyras, klaidos neišaiškinęs, kelia kitus klausimus, kurių 
nežino ir daro dar didesnes klaidas. Istorinių faktų ne- 
nustatysime, mesdami neparemtus ir nepagrįstus kalti
nimus.

anglų kalba nuo Anglijoje var 
tojamos mažiau tesiskiria, ne
gu žemaičių tarmė nuo aukš
taičių. Ir papročių nemaža da 
lis labai atspindi gyvenimą 
Anglijoje.

Amerika buvo Anglijos kolo
nija. Vietiniai indijonai buvo 
išstumti iš gyvenimo, ir čia 
įsikūrusi anglų tautos dalis tar
po. Kolonijos atsiskyrė nuo 
Anglijos dėl ekonominių prie
žasčių, o ne kad būtų nebeno
rėjusios anglų tautos dalimi 
būti. Anglų tautos dalis jos 
buvo, pilną tautinę sąmonę tu 
rinti tautos dalis, ir tokia sten
gėsi išlikti ir toliau.

Vienas iš nemažų, pavojų 
Amerikoje gyvenančiai anglų 
tautos daliai buvo gausi įvai
rią kitų tautų imigracija į nau
ją nepriklausomą valstybę. Su
prato tą pavojų anglai ir neli
ko jam abejingi. Atsirado pa
nieka neangliškoms tautoms ir 
pašiepimas joms priklausan
čių žmonių.

Prieita prie to, kad nemo
kėjimas angliškai šnekėti 
pradėta tapatinti su tamsumu, 
neraštingumu ir net kvailumu.) 
Šovinizmas tiek įsisiūbavo, kad 
pradėta teigti, jog anglų kal
ba yra pasaulinė kalba, todėl 
tarptautinio Bendravimo rei
kalui kitos tautos turi mokėti 
angliškai, o Amerikos žmo
nėms nereikia kitų kalbų mo
kytis. Panašiai nacionalsocia- 
lizmo laikais, kada buvo “Deut 
schland ūber alles”. Ameriko
je šitokios nuotaikos tebevy
rauja ir dabar.

Tas “ūber alles”ir triuškina 
žmones Amerikoje. Aukštes
nės kultūros reikia būti, ir 
idealistu, kad atlaikyti galėtu
mėm, savoje tautoje pasilikti. 
Triuškina jis padedamas pir
miausia tų, kurie nebeatlaikė 
ir jau savo krauju anglų tautą 
padidino. Janičarai pavojin
gesni buvo krikščionims negu 
tikrieji arabai.

Tie “janičarai” labai reiš
kiasi institucijoje, iuriai tau
tybių klausimas mažiausiai 
rūpėti turėtų. Turiu galvoje 
dvasiškiją, kuriai tik žmonių 
tikėjimu rūpintis pavesta, ne
svarbu kuria kalba ir su kokiu 
tautiniu atspalviu išpažįsta
mas jis būtų. Argi mažai turi
me lietuvių kunigų, kurie di
džiausias pastangas deda, kad 
jaunimas, priaugančioji karta, 
tik anglų kalba savo tikėjimą 
neišpažintų? Tarytum kunigo 
pagrindinis uždavinys būtų ne 
itkėjimą žmonėse palaikyti ir 
skleisti, o būti padėjėju ir 
įrankiu vienai tautai virški
nant kitą.

Ar reikia įrodymų, kad tai,

kas Čia pasakyta, nėra išsigal
votas šmeižtas? Įrodymų tiek 
daug, kad knyga išeitų juos su 
rašant Paimkime bent kele
tu-

Štai pradžios mokyklos bai
gimo iškilmės lietuviškos para 
pijos bažnyčioje Čikagoje. Jos 
klebonas moka abi kalbas — 
lietuvių ir anglų. Jeigu jam 
visos Dievo duotos kalbos ly
gios būtų, jeigu nė viena “ūber 
alles” nebūtų, prabiltų jis į 
vaikus ir lietuviškai, nes dau
giau negu pusė jų yra lietuviai. 
Bet klebonas to nedaro. Pra
byla jis, tiesa, per tas iškil
mes lietuviškai, bet su pačiais 
pirmaisiais žodžiais paaiškina, 
kad dabar kreipiasi į senuo
sius, į vaikų tėvus..

Prieš pamaldas ties bažnyčia 
stoviniuoja žmonės. Stovu tė
vai su vaikais. Prieina klebo
nas, pasišneka su tėvais lietu
viškai, ir čia pat pro tėvų no
sį kreipiasi į vaiką angliškai, 
nors gerai žino, kad su savo 
tėvais jis lietuviškai šnekasi.

Kodėl?
Į tą klausimą vieną kartą at 

sakė jo vikaras. Nuoširdžiai 
atvirai atsakė. Per lietuvišką 
pamokslą pranešinėjo geguži
nių pamaldų tvarką. “Geguži
nės pamaldos lietuvių kalbo
je”, sakė jis, “bus pirmadie
niais, trečiadieniais ir penkta 
dieniais, o jūsų vaikučiams 
anglų kalba — antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadie
niais.”.

Tai sakė jis iš sakyklos, iš 
kurios skelbiamas Dievo žodis. 
Ir to “Dievo žodžio” autoritetu 
prisidengdamas jis pranešė, 
kokia kalba turi melstis lietu
vių vaikai. Lietuvių kalba baž 
nyčioje bebus toleruojama tik 
seniesiems. Jiems išmirus, 
ateis grynai angliškas gyveni
mas. Jam ruoštis turi lietuvių 
vaikai. Panašiai, kaip dabar
tinėje Lietuvoje dar toleruoja
mos bažnnyčios, kol išmirs se 
nieji žmonės.

Netenka galvoti, kad šie 
pavyzdžiai kraštutiniai. Mini
ma parapija, nėra pati aršiau
sia^ nutautinimo darbe. Yra ir 
blogesnių. O kur dar įvykiai 
Marijos aukštesniojoje mergai 
čių mokykloje, lietuvių pini
gais pastatytoje lietuvėms mer
gaitėms šviestis, parodą, kaip 
žiūrima toje mokykloje į lietu
viškumą? Ir įvykiai su lietu
vių kapinėmis Čikagoje?

Atviras ir beatodairiškas nu 
tautinimas vyksta per bažny
čias ir parapijines mokyklas, 
šventu tikėjimo autoritetu pri
sidengiant Daugelis negalėjo 
tokiam spaudimui atsilaikyti,

ir Jų valkai jau nebešneka lie
tuviškai.

Didelė talkininkė nutautini
mo darbe yra tyla. Jeigu kas 
bloga, nemalonu, >— tylėk, ne 
šnekėk apie tai ir nerašyk. Po j 
kiek laiko, kai virškinimo pro
cesas bus praėjęs ir anksčiau 
buvę neįprasti ir skaudūs reiš
kiniai pasidarys kasdieniniais 
ir nebepakeičiamais, rašyti 
apie tai nė reikalo nebebus.

Panašiai juk atsitiko su vy
čiais Amerikoje. Organizaci
jos įsikūrimo pradžioje jie bu
vo lietuviai ir tik lietuviškai 
savo susirinkimuose ir sei
muose šnekėjo. O dabar vy
čių posėdžiuose, susirinkimuose 
ir seimuose jau anglų kalba 
vyrauja. O kuomet įvyko pa
sikeitimas? Jr kodėl įvyko? 
Kuomet jis prasidėjo? Niekas 
to nesužinos. Kai anglų kalba 
į vyčių organizaciją brautis 
pradėjo, nemalonus buvo da
lykas, todėl visi apie jį tylėjo. 
O dabar — kam ir bešnekėti 
apie savaime suprantamą da
lyką? |

Panašiai yra su šeštadienine \ 
lietuviškąja mokykla Čikago
je. Bijome šnekėti ir rašyti 
apie tai, kas joje darosi, kaip 
beatrodo pamokos, ir kokia 
kalba šnekasi savo tarpe jos 
mokiniai. Tik gerąsias mokyk
los puses visuomenei berodo- 
me. Vieši pranešimai simpo
ziumuose apie ją, ir apie kitas 
lietuviškas mokyklas, labai ; 
klaidinantį vaizdą duoda.

Tos “tylos” norėtų laikytis 
ir kai kurie mūsų laikraščiai. 
Nepraleidžia savo puslapiuose 
nieko, kas smerkia nutautini
mą ar aprašo jo faktus. Kai » 
prieš keletą meti] buvo disku- f 
tuoj amas lietuviškos gimnazi
jos Čikagoje steigimo klausi- į 
mas, iš vieno diskusinio straip 
snio buvo išbraukta viskas, 
kur buvo kalbama apie lietu
viškumo kiekį mūsų parapiji
nėse mokyklose arba “Mari- į 
jos’’ mergaičių mokykloje Či
kagoje.

(Bus daugiau)
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Išsileisdami į ilgesnes keliones po tolimesnes apy

linkes, dviratininkai iš Labguvos keliaudavo pylimo 
keliuku, nutiestu Didžiosios Pričkagrabčs kanalo pa
kraščiu. Tuo keliuku jiems pasiekus Agilą, jie čia 
motoriniu keltu būdavo perkeliami į kitą kanalo pusę 
ir iš ten, nauju plentu galėdavo pasiekti Gilijos kai
mą, vieną iš gražiausių žvejų kaimų pietiniame Kur
šių Marių krante, išsistačiusį ant abiejų Gilijos upės 
krantų. Arba, pasirinkę kitą savo kelionės kryptį, jie, 
persikėlę su didžiuoju keltu per kanalą, galėdavo to
liau keliauti Kryžionų kanalo pakrantėmis iki Kryžio- 
nų bažnytkaimio, ar, pasukę per miškus, siekti Sa- 
duvą ir iš ten keliauti dar toliau, gilyn į Didžiosios Sa
manų Pelkės apylinkes, šio raisto, arba šilyno savo
tiškas žavumas ir romantiškas grožis tebuvo įvertintas 
tik po pirmojo pasaulinio karo. Tais pokariniais me
tais vis daugiau ir daugiau lankytojų susižavėjo pla
čiais šio raisto durpynų ir pievų plotais, lėtomis, mie
guistomis, per šias apylinkes tekančiomis upėmis, gi
liai įsiraususiomis į durpingą dirvožemį. Vieniši, per 
plačias lankas besivingiuoją keliukai keleivį pagaliau 
atvesdavo į nuošalią bakūžę, ar sodybėlę.

Ir taip prasidėjo ekskursantų ir turistų antplūdis 
į tuos anksčiau taip vadinamus “pelkynus ir liūnus”. 
Mokyklų ekskursijos į Didžiąją Samanų Pelkę vykda
vo nusisamdę garlaivius, gi dviratininkai ir automobi
listai patraukdavo išžvyruotu keliu, einančiu iš Mie- 
laukių į Lauknas. Iki pirmojo pasaulinio karo pabai
gos šiuo keliu rytais pravažiuodavo į Lauknas dardan
ti sena, geltonai nudažyta karieta, kuri vakare grįž
davo tuo pačiu keliu atgal. Bet šioje karietoje galėda

vo susitalpinti ne daugiau kaip penki asmenys, todėl 
šeštą valandą iš ryto prie Mielaukių pašto įstaigos su
sirinkę keleiviai niekad nebuvo tikri, jog jiems vi
siems pasiseks gauti laisvą vietą toje pašto karietoje.’ 
Ne vienam tokių keleivių, nepatekusių Į karietą, tek
davo pėsčiomis keliauti visą 20 kilometrų kelią iki 
Lauknų. Bet apie 1920 metus tuo kelio ruožu jau buvo 
paleistas kursuoti keleivinis autobusas, sutalpinąs ir 
didesni keleivių skaičių. Keleivių judėjimui augant, 
augo ir juos aptarnaujanti turistinė pramonė: du vieš
bučiai išdygo Papelkiuose, vienas viešbutis Mielau- 
kiuose ir vienas Lauknose. Be to, Laukvargiuose ši- 
poraitis Įsteigė valgyklą — restoraną, kur ir vienas ki
tas keleivis galėdavo pernakvoti, prieš patraukiant į 
tolimesnę kelionę.

Vidurvasario sausrų metu, darydami iškylas iš 
Labguvos į šilininkus, dviratininkai pasukdavo taip 
vadinamu šilininkų pylimo keliu, kertančiu skersai 
Mažųjų Naujokų girią, kuri čia yra 15 kilometrų plo
čio. Tai būdavo Įspūdinga kelionė — tai čia, tai ten 
kelią perkirsdavo per girią besirangą nežymūs upokš
niai, beskubą link marių. O giria visu savo majesto
tiškumu atrodė tarytum būtų be galo ir be krašto. Ir 
tik Agilos upelį pravažiavus buvo galų gale galima iš
vysti prasišviečiąs miško pakraštys, kurį pasiekęs ke
leivis prieš save išvysdavo plačias šilinojų pievas. 
Pro jos važiuodamas kal tais išvysdavo ir čia pasiga
nyti išklydusius briedžius. Kitame gi pievų pakrašty, 
ant Timbros upės kranto buvo ir pats šilininkų kaimas, 
o kitoje kaimo pusėje prasidėdavo Didžiosios Samanų 
Pelkės raistai, nusitęsią iki pat Lauknų miestelio.

Pačioje Labguvoje kas metai labai iškilmingai 
būdavo atšvenčiama šaulių šventė. Į ją iš plačių apy
linkių suplaukdavo didelės minios žmonių. Be to, 
kiekviename miestelyje vasaros metu būdavo organi
zuojamos sporto šventės ir gegužinės, į kurias sugū
žėjęs apylinkių jaunimas linksmindavosi ir šokdavo 
iki paryčių. Per Sekmines Keledžiuose organizuoja-

Kaimietės laiveliais į turgų Labguvon sugabeno savo daržuose išaugintus kopūstus, 
svogūnus ir skanias bulves iš Didžiosios Samany pelkės.

mos iškilmės sutraukdavo ypatingai daug žmonių. Jo
se dalyvaudavo ir daug Labguvos miesto gyventojų, 
kurie į tas iškilmes atkeliaudavo pėsčiomis, su dvira
čiais, o taip pat ir susisėdę į vežimus, ar mašinas.

Dažuos iškylos — gegužinės būdavo organizuoja
mos ir į Aukštagirių (Buominės) miškus. Į čia suva
žiuodavo ir ūkininkai net iš Laigyčių, šakalaukių, Pa- 
sryčių, Labagynų ir iš Labguvos miesto apylinkių. Ta 
proga jie su savo šeimomis stabtelėdavo ir Didžiosios 
Buominės kaime esančioje Lepšy no karčiamoje — 
svetainėje.

Upės ir kanalai Labguvos apskrities ribose teikė 
idealias sąlygas vandens sporto mėgėjams. Beveik 
kiekvienas gyventojas prisimena daug malonių išgy
venimų ir įspūdžių, turėtų bemeškeriojant , besimau
dant, ar besiirstant valtelėmis šiuose vidaus vandeny
se. Taip pat ir platesnės apimties ekskursijos garlai

viais per Kuršių Marias į Neringą buvo labai mėgia
mos tiek vietinių gyventojų, tiek ir iš toliau atvykusių 
svečių ar vasarotojų, šių ekskursijų metu būdavo ap
silankoma Neringos kopose, pasiekiamas Baltijos pa- 
jūrys, aplankoma Rasytė su ten veikiančia paukščių 
stebėjimo ir žiedavimo stotimi, su prie jos esančiu or
nitologiniu muziejumi ir kaimynystėje buvusia sklan-' 
dvmo mokvkla.

žiemos metu, kietiems Šalčiams sukausčius tas 
upes ir kanalus stora ledo danga, prasidėdavo žiemos 
sporto sezonas. Jauni ir seni pasipildavo tada iš mies
to ant Didžiojo Pričkagrabčs kanalo ir Deimenos upės 
ledo. Išsileidę į ilgesnes keliones ledu, jie pasiekdavo 
ir Lapėno svetainę, esančią pakelyje tarp Labguvos 
miesto ir Gyventos žvejų kaimo, kur apšilę ir pailsėję, 
bei-pasistiprinę, jie galėdavo arba toliau tęsti savo 
kelionę, ar pagaliau grįžti atgal į miestą.
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospeet 8-3225 

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

juo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

Rez. toL 239-4683

OR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Felofu PRospeet 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
liktai antradieniais ir penktadienius. 
Lrečiad. ir sekmai ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS; 

rtrmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai, tiktai susitarus.

P. RUDINSKAS

“LITAS” PAG/
Pensininko dalia kiekvieną pa

veikia skirtingai. Vieni tampa 
“handy man”, kiti pradeda pa
veikslus piešti, treti atsimini
mus rašyti. Blogiausia su tais, 
kurie nieko nenusitveria. Dau
geliui jų pradeda niekas nepatik
ti, viską jie kritikuoja, nei vie
na organizacija jiems nėra ge
ra, nei vienas sumanymas ar 
darbas nėra vertas jų pastangų. 
Prie tokių pensininkų priklauso 
ir montrealietis Jonas Viliušis. 
Tą jo negatyvų nusistatymą vi
sais klausimais gerai žino vi
si Montrealio lietuviai. Užkliū
va jam ir Montrealio Lietuvių 
Kredito Unija “Litas”, apie ku
rią jis jau kelintą kartą šviečia 
“Naujienų” skaitytojus.

Nepatiko J. Viliušiui “Litas” 
iš pat pirmųjų jo dienų. Jis “iš
žygiavo” iš pirmosios “Lito” val
dybos, kadangi ta nesutiko su jo 
pasiūlymu iš kooperatinės kredi
to unijos persiformuoti į kokią 
tai neaiškaus veido akcinę finan
sų kompaniją.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS
«r moterų ligos

GINcKULOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

/?

GRADINSKAS
Dr. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS:
kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu GArden 3-7278

Ofiso teL: 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: Pirmai, ir penktai, nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai, ir ketvirtai, 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

GARANTUOTAS
AM RADIJAS 

TIK 8.50 '

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

MOVING
Apdraustas perkraustyma* 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

11 VILIUS!
Paskutiniai jo “tiltai” su “Li

tu” subaigė griūti, kai “Lito” 
valdyba jį pašalino iš narių tar
po kaip nebeturintį pilno priva
lomo 5 dolerių šėro. Iš čia ir 
kilo ilgas trijų tęsinių J. Vili»- 
šio straipsnis apie “Litą” 1969 
metų “Naujienose”. Į tą jo ne
rimtą užsipuolimą neužtarnau
tai rimtai atsakė “Lito” pirm. 
J. Bernotas. Dabar, praėjus be
veik dviems metams, J. Viliušis 
grįžta per “Naujienas” prie anų 
senų diskusijų su tais pačiais 
pasenusiais daviniais.

Savo straipsnyje J. Viliušis 
vėl daug kalba apie didžiųjų 
bankų ir “Lito” palūkanas. Jis 
bando išvesti, kad bankuose ga
lima gauti daugiau už santau
pas ir pigiau pasiskolinti. K tų 
jo palūkanų palyginimo susi

daro tikras vinigretas, kadangi 
jis sumaišo lyginamų sąskaitų 
vardus, palūkanų dydį ir palygi
nimo laiką. Bergždžias būtų dar
bas narpliotis toje pasenusioje 
jo davinių maišalynėje. Vietoje 
to aš siūlau J. Viliušiui ir vi
siems “Naujienų skaitytojams 
palyginti šias žemiau dedamas 
“Lito” ir bankų palūkanas už 
santaupas, mokėtas 1971 metų 
balandžio mėnesyje ir lengvai 
patikrinamas bet kuriame ban
ke:

Sąskaitos rūšis Lite Pal. bank.
Einam, (current) 5 % 0 % 
Taup. (savings) nėra 3 % 
Taup. (true savings) 6 % 4.5% 
Term, indėliai 1 m. 6.25:% 4.5% 
Term, indėliai 2 m. 6.75% 5 %

Kiekvienam kiek nusimanan
čiam apie skaičius ši lentelė tu
rėtų kalbėti daug aiškiau, kaip

DR. FRANK PLECKAS .
OPTOMETRIST AS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrai, nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai, nuo 5—7 vai. vak.

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

^PERKRAUSTYMAl ’

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

t - .

Z’*7*' .............

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, i 
14Ū0 kiL A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629
DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St. 
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GT A-6195

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojomt 

* (Arch Supports) ir t. t
VaL: 9_ 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: P Respect 6-5084

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
sietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKA

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

KAS GIRDĖTI 
NEW YORKE

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
laikraštis Darbininkų Balsas, 
kurį redagavo būsimas Lietuvos 
universiteto Kaune profesorius 
A. Janulaitis. Visi to susirinki
mo dalyviai su dideliu susido
mėjimo apžiūrinėjo tuos leidi
nius.

Turėjo progos dokumentuotai 
įsitikinti, kad anais tamsiais Lie
tuvoje metais atsirado tokių 
drąsių šviesuolių, kurie pradėjo 
dirbti pogrindyje, skleisti švie
są ir ugdyti savo valstybės būti
numo atkūrimą, nes tik tokiose 
gyvenimo sąlygos kova dėl ge
resnio gyvenimo spartesnė ir 
našesnė. Toje pat programoje 
buvo įrašyta ir visokeriopos 
laisvės, kaip tai žodžio, spau
dos, susirinkimų bei kad rinki
mai tiek į šalies atstovybę, tiek 
į vietos savivaldybes turi būti 
tiesiogini, slapti, propocingi. 
Anais carinės Lietuvos valdymo 
metais tokių laisvių nebūta ir 
dėl jų kovojančius kalino, Si
biran trėmė, net šaudė. Jau 
anais metais JAV visos tos lais
vės buvo įgyvendintos, o Rusi
joje už tokių laisvių reikalavi
mą žmonės buvo nusikaltėliais 
laikomi ir baudžiami.

Štai kodėl dabar prisimintina 
anų metų tos sunkios dienos, 
bet buvo kas nepalūžo, pogrin
dyje veikė ir tos veiklos gražių

niai ir jo kreivi išvedžiojimai.
Bankų imamų paskolų palū

kanų dydžio nesužinosi nei tele
fonu, nei per spaudą, nei per ra
diją. Mat, bankai jas nustato 
individualiai pagal kiekvieno 
“nosį”. Jų skelbiamos ir J. Vi- 
liušio linksniuojamos paskolų 
palūkanos “pirmos eilės klijen- 
tams” yra taikomos tik Morga
nams, Batonams jų pačių sukur
toms “trust kompanijoms” ir 
panašiems kitiems klijentams. 
Gi paprastiems mirtingiesiems, 
kokiais mes visi esame, net ir 
dabar dar reikia mokėti nuo 9 
iki 12%. Nesenai iš vieno “Li
to” nario už paskolą automobi
liui pirkti bankas pareikalavo 
11.9%. Kitas narys persikėlė iš 
banko į “Litą” su savo $3.000 
asmenine paskola, kadangi ban
kas iš jo norėjo gauti 9-%%. 
Tuo tarpu “Litas” už tokias pa- 
kolas dabar ima tik 8.5%, įs
kaitant gyvybės apdraudą.

Kad Montrealio lietuviai daug 
geriau žino už J. Viliušį kieno 
palūkanos yra žemesnės, rodo ir 
tas faktas, kad net ir senieji atei
viai su savo nekilnojamo turto 
paskolomis baigia susikelti į 
“Litą” iš J. Viliušio garbinamų 
bankų ir “trust kompanijų”, su 
kuriomis jie buvo susigyvenę 
per desėtkus metų.

J. Viliušis autoritetingai “iš
šifruoja” J. Bernoto straipsnyje 
paskelbtą “Lito” palūkanų vi
durkį” mokėtą už santaupas 
1969 metais. Jis, kaip tas pir
mojo skyriaus mokinys, sudeda 
“Lito” visų sąskaitų palūkanų 
procentus ir padalinęs iš sąskai
tų skaičiaus sušunka: štai, žiū
rėk, koks nemokša tas J. Ber
notas! Betgi tatai yra J. Viliu
šio metodas vidurkiams išvesti, 
o ne J. Bernoto, šis pastarasis 
tam vidurkiui išskaičiuoti turė
jo elektrinę skaičiavimo mašiną 
pasitelkti, visai nežinodamas, 
kad J. Viliušis turi daug pa
prastesnę ir greitesnę formulę. 
J. Viliušis visai Amerikai išgar
sino mano 700 dol. mėnesinę al
gą kaip labai “riebų” atlygini
mą. Aš ja Besididžiuoju, kadan
gi daugelis šiek tiek kvalifikuo
tų darbininkų į “Litą” atneša 
didesnius mėnesinius čekius. J. 
Viliušio žiniai tik galėčiau pri
durti, kad pagal kredito unijų 
statistikos metraštį “Lito” dy
džio kredito unijos vedėjo vidu
tinė alga Kanadoje 1969 m. bu
vo ne $700, o $845, taigi gerokai 
diaugiau, kaip kad moka taupus 
“Litas”. Matyt, J. Viliušis buvo 
paleistas į pensiją su labai maža 
alga, jei jam atrodo mano at
lyginimas toks nepasiekiamas. 
Ką gali daryti: ir Amerikoje ne 
visiems upės pienu ir medum 
plaukia...

Savo paskutiniame straipsny
je J. Viliušis vėl grįžta prie a. 
a. J. Kardelio garbingumo ir jo 
gautos $12.50 gyvybės apdrau- 
dos per “Litą”. Faktas lieka 
faktu, kad a. a. J. Kardelis tik 
tiek draudžiamų santaupų savo 
sąskaitoje teturėjo. Ką padary
si, kad apdraudos bendrovėms 
daugiau reiškia skaičiai kaip 
garbingumas. Nelabai kuklu iš 
J. Viliušio pusės viešai per spau
dą “skalbti mano marškinius”, 
bet dar nekukliau juos nuvilkti 
nuo mirusių... Patartina J. Vi-

uuaiai ateityje savo iš vedžioji
mams pasirinkti mažiau visuo
menei brangintinų velionių pa
vardes, kad neužgautų jautres
nių skaitytojų.

“Lito” duodama nemokama 
gyvybės apdrauda narių santau
poms ir paskoloms yra labai vi
sų branginamas “Lito” patarna
vimas. Kad “Lito” nariai gal
voja kitaip negu J. Viliušis, ro
do ir tas faktas, kad iš “Lito” tu
rimų keturių sąskaitų virš pusės 
visų narių santaupų yra kaip 
tik gyvybės apdraudą turinčio
je taupomoje sąskaitoje ir tik 
pusė pasidalina tarp šėrų, ter
minuotų indėlių ir einamųjų 
sąskaitų.

Neaišku, kodėl J. Viliušis il
gą laiką būdamas “Lito” nariu 
niekad nebandė savo išvedžioji
mų pateikti “Lito” narių susi
rinkimui? Nevėlu būtų tatai 

padaryti ir dabar: “Litas” duo
da žodį ir svečiams, tik žinoma, 
jeigu “Lito” nariai turės kan
trybės tokios “išminties” klau
sytis. Tačiau beveik tikra, kad 
J. Viliušis rašo į Čikagos spau
dą kaip tik dėl to, kad Montrea- 
lyje į jo išvedžiojimus niekas 
nė kreiva akimi nepasižiūrėtų.

Nors ir nepretenduodamas į 
pranašus, bet aš spėju, kad J. 
Viliušis greitai nusibos ir Čika
gos spaudai. Tada jam beliks 
keltis tik užjūrius... Gi “Litas” 
su šiuo straipsniu savo diskusi
jas su J. Viliušiu užbaigia, ka
dangi ta “daina” su juo gali tęs
tis be galo. Mes gi dar ne pensi
ninkai ir turime savo tiesioginį 
darbą atlikti..

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Every year we fall 
to educate thousand^ 
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.

Write: The Pre»ident'» Committee 
on Mental Retardation, 
Washington, D. C. 20301.

Mum --------------- I
I
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Mum --------------- I
I
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RuMshed as a pubDc service In coo* 
eration with The Advertlainc CeuMlt

ADMATNO.MR-41-67
(1 aoiuma x M Bnea>

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

— Utenos Klubo mėnesinis narių 
susirinkimas įvyks antradienį, gegu
žio 11 dieną 7:30 vai. vak. Talman 
svetainėj, 4500 So. Talman Avė. Yra 
daug reikalų aptarti. Nariai prašo
mi atsilankyti. Po susirinkimo bus 
vaišės. V. Juška, rast.

— Cicero Lietuvių Namų Savininkų 
susirinkimas ivyks antradieni, gegužio 
11 d.. 7:30 vai. vakaro, 1500 Š. 49 Avė. 
patalpose. Narių dalyvavimas būti
nas. VaWyba

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

gužauskų' 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 84)834I............ ........................................ j

BUY V. S. 1AVTNGS BONM

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

sauĮuozas jį munsonded tųd 
kapams gėlės.

Į ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
I 5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKATa AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS I
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA Į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Čhicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE M1ESTC 
DALYSE

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

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
naujienas

Tire iron Curtain 
lanl ssundprooL

•ba cant come to you for the 
truth, but you can reach her. 
Radio Free Europe does <et the 
Vuth through.
■m to imio Free Europe 
Bu m m verm nv.
r_ PvtoMreMM MatouWee MirvĖBBte 
waa erahiga wroth TM CWm<.

vaisių susilaukė, kai Lietuvos 
valstybė prisikėlė.

Deja, nūdien ir vėl Lietuva 
yra svetimų pavergta, bet ne
abejotina, kad ir dabar Lietuvos 
gyventojai nėra pamiršę buvu
sių kovų dėl laisvės ir nėra pra
radę tikėjimo į geresnę Lietu
vos padėtį — kelsis ir vėl laisvą 
Lietuva!

Tuo ir įdomūs Lietuvių dar
bininkų draugijos narių posė
džiai, nes kiekviename posėdyje 
svarstomi bendri mūsų tautos 
reikalai, pasidalinama mintimis 
ir, kur reikia, LDD atstovauja 
ir gerus darbus remia.

Taip pat prisiminta liepos 4 
d. būsima dainų šventė Chicago- 
je. LDD nariams verta į tą 
šventę skristi. Yra iŠ LDt) na
rių, kurie dalyvauja Operetės 
Chore. O jo dalyviai su savo 
dainomis skris į tą šventę.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STANLEY CHEKAN
6739 So. Maplewood Ave.

Mirė 1971 t>. gegužės 9 d.. 6 vai. ryto, sulaukęs 77 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoj, Šiaulių apsk., Kuršėnų parapijoj.

Amerikoj išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Olga, pagal tėvus Zarumbaitė, puseserė 

Bronė Nakis, jos vyras Alfonsas su šeimom. Svainė Teodora Virtėlis. 
giminaitė Stella Graeg, Annette Young, ir giminės iš Grand Rapids, 
Mich., kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Craftman Club, Azure Masons, Eastern Star of Illinois, 
ir M. W. Grand Lodge of A. F. and A. M.

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Trečiadieni, gegužio 12 dieną 1:30 vai. po pietų bus lydimas is ko
plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

VTsi'a. a. Stanley Chekan giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutihį patarnavimą 
ir atsisveikinfmą. ' • << <

Nuliūdę lieka:
Žmona ir giminės.

LaidotrMų Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8800.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
10821 So. MICHIGAN AVE.
649 EAST 162nd ST.
South Holland, Illinois

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228

j 
I 
I
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New York© gatvėje ši porelė sukėlė praeiviu su idomėpmą. Tai švedu skulptoriai Kari ir Heidi 
Bucherz nešą savo pripučiamas "skulp ūras'T iš Moderniojo Meno muziejaus.

ŠUNIUKAS ’
Kažkada ir kažkur esu skai

tęs, kad rytu fronte vokiečiu 
kariuomenės dalinėlis vežio
josi su savimi baltą šuniuką. 
Tą šuniuką jie penėjo, globo
jo ir jis su jais visą laiką buvo. 
Vieną , dieną šuniukas būda
mas su kareiviais ‘‘bunkeryje” 
(sutvirtintam apkase), pradė
jo nerimauti. Išbėgęs iš ap
kaso bėgo i netoliese esančią 
duobę. Vėl grįžęs pas karei
vius cypdamas kabinosi karei
viams už rūbų ir tiesiog trauk
te traukė iš to apkaso.
• Keli kareiviai, paklausę šu
niuko, nuėjo i sviedinio iš- 
įnuštą didelę duobę. Vos ka
reiviai spėjo toje duobėje su
gulti, atūžė didelis sviedinys 
ir krito i apkasą, kuriame 
prieš 4ai kareiviai buvo. Tie 
kareiviai, kurie bėgo Į duobę, 
visi liko gyvi. Pasilikę apkase 
keturi kareiviai buvę užmušti.

Paskaitęs šį rašinėli pagal
vojau, kad tai tik gražiai pa
rašyta pasakaitė. Kokius nors 
gamtos pasikeitimus šuo galė
tų jausti, bet toki atsitikimą, 
kaip sviedinio kritimas, atro
dė, perdaug neįtikėtinas.'- Iš 
kurgi šuo gali žinoti, kad to- 
j e vietoje kris sviedinys?

Bet dabar esu pilnai įsitiki
nęs, kad šuo nelaimę jaučia ir 
stipriai reaguoja. Turime šu-

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI, 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS* 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairi v prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI, 
k ------------------------

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60603. — Tel. 254-3320

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

E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
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[R GAISRAS
niuka vardu Sabalas, šuniu- V
kas — kaip vis šuniukai. Juo
das, balta pakakle, galiukas 
uodegos baltas, baltos juodais 
taškeliais kojelės išmargintos. 
JLietuvoje tokius, .šunis vyžli- 
niais vadindavo. Tik būdavo 
daug didesnio ūgio. Jeigu mū 
su Sabalas yra geram ūpe, tai 
paprašytas koją paduoda, at
seit, pasisveikina. Bet neko
kiam ūpui esant ir to nedaro. 
Suuodęs, kad rankoje laikai 
šokolado gabalėlį, atsisėdęs 
ant užpakalio “patarnauja”. 
Suuodęs, kad rankoje laikai 
kitokį maistą, nei prašomas, 
nei verčiamas nepatarnauja.

Kiekvieną dieną, kuomet 
laiškininkas per durų skylę 
įmeta laikraščius ir laiškus, 
šuniukas pradeda loti ir nu
bėgęs į apačią, pagriebęs stam 
besnį gabalą — laikraštį ar 
porą laiškų — atneša į viršų ir 
atnešęs numeta prie kojų Bet 
tik vieną kartą į dieną. Jeigu 
apačioje nepaėmė dantimis 
visų laiškų ar laikraščių, an
trą kartą tą pačią dieną ir pra
šomas ar varomas neneša ir 
tiek.

Svetimiems žmonėms ne
draugiškas ir nesileidžia glos
tomas, Vieną gerą ypatybę tu
ri, tai baisiai saugus. Mažiau
sias namuose krepštelėjimas, 
šuniukas greit duoda ženklą 
lodamas.

Ir štai šio šunelio dėka buvo 
išvengta didžiausios nelaimės. 
O buvo štai kaip: ketvirtadie
nį, pusė dvylikos nakties, 
grįžtu iš darbo, šuniuką ran
du virtuvėje! Kažkodėl jis 
man labai keistu atrodė. Nie
kuomet jis taip nedarydavo.

šį kartą visą laiką prisiglau
dęs prie manęs paskui sekiojo. 
Išvedžiau į užgatvį. šiaip tuo
jau bėgiodavo patvoriais be- 
uostinėdamas. šį kartą trupu
tį nuo manęs pasitraukęs gri
žo ir niekur, net raginamas ne 
sitraukė. Prisiglaudė prie ko
jų ir tupėjo.

Eidamas gulti šuniuką pa
likdavau virtuvėje. Taip jis 
buvo įpratęs ir į mano miega
mąjį jokių, pretenzijų nereikš- 
davo. Dabar gi skverbte skver 
besi į miegamąjį. Jėgą pavar
tojęs ištraukiau iš po rašomo
jo stalo ir išvariau į virtuvę. 
Pats užmigau. Užmigdamas 
vis girdėjau nerimaujantį šu
niuką ir prie durų besitrinan
tį.

Antrą valandą nakties šu
niukas prie miegamojo kam
bario durų pradėjo iš pradžių 
cypti, vėliau kažkaip užtęsia- 
mai loti ir abiejomis kojomis 
ant durų lipti. Pabudęs apiba
riau ir įsileidžiau į savo mie
gamąjį. Įleistas į miegamąjį, 
lindo po rašomuoju stalu, bet 
vėl greit šoko pas mane į lovą 
ir cypdamas bėgo prie durų. 
Dar kartą atidariau duris. 
Apėjau visus kambarius, — 
viskas tvarkoje. Grįžtu vėl į 
miegamąjį. Dabar jau šuniu
kas pradėjo garsiai loti ir bė
go prie durų. Grįžęs atgal, pa
žiūrėjęs į akis, vėl bėgo prie 
durų. Keliuosi ir dar kartą ei
nu pasižiūrėti į priemenę 
(porčių). Vos tik atidariau 
virtuvės duris, užterėjo į vir
tuvę baltų dūmų banga. Pasi
rodė dega vienas stogo galas ir 
priemenės sienos ir net laiptai. 
Pakviesti gaisrininkai gaisrą 
greit likvidavo. Nuostoliu nė
ra daug. Ir tai šunelio dėka 
buvo išvengta didesnė nelai
mė, o gal ir mirtis. Dabar jau
tikiu ir kitiems galėsiu pasa
kyti, kad šuo nelaimę jaučia.

Stasys Juškėnas

TRUMPAI

— Dan Kuraitis, Palos Park, 
Ill., buvo keletą dienų ligoninė
je, Rochester, Minn. Iš ten grį
žo ir sveiksta namuose.

— Joana Vizgirdaitė, Marijos 
aukšt. mokyklos mokinė, To
mas Balutis — St. Ritos ir Don
na Stanis — Lourdes, gavo tro- 
fėjas iš Chicagos pietvakarių 
Lions klubo už dalyvavimą fi
zinio lavinimosi programose ir 
sportinius atsiekimus. Tomis 
trofėjomis klubas atžymėjo 10 
apylinkės mokinių.

— Antanas ir Aldona Gužaus- 
kai, savininkai Beverly Hills gė
lių krautuvės prie 63-čios ir 
Western Ave., yra senai toje 
verslo šakoje. Jis su ypatingu 
atidumu patarnauja savo tau
tiečiams ir padeda organizaci
joms bendruose darbuose.

— Vytautas Bilitavičius vado
vauja Bridgeporto lituanistinės 
mokyklos mokinių ansambliui. 
Jonas Spačkauskas moko groti 
kanklėmis, o Rita Bilitavičiūtė 

lyra tautinių Šokių mokytoja. 
Mokykla veikia prie šv. Jurgio 
parapijos. Ansamblis atliko 
programą Motinos dienos minė
jime ir baigusių mokyklą išleis
tuvėse. Mokyklas vedėja yra 
Magdalena šulaitienė.

— Thomas ir Frances Janulis 
atšventė 60 metų laimingo ve
dybinio gyveninio sukaktuves. 
Ta proga jų marti Laura Janu
lis surengė vaišes. T. Janulis 
yra Union Federal taupymo ir 
skolinimo bend ro v ės direktorių 
tarybos pirmininkas.

— Simas ir Anelė Macaičiai 
atšventė auksines vestuves ge
gužės 1 d. savo giminių tarpe 
pus Algirdą ir Idą Jonušaičius, 
o praeitą sekmadienį buvo šioji 
sukaktis iškilmingai paminėta 
Tėviškės bažnyčioje. Jubiliatai 
susilaukė dviejų sūnų: sūnus 
Simas buvo 1956 metais bolše- 
vikų nužudytas Šilalės valsčiu
je, Lietuvoje, o sūnus Juozas 
Macaitis su šeima gyvena Aust
ralijoje. Giminės Vaišvilai, Ar- 
mohai, Joriušaičiai, Račiūnai ir 
kiti sukaktuvininkams teikė 
daug džiaugsmo, o kun. A. Tra- 
kisi kuris juos pažįsta jau iš Ši
lalės, atitinkamu žodžiu ir “auk
sine” dovana reiškė meilę 
“jaunavedžiams”,. kurie buvo 
sutuokti kun. Augusto Vynierio 
1921 metais gegužės* mėn. 1 d. 
Šilalės bažnyčioje.

— Balfo 5 skyriaus Marquet
te Parke naują skyriaus valdy
bą sudaro: Jz. Mackevičius, K. 
Repšys, J. Sasnauskienė, A. Ka
reiva, V. Kregždys, A. Stankus, 
Ad. Ūselis; kandi K. Kasakaitis 
ir L. Naglius. Kontrolės komi
siją: St. Trinka, K. Juknis ir V. 
Grėbliūnas.

— Jonas Tijūnas, ilgesnį laiką 
pabuvęs Šv. Kryžiaus ligoninė
je ir turėjęs operaciją, jau su
grįžo į namus ir įsveiksta savo 
žmonos, dantų ,gyd. Rozalijos 
priežiūroje. Paštininkai, šau
liai ir kitų organizacijų nariai 
jam linki geros sveikatos.

— Lietuvių paštininkų tradi
cinė gegužinė — piknikas nu
tarta turėti rugpjūčio antroje 
pusėje, kaip ir visuomet —- Mar
quette Parke, prie ežerėlio ir 
Sacramento gatvės pabaigos, 
pie tai vėliau bus plačiau pra
nešta.

— Lietuvių žurnalistų sąjun
gos Chicagos skyriaus metinia
me susirinkime, kuris įvyko ba
landžio 18 d., buvo išrinkta nau
ja skyriaus valdyba. Gegužės 4 
d. posėdyje ji pasiskirstė parei
gomis taip: pirm. Antanas Gint-

Pittsburgh© universiteto kieme stu
dentai išmina žolę, todėl vadovybė 
pakabino čia matomu užraia, apeliuo
dama j studentų susidomėjimu Ame
rikos gamtos grožiu Ir aplinkos šva

rumu.

HELP WANTED — FEAtALE 
Darbininkių Reikia

WE NEED YOU!!
LIVE IN 

COMPANIONS 
HOUSEKEEPERS - 

MAIDS 
(Domestics)

FULL OR PART TIME 
CALL — 332-6707 

UPJOHN - HOMEMAKERS 
22 W. MONROE ST.

SECRETARY
SECRETARY TO DISTRIBUTION 
MANAGER FOR INDIVIDUAL 
WHO HAS TYPING AND SHORT
HAND SKILLS. IF YOU HAVE 
TRAFFIC EXPERIENCE THIS IS 
DESIRABLE. EXCELLENT STAR
TING SALARY AND FRINGE BEN
EFITS. YOU WILL BE WORKING 

FOR ONE OF THE TOP 500 
COMPANIES.

CALL PERSONNEL, 378-2579 

LEAF BRANDS DIV. 
W. R. GRACE GO.

1111 N. Cicero Ave., Chicago
CTA TO OUR DOOR

GENERAL OFFICE
Pleasant surroundings, interesting 
work in Hotel managers office. Able 
to meet public. Some shorthand 

necessary. Light dictation.
Phone YA 7-5580

Ext. 283, for interview.

TYPIST
Be a specialist. No experience neces
sary. 35 hour work week. Paid va
cation. Free group insurance. Excel
lent working conditions. Near Loop 

location. Good transportation. 
Phone Miss BLUE at 

666-0788

2nd MAID
ALSO EXPERIENCED COOK

■with recent references for adult 
couple. Live - in.

CE 4-1024

SECRETARY - TYPIST
Assist Regional manager of 

major company.
All benefits. 
Mr. FIDEL

at 726-8640, Ext. 31

HOUSEKEEPER
For motherless home dependable 
women wanted. Live-in. 2 children, 

one school age...Salary open. 
References.

NORTH-WEST. 
338-3480 or 583-1910 •'

COOK

St. Lawrence Monastery 
77th & Central.

Call
GL 8-6900

MISCELLANEOUSFORSALE 
įvairūs Pardavimai

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS 
(RUMAGE SALE) 

Ketvirtadienį, gegužės 13 d. nuo 
7 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. 

ST. JOHN’S LUTHERAN CHURCH 
1235 WILMETTE AVE., 

WILMETTE
Veltui kelionė nuo Linden “L”

neris, vicepirm. Povilas Dirkis, 
sekr. Juozas Kapačinskas, kasin. 
Marija Pėteraitienė, kult. reik, 
vadovas — Bronius Macevičius 
ir vald. kand. Antanas Stakėnas. 
Kontrolės komisiją sudaro: 
pirm. Balys Brazdžionis ir na
riai — Anatolijus Čepulis ir Jo
nas Kaunas.

— Lietuvių paštininkų sąjun
gos kasin. Broniui Gudoniui iš
vykus pastoviam apsigyvenimui 
į Hot Springs, į valdybą buvo 
pakviesta kooptacijos teise, il
gametė paštininkė Ona Liubins- 
kienė - Idzelienė, kuri taipgi gy
vena Marquette Parko lietuvių 
kolonijoje.

♦ IV-sios Dainų šventės pro
ga liepos 4 d. 7:00 vai. vak. 
Conrad Hilton viešbutyje Chi- 
cagoj yra ruošiamas susipažini
mo banketas, kuriam suruošti 
yra sudarytas specialus komi
tetas. Jam vadovauja Ona Gra- 
dipskienė, o jai talkina V. Če
paitienė, Z. Pupienė, A. Rūgytė 
ir M. Remienė. Chicagos ir apy
linkių lietuviai bei iš toliau at
vykę svečiai prašomi iš anksto 
rezervuoti vietas įsigydami bi
lietus Marginiuose ar pas O. 
Gradinskienę, 2512 W. 47th St. 
Tel. FR 6-1998. (Pr).

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JR 2EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ EJFORMACUŲ, KREIPKITE^ J

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 

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

SKUBIAI parduodamas mūrinis na
mas: maisto krautuvė ir du butai 
Brighton Parke.

2 BUTAI ir šalia tuščias sklypas 
Brighton Parke.

BIZNIO PATALPA ir 3 butai. Gra
žiai atrodantis mūrinis namas Mar
quette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

PROSPECT HTS.
By owner. 3 bdrm., bi-lev., l1/^ 
bath. Pan. fam. rm. w-frpl. Cen.

air. Hdwd. fls., 2 car gar.
Fenced vd. $40,500.

296-4768

A, & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVS.
LA 3-8775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T»l.: REpublIc 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

Xi W Ąliu. gyvybės, svei- 
Į | katos ir biznio.

Patogios Išsimokė- 
w |imo sąlygos.

J." BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzi* Ave. PR «-2233
I H MII ■■ ■ , ■ «į

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairus draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551 

1339 State St., Lemont, III. 
TEL. — 257-5542

PAVASARIO PLANAS
GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
STILINGA mūro rezidencija. 10 

kambarių pajamom ar sau gyventi. 
Mūro garažas. Arti Marquette Parko 
ir Kedzie. $24,500.

KAIP SALDAINIS gražus, šviesus 
apartamentinis mūras ir mūro gara
žas. 2 blokai nuo Marquette Parko. 
Virš $7.000 pajamų. Jei suspėsite — 
tik $47,700.

AR 14,000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apynaujo apartamenti- 
nio mūro geroj vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900.

9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai sutvarkytas. Gražus, ramioj gat 
vėi. Kaina $19 000.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
6 kambariu mūras. 2 vonios, nauias 
garažas, nrieš žaliaji Marauette Parka.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29.500.

TVTRTT 2 MŪRAI Brighton Parke 
Virš $16.000 naiamų metams. Su nuo
laida už $51.000.

4 BUTU MŪRAS, naujas gazu šildy
mas, gera vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44,000.

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

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, eražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubai sklvoas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminiiaus langai, 2 automobiliu 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28.900.

3 MIEGAMU aovnaujis mūras, ši
lima gazn. aluminiiaus Jangai, centri- 
•nJę vės^vm^s. 2 antomnbiliu Garažas, 
71-mo^ i” Trnv anylinkėie. $29.000.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Karšto 
vandens šilima gazu 2’ auto garažas, 
Marnuette Parke. $23 500.

12 BUTU 4 metu, mūras. Radiant 
šilima gazu, aluminijaus langai. 12 
automobiliu nastatvti vieta. Platus 
sklypas. Virš $24.000 pajamų me
tame Pietvakariu priemiestyje. — 
S175.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

PALIKIMAS. Gražus šviesių plytų 7 
kambarių mūrinis. Nauja karšto van
dens gazu šilima, gera potvynio kon
trolė. 2 mašinų mūro garažas, Mar

quette Parke. Tik $22,500.
TeL 471-0321.

YEAR ROUND 
HOUSE

River front — beautifully 
landscaped — 65 mile

S. W. of Chicago.
(312) 588-3626

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Tunu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

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

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS




