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IMERH VĖL PAKELTOS PAŠTO KAINOS
ATKIRTIS PARAUDUSIAM ITALUI
Romoje leidžiamas “Elta-Press” biuletenis š. m. 3 n-je pla

čiame, istoriniais, tikrovės faktais paremtame straipsnyje iškėlė 
Italijos krikščionių demokratų partijos atstovo parlamente, Fio
rentino Sullo viešai paskelbtus netikslumus, ryšium su jo buvusia, 
šių metų pradžioje, viešnage Vilniuje ir Kaune, šis atskirtis italų 
politikui ir drauge Lietuvos spaudoje paskelbtiems straips

niams apie Sullo viešėjimą (“Gimt. Kraštas”, nr. 9, “Tiesa”, sausio 
12), jau pastebėtas Italijos spaudos.

Mus pasiekusios italų spau
dos iškarpos liudija, kad Eltos 
patikslinimai bei tikrovės duo
menų iškėlimas atkreipė tos 
spaudos dėmesį. Pvz. laikraštis 
“Realta Politica”, vai. 10 d. lai
doje paskelbė “Tiesos” džiūga
vimus dėl F. Sullo išvedžiojimų 
apie pažangą Lietuvoje ir čia 
pat juos sugretino su Elta-Press 
teiginiais apie dabartinę Lietu
vos padėtį, apie buvusias depor
tacijas, partizanų kovas ir kt. 
Laikraštis pacitavo Eltos italų 
laidoje iškeltą sugretinimą: iš
eivijoje intelektualų lietuvių iš
leistus 36 “Liet. Enciklopedijos” 
ir 4-ris “Mūsų Lietuva” tomus 
su okupuotame krašte lig šiol 
išleistais vos dviem sovietinės 
enciklopedijos tomais.

Kas tas Fiorentino Sullo? Tai 
žymus politikas, buvęs Italijos 
vyriausybėje ir “Italijos-Sovie
tų Sąjungos draugystės” orga
nizacijos prezidiumo narys. Sul- 

, lo pareiškimai, paskelbti Lie
tuvos laikraščiuose, pasak El
tos, vertė klausti: kur krypsta 
italų krikščionių demokratų par
tija? - >

Italui politikui paskelbus, jo 
paties įspūdžius- “Nuovo Sud” 
laikrašty (ę6 ir 7 nr.) , kai ku
rie Sullo grubūs tiesos iškraipyt 

;-mai Eltos redakciją privertė su
teikti atitinkamą, faktais at? 
remtą,’-atkirtį;^--j”. . H

- - Vienas, pirmųjų Sullo teiginių 
— jis vyko Lietuvon (š. m. sau
sio 8-12 d.) tirti rusiškųjų uni
versitetų “sistemą”. Jau čia 
italui politikas panagė ne tik 
Italijos, bet ir visam pasauliui 

r’ -žinomus faktus. apie Stalino- 
Ribbentropo buvusį susitarimą, 

’ vėliau sekusias karines - įgulas 
ir krašto irikbrporavimą-į Sovie
tų Sąjungos sudėtį. Sullo, pagal 
**G- Kraštą”,,, ramiai tvirtino: 
“Dabar .Lietuva —- Tarybų Są
jungos respublika”.

•H . Politiko Sullo. išvedžiojimus 
bei jo teiginius apie Lietuvos 
pažangą Elta sugretino su buv. 
Italijos ministerio pirmininko ir 
žymaus krikšč demokratų poli- 

. tiko, jau mirusio, Alcide de Gas- 
peri laišku, kurį jis 1954 m. ko- 
vb 20 d. buvo pasiuntęs Liet. 
Krikščionių Demokratų Partijos 
vadovybei išeivijoje, ryšium su 

-. -jsartįįdš 50 metų sukaktimi. Raš- 
te'pabrėžtinai nurodyta į Lietu- 

’ vos okupaciją, išvežimus bei lie- 
tuvių pasipriešinimą okupantui. 
De Gasperi, baigdamas, linkėjo, 
Italijos, broliškos partijos var- 

; du, “jūsų tautai sulaukti laisvos 
? tėvynės”. -

.. Elta, pasinaudodama istorijos 
, T duomenimis, iš eilės atremia vi- 

sus italų politiko netikslumus, 
( iškraipymus ar net sovietų pro- 

pagundos įtaigotus teiginius. At- 
, remiamos klaidos, kalbant apie 

Lietuvos, Vilniaus universiteto 
steigimą, sugretinama Bažny- 
Čios padėtis šių dienų Lietuvo
je su laisvės laikais buvusia, El
ta taip pat keliais atvejais nuro
dė ir į rusinimo vyksmą Lietu
voje.

Pagaliau, dar pažymėta, jog 
italas Sullo pasitarnautų lietu
vių tautai ir pačiai tiesai, jei 
ateity sugalvojęs lankytis Lie-

IŠ VISO PASAULIO

KEY BISCAYNE. — Prezi- 
dentas Nixonas pareiškė, kad 
Amerikos karo jėgų sumažini
mas Europoje būtų istorinė klai
da. Penki Amerikos prezidentai 
laikėsi nuomonės, kad JAV tu
ri nešti atsakomybę už Europos 
gynimą. Amerika ir toliau tu
ri laikytis tos politikos. Prezi
dento pareiškimą parėmė ir bu
vęs prez. Johnsonas.

BOSTONAS. — Sovietų žve
jų laivai vėl sudraskė amerikie- 
žių žvejų tinklus. Pakrančių 
Sargybos laivas “Vigilant”, liūd
nai pagarsėjęs dėl Simo Kudir
kos išdavimo patruliuoja tas 
vietas, kur sovietai žvejoja. Jam 
padeda ir kuteris “Vigorous”. 
Valstybės departamentas įteikė 
sovietų ambasadai griežtą pro
testą dėl sovietų laivų elgesio 
ir pareikalavo atlyginti ameri- 
kiečiamš padarytus nuostolius 
— 3,349 dol.

ČIKAGA. — Jaunas, 14 me
tų berniukas Michael Swiatkows- 
ki, gyv. 6945 S. Hermitage avė. 
bus teisiamas kaip suaugęs. Jis 
kaltinamas padegęs vienos neg
rės namą, kai ji atskraustė į 
Vien baltųjų apgyventą. rajoną.

LONDONAS. — Darbiečių 
partija Britanijos savivaldybių 
rinkimuose laimėjo daug naujų 
vietų. Dabar darbiečiai Londo
no apylinkėje valdys 21 rajoną, 
o konservatoriai tik 10. Visoj e 
Britanijoje darbo partijos atsto
vai laimėjo 76-miestų tarybas, 
anksčiau dominuotas konserva
torių. Sakoma, kad šie laimėji
mai nustebino pačius darbo par
tijos vadovus.

PRAGA. — Čekoslovakijos 
komunistų vadas Husekas kriti
kuoja į vakarus pabėgusį popu
liarių dainų žvaigždę Karel Gott. 
Husekas sako, kad vakarų pro
pagandistai išnaudoja šį pabė
gimą imperialistų naudai, nors 
Gott Čekoslovakijoje gyveno 
kaip inkstas taukuose. -

SAIGONAS. — Apie 5,000 
vietnamiečių pradėjo naują 
ofenzyvą Kambodijoje, kur ban
doma sustabdyti komunistų tie
kimą. Puolimui vadovauja tan
kai ir šarvuočiai, remiami JAV 
aviacijos.

tuvoje, jis pasiteirautų apie pa
slaptingai mirusius ar žuvusius 
mokslininkus: Mikalauskaitę, Le
bedį, Kazlauską, Senkų, Umbra
są ir Budrį.

Visiems italams ir kitiems, ku
rie norėtų turėti tikrų žinių apie 
Vilniaus universitetą, Italų Eltos 
redakciją pasiūlė nesinaudoti 
1966 m. okųp..Lietuvoje išleistu 
propagandiniu leidiniu “Vil
niaus universitetas”, bet bai
giamo' leisti, Čikagoje, stambiu 
leidiniu “Lietuvos Universite
tas”. Kitas šaltinis, apie moks
lo pažangą buv. Vilniaus aka
demijoje, tai Gregorianiškojo 
universiteto Romoje dekano 
prof. dr. P. Rabikausko, SJ dar
bas, paskelbtas L. Kat. Mokslo 
Akademijos Suvažiavimo Dar
bų VII tome. (E)

Šioje soviety propagandos paskleistoje nuotraukoje rodoma šiaurės Vietnamo priešlėktuvine ra
keta, aptarnaujama pačiy vietnamiečiu, šias raketas, Sam 2 tipo, Hanojui pristatė Sovietu S-ga.

nes

EGIPTO KARIUOMENĖ PRISIEKĖ 
IŠTIKIMYBĘ PREZIDENTUI SADAT 
KAIRAS. — Naujas Egipto karo ministeris visos kariuome- 
vardu paskelbė prezidentui Sadatui ištikimybę ir pažadėjo

ginti jį nuo visokių priešų. Kariuomenės lojalumas Sadatui yra 
labai reikalingas, nes praėjusios savaitės Įvykiai parodė, kad val
dančioji socialistų partija jam nėra ištikima. Egipte eina Sadato 
priešų valymas. Buvo iš pareigų atleisti šeši aukšti informacijos 
ministerijos valdininkai. Anksčiau pašalinti šeši ministerial ir 
trys socialistų partijos vadai visi laikomi nam į arešte.

Kaire buvo prisaikdinta nau- 
ja vyriausybė.* 'Premjeras ir už? 
sienio reikalų ministeris liko tie 
patys. Prezidentas Sadatas par-, 
lamento paprašė, kad jis atšauk
tų imunitetą 17-kai narių, ku
rie buvo įsivėlę į sąmokslą pa
keisti prezidentą. Parlamentas 
visus pašalinę ir jie buvo su
imti. •

Prezfidentas Sadatas pareišd, 
kė savo kalboje į tautą, kad jis 
ir ateityje “sumals” kiekvieną, 
kuris bandys susilpninti Egipto 
vidaus frontą. Jis pareiškė, kad 
sąmokslo dalyviai pradėjo veik
ti, kada jis sugrįžo iš Bengazi, 
Libijoj, kur jis tarėsi su Sirija 
ir Libijos vadais dėl federacijos 
įsteigimo. Vyriausias sąmokslo 
vadas buvo viceprezidentas Ali 
Sabry, kuris priešinosi trijų 
valstybių federacijai.

Vokietijos lietuviai 
veikėjai tarėsi

Vliko atstovas Baltų Tarybo
je Vokietijoje dr. Petras Kar
velis ir Eltos biuletenio vokie
čių k. redaktorius V. Banaitis 
š.TB. gegužės 15 d. sukvietė pa
sitarti Vasario 16 Gimnazijoje 
Romuvoje, Huettenfelde, Lietu
vos reikalais Vokietijos lietuvių 
visuomenės veikėjus. Pasitari
me pranešimą padarys Strasbur- 
ge vykusiuose Europos Tarybos 
Patariamojo seimo posėdžiuose 
dalyvavęs, iš JAV atvykęs, Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirm. 
V. Sidzikauskas.

Į pasitarimą, šalia Liet. Ben
druomenės Vokietijoje ir Vasa
rio 16 Gimnazijos vadovybės, pa
kviesti dar Šie Vokietijoje gyve
ną lietuviai veikėjai: Europos 
Lietuvių vyskupas A. Deksnys, 
Liet. Sielovados direktorius prel. 
J. Aviža, J. demža, dr. J. Gri
nius, J. Norkaitis, dr. J. Norkai- 
tis, Stp. Vykintas ir iš Šveica
rijos — dr. A. Gerutis. (E)

Darbo partija 
laimi rinkimus

LONDONAS. — Britanijos 
savivaldybių rinkimai duoda per
galę darbiečių partijai. Iki šiol 
ši opozicijos partija laimėjo 1,- 
002 naujas vietas savivaldybių 
tarybose, o konservatoriai -pra
rado 886 vietas. Manchesterio 
miesto taryba perėjo į darbie
čių rankas. Londone darbiečiai 
irgi laimi naujas vietas.

Suskaičiavus visus balsus, spė
jama, kad darbo partija ne tik 
atgaus 1968 m. rinkimuose pra
rastas vietas, bet laimės ir visą 
eilę naujų.

Išvertė kalba
L

Jau išleista ir platinama Du
bingių klebono kunigo Antano 
Šeškevičiaus gynimosi kalba so
vietiniame teisme okup. Lietu
voje. Kalba buvo paskelbta T. 
Pranciškonų Brooklyne, N. Y. 
leidžiamame “Darbininko” laik
raštyje. Ją Į anglų kalbą išver
tė kun. Francis A. Puggles.

Kun. A. Šeškevičius buvo nu
teistas vienerius metus kalėti 
dėl to, kad ruošė vaikus prie pir
mos komunijos. Šeškevičiaus kal
bos tekstas gaunamas Eltoje.

(E)

— Okup. Lietuvoje išleista 
geografijos mokslų daktaro Vyt. 
Gudelio knyga — albumas “Kur
šių Nerija”. Įžangoje pateikta 
žinių apie Kuršių Nerijos gam
tinę, geografinę padėtį. Santrau
ka ir iliustracijų Įsąrašas pa)- 
teikti anglų ir rusų kalbomis.

(E)

MIAMI. — Floridos Evergla
des raistynai pagaliau susilau
kė lietaus, kuris užgesino kelis 
gaisrus. Per neįprastai ilgą 
sausrą Floridoje išdegė 650,000 
akrų krūmų ir žolių.

Čekoslovakijoj jau 
normali padėtis

PRAGA. — Artėjant Čekos
lovakijos komunistų partijos 50 
metų sukakčiai, Sovietų Sąjun
gos partijos centro komitetas 
atsiuntė pasveikinimą, kuriame 
sveikina čekų vadus “nugalėjus 
sunkią politinę krizę ir pasiekus 
normalizaciją”. Tai pirmas kar
tas, kada sovietai pripažįsta, 
kad Čekoslovakijos padėtis -.jau 
“normali”. Kada 1968 m. sčviė^ 
tų jėgos įžengė į Čekoslovakiją, 
pasirašytoje sutartyje buvo nu
rodyta. sąlyga sovietų kareivių 
išvežimui, — padėties “sunor- 
malinimas”., ...

Pragoję . abejojama,- ar Mas
kva, išveš savo kareivius, nors 
Čekoslovakijos vadovybė ir išva
lė komunistų partiją bei už
gniaužė visus opozicijos komu- 

: nizmui pasireiškimus.

Prašo “neplepėti”
Vlikas jau ne kartą kreipėsi 

Į laisvuosius lietuvius ir prašė 
jų siųsti laiškus ar telegramas, 
bei raginti ir kitus, Bražinskų, 
Kudirkos ir Simokaičių gelbėji
mo bylose. Buvo pateikiami ir 
laiškų pavyzdžiai. Tūkstančiai 
lietuvių tai j’au yra įvykdę.

Tačiau buvo ir tokių, kurie, 
savo asmens vardu, rašė ilgus 
“memorandumus”, juose įtrauk
dami visai nereikalingų dalykų; 
Prašoma nerašyti ilgų laiškų, 
bet pasitenkinti trumpais bei 
konkrečiais laiškais. (E)

Minneapolio mietto mera» Charl«« 
Stenvig tikisi vėl laimėti birželio 8 
d. rinkimus. Jo svarbiausias konku

rentas yra negras Harry Davis.

WASHINGTON AS. — Nuo vakar dienos Amerikos pašto kai
nos žymiai pakilo. Laikraščių ir žurnalų leidėjų sąjunga bandė 
per teismus sulaikyti kainų pakėlimą, tačiau visi teismai atmetė 
jų skundą, įskaitant ir Aukščiausiąjį Teismą. Laikraščių leidė
jai skundėsi, kad naujos pašto kainos pakels jų išlaidas 850,000 
dol. per savaitę. Visuomenė turės per savaitę sumokėti 23 mi
lijonus dol. daugiau. Kainų pakėlimas sutelks pašto valdybai 
1.45 milijardus dolerių naujų lėšų. Pašto valdybos biudžetas 
šiems finansiniams metams yra 9.7 milijardai dolerių, tačiau ir 
ši suma nepadengs išlaidų ir neduos pelno. Numatomas 1.2 
milijardo deficitas.

Bostono arkivyskupo 
laiškas lietuviams
Bostono Arkivyskupas Hum

berto S. Medeiros š. m. balan
džio mėn. kreipėsi į lietuvius 
“vilties ir padrąsinimo laišku”. 
Priminęs, kad lietuviai vysku
pai tremtyje, 1951 m. gegužės 
13 dieną susirinkę šv.Kazimie- 
ro kolegijoj Romoje paskyrė ge
gužės 13 d. Nekalč. Marijos šir
dies Lietuvių Tautos Karalienės 
švente ir ir Maldos Atgailos die
na už Lietuvos laisvę ir pasau
lio. taiką, arkivyskupas toliau 
nurodė kad rusų okupuota Lie
tuva — yra kankinių tauta ir 
kenčia -priespaudą, nes “daug 
jūsų vyskupų, kunigų ir pasau
liečių yra paaukoję savo gyvy
bę, kaip liudininkai, už tikėji
mą. Visi vienuolynai uždaryti, 
religinė spauda nutildyta, daug 
bažnyčių išniekinta”.

TagaSau, arkivyskupas,-'pra
šydamas Dievo laiminti Lietu
vą, visus- lietuvius, o ypatingai 
ištremtuosius į-Sibirą, pakvietė 
visus lietuvius, o ypatingai iš
tremtuosius į Sibirą, pakvietė 
visus lietuvius, esančius-visose 
pasaulio šalyse, paminėti gegu
žės 13 dieną, kaip Maldos At
gailos dieną už5 Lietuvos laisvę 
ir pasaulio taiką. _ (E)

Švedijos parama
Švedijos vyriausybė- paskyrė 

12,000 švedų kronų sumą' Stock- 
holme veikiančiam Baltų Insti
tutui. Prašoma dar šį pavasarį 
surengti. simpoziumą apie Šve
dijoje gyvenančias Baltijos 
kraštų mažumas.

Baltų Institutą suorganizavo 
ligšiolinis Komiteto pirmininkas, 
žymus švedų archeologas prof. 
Birger Nerman. Naujasis in
stitutas — tai nepriklausomai 
veikianti, mokslinio pobūdžio 
institucija, kurios tikslas — gi
linti žinias apie Baltijos kraš
tus: Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Prezidiumą sudaro trijų tauty
bių atstovai..- ___

šiuo metu Institutas turi tris 
sekcijas: baltų kalbos ir litera
tūros, istorijos ir socialinių mok
slų. Numatyta kas metai išleis
ti metraštį. (E)

Liaudininkų 
suvažiavimas

š. m. gegužės mėn. 8-10 d. Pa
ryžiuje įvyko Tarptautinės Vals
tiečių Sąjungos (žaliojo Inter
nacionalo) konferencija. Lietu
vos Valstiečius liaudininkus šio
je konferencijoje atstovavo Eu
ropoje gyveną vai st. liaudinin
kai. Lietuvos Valstiečių Liau- 
rininkų Sąjunga yra Tarpt. 
Valst. Sąjungos nariu nuo 1924 
m. ... . , (E)

Pašto kainų pakėlimas oficia
liai vadinamas laikinu, kol pen
kių asmenų komisija nustatys 
naujas kainas. Pratika rodo, kad 
kainos, jei pakyla, retai kada 
vėl būna sumažinamos. Reikia 
manytų kad ir pašto kainų ko
misija nesumažins kainų.

Paprasti pirmos klasės laiš
kai Amerikoje kainuos dabar vie
toj 6 centų, — 8 centus. Oro paš
to laiškai pakyla iš 10 c. iki 11 c. 
Antros "klasės siuntos, kurios 
sudaro didelę dalį laikraščių ir 
žurnalų siuntų, kainuos nuo 20% 
iki 30% daugiau. Siuntinių paš
tas kainų nepakeitė, nes pasku
tinis pakėlimas buvo tik praėju
sių metų lapkričio mėnesį.

Oro pašto laiškai į Aziją, Aus
traliją ir Pietų Afriką vietoje bu
vusių 25 centų už pusę uncijos 
dabar kainuos mažiau — 21 cen
tas. Tai yra vienintelis kainti 
sumažinimas. Visos kainos pa
keliamos. Oro pašto kainos i 
Centrinę ir Pietų Ameriką pa
kyla dviem centais už pusę un- 
cijosr o į Europą ir Šiaurės Af
riką pakilimas yra 1 centas už 
pusę uncijos.

Vienas . amerikietis, tikėda
masis pašto kainų pakėlimo, Šeš
tadienį išsiuntė ■. kalėdinius, pa
sveikinimus visiems savo drau
gams. Jis sutaupė po du centus 
už kiekvieną pasveikinimą.

Lietuvis Paryžiuje
Lietuvis muzikas — klarne

tistas Algirdas Budrys atlieka 
devynių mėnesių stažą Paryžių-^ 
je. A. Budrys dalyvavo su kitų 
tautybių muzikais keliuose kon
certuose ir gegužės 18 <L daly
vaus Prancūzijos Radijo ir te
levizijos koncertų salėje įvyk
siančiame užsienio muzikų, be
sitobulinančių Paryžiuje, baigia
mame koncerte.

Britų muzikas R. Heims pa
kvietė Budrį su kitais dviem mu
zikais š. m. liepos mėn. atvyk
ti į Angliją, ir viename festiva
lių išpildyti Schumano ir Bram
so kūrinius. (E)

Pakvietė dr. Valiūną
Vliko pirmininkas dr. J. K. 

V^iūnas, lydimas Laetuvos At
stovo Vašingtone p. J. Kajec- 
ko, š. m. gegužės 6 d. lankėsi 
Valstybės Departamente. Kelių 
valandų nuoširdžiame pasikalbė
jime buvo paliesta daug mums 
svarbių tarptautinių klausimų, 
ypač ryšium Str pastarojo me
to įvykiais Europoje bei Toli
muose Rytuose. Valst. Depar
tamentas domėjosi dr. Valiūno 
paskutinės kelionės Europon įs
pūdžiais. Dr. Valiūnas Vašing
tone lankėsi Valst. Departa
mento iniciatyva. (E)

ELY. — Minnesota) j e gaisras 
sudegino 12,000 akrų Superior 
National Forest miško. Tai di
džiausias miško gaisras tos vals
tijos istorijoje.



J. BERTAMUS

POKALBIS SU LIETUVOS “T ARYBININKU”
iš mūsų “Lietuvoje gyvenan

čių”?
Jam į tai atsakiau trumpai: 

“Parodykite reikiamo gyvastin
gumo, kovingumo ir budrumo 
Maskvos brukamai rusifikacijai 
ir dirbkite tik savo tautos gero
vei taip, kad išaušus laisvės ry
tui, tauta būtų jums už praei
ties darbus ir rūpesčius dėkin
ga”. j

Po kurio laiko kiek apsižval
gęs ir beveik pašnabždomis jis 
paklausė: “Ar nėra čia kur nors 
slaptai įjungtas mikrofonas?” 
Aš papurčiau galvą ir nurami
nau. kad nebijotų. Po to jis 
man ir sako: “Jonai, jeigu aš 
grįžęs žūsiu, tai žinosiu ir vai
kams savo pasakysiu, kas mane 
pražudė. Tuomet- mano vaikai, 
jeigu ne tau, tai tavo vaikams 
kuo nors žiauriai atsilygins. O 
dabar bandykime kalbėtis kaip 
seniau buvę vienminčiai, kovoję 
už demokratijos įgyvendinimą 
ir galu gale kaip geri ir tikri lie
tuviai, nors tu ir esi tas neper-j 
kalbamas žemaitis”;
. Tadą: jis. ir pradėjo šio turi
mo kalbą.

,, , “Jūs, gyvenantieji laisvajame 
pasaulyje, iš mūsų perdaug rei- i 
kalaujate. Nereikėjo bėgti, tat 
atvažiuokite ir dabartinėse są-- 

. lygose; padėkime mums, ką- nors ‘ 
geriau ir mandriau padaryti kaip' 
iki šiol, o tąsyk mes būsime 

maniau jau numarinęs] jums, labai ir labai dėkingi. Jei-i 
gu jūs. čia Amerikoje visomis

(Tęsinys)
Po geros valandos tokio “džiu

ginančio’1 pokalbio, kai išlenkė-, 
me dąr po čerką, aš, lyg ir kokia 

pastačiau jąm t<Aį kįąuanną: 
“Pasakyk man... atvirai ir nuo
širdžiai, kun dingo pas tos 
gražios anų dienų demokratinės 
idėjos, kurias mes tuomet puo
selėjome, jomis žavėjomės ir iš 
dalies kovojome už jų įgyven
dinimą, sąv® tautos, gerovei ir 
pilaąi. laisvei užtikrinti? Kam 
tu jąs papdąvęi, ir už kiek, tu 
jas pardavei? Pagaliau ar tavo 
protui ir lietuviškai širdžiai ne-.

žabotą, terorą, kurį vykdo ko
munistinis despotizmas, prisi
dengęs brolybės ir lygybės ūbai
siais?

Įsivyravo lyg ir mirtina ty
la. Tarpais jis į mane mėtė sa
vo aštrų žvilgsnį. Jau maniau, 
kad jis pasijuto skaudžiai įgel
tas. Net-buvo kilusi mintis, at
siprašyti kaipo svečio už labai 
įžūlų priminimą praeities,

Svečias neraginamas išlenkė 
stikliuką. Paraginau dar ir ki
tą išlenkti. Pagaliau svečias, 
įsmeigęs į mane savo žvilgsnį 
paklausė: “Jonai, tai ko tu iš 
manęs nori? Tu skaudžiai paža- 
nai manyje tuos jausmus, ku
riuos aš jau buvau per 23' me
tus spėjęs giliai užgniaužti ir, 
rodos, 
juos amžinai. Tat ko jūs norite

OT A SUSIVIENIJIMAS: 
X I y A LIETUVIŲ:: , 

AMERIKOJE
SLA-— jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir. išmokėjo dau- 

i ęaų; kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus-
tiems nariams - .

SLA — didžiausią lietuvių fraternaline organizacija — duoda gyvy* 
bes apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra^ pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno/ o teikia, patarnavimus savitarpinės < 
pagalbos pagrindu. ’ * ~ x •

SLA —_jau turi daugiau^ kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra h- saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudaš nuo $100.00 
iki $10,000.00- ’

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją- Apdraudą Endowment In- 
e surance, kad jaunuolis gautų pinigus, aukštojo mokslo studi-
į joms ir gyvenimo, pradžiai.

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

; §LAi— AKCIDENTALė APDRAUDA naudinga visokio amžiaus, asme
nims, rekomenduojamai Iretuviškv KLUBŲ ir draugijy na
riams. Už_ $1,000.00 aicidęntalės apdraudos mokestis; $2.00 
į metus.

i SLA. — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės. į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau pjaaiskins apie SUSIVIENIJIMO^ darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit: 
’LITHUANIAN ALLIANCE OF AIMERICA

307 WEST 30 STREET. NEW YORK, N. Y. 10001:

IIIllIlliaillllllIUHIllIlMHIHIIIlllkad savo laiku jūsų prezidentas 
t F; Roosevelt’as Jaltos konferen- 
I cijoje pardavė* Stalinui Pabal- 
; tijos valstybes ? O kaip pasiel- 
■ gė respublikonas Eisenhoweris 

. .su Vengrijos išsilaisvinimo pa- Vincas Jonikas | 
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 1— 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetemis 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 
gelmės.- ‘ i,

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

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia, 
Laimink mūsų sieki — 
Vėl gyvenki mumyse. 
Giesmėje skambėki.

Valerija ir Juozai Stanaitis minėjo savo 25 m. vedybinę sukaktį gegužio 
2 dieną. Vakarienė įvyko Senese restorane, Oak Lawn. Atsilankė virš 
100 giminiu ir draugę. K u n. P. cinikas sukalbėjo maldą ir kun. Zaka
rauskas, šv. P. Marijos Gimimo parapijos klebonas,, pasveikino sukak
tuvininkus, paskelbdamas Šv. Tėvo palaiminimą. Po vakarienės ponai 
Stanaičiai dėkojo visiems atsilankiusiems. Tarpe svečiy buvo p. Sta
naitienės mamytė P. Unikienė. Svečiai sudainavo celebrantams "Ilgiau
siu Mėty" ir linksminosi pagal Wally Tenclinger orkestro muziką. Juo
zas Stanaitis yra buvęs. Amerikos Legiono Don Varnas Post komandie- 
rius, o Valeria yra buvusi pirmininkė pagelbinio motery vieneto. Jie 
dirba Lietuvos Vyčiu organizacijoje. J. Stanaitis yra filatelistas ir pri
klauso jy organizacijai. Ponai Stanaičiai myli savo Tėvy žemę. Jie ap
lankė Lietuvą 2 kartu per 5 metus ir pasisvečiavo pas savo mamytę ir 
kitus gimines. Visi celebrantu draugai linki jiems dar daugel linksmų, 

sėkmingu ir laimingų vedybiniu metų.

išgalėmis plėštatės kaip tą ‘Tiš- 
ną” dolerį* užkalti, tai, supras- 

, kite, kad ir> mes^ esamose sąlygo- 
se rūpinamės šiek tiek sau ge- 

. resnį materialinį •*gyvenimą'su-

J - č .* 1> Norime savo vaikus išmokslin- 
• ti, galvodami, kad jie, kiek ge- 
»riau įsikūrę, išsimokslinę ir są-
- lygoms keičiantis, gal galės ge- 
riau ir naudingiau pasitarnauti 
savo tautos labui? Iš kitos pų-

- sės, pasakyk tu man, Jonai, ar 
mes, Lietuvos žmonės, gyvenan-

- tieji vakarų it rytų pasaulių 
kryžkelėje, dabartinėse sąlygo-

i se galime kurios nors pagalbos 
ar užtarimo susilaukti iš laisvo- 

, jo- demokratinio pasaulio? Pa- 
j sakyk man, kiek gi jūsų Ameri- 
' ka padėjo Lietuvai išsilaisvin- 
lti?
J “Mes esame žiauriai apsivylę 
ir visiškai nesitikime paramos 
ar užtarimo iš Amerikos pusės. 
Ar jūs čia Amerikoje gyvenda
mi pasidarėte tiek žabali, kad ne
norite matyti ir net suprasti, 

stangomis ? Kai perversmo ke
lia gyventojai jau buvo visiškai 
nusikratę komuhizmo ir Chruš
čiovas net nebežinojo, kas jam 
daryti; tai jūsų užsienio reika
lų sukretorius (rodos, Dulles) 
per radiją paskelbė, kad mes ne
sikišime į Vengrijos reikalus. 
Tada ir Chruščiovui pasidarė aiš
ku, kas jam reikia daryti; Pa
siuntęs nemažai kiekį tankų ir 
kariuomenės, jis atstatė komu
nistinę tvarku O demokratas 
Kennedy, ar ne jis Kubą parda
vė Maskvos patikėtam F. Castro ?

Juk Amerika, žvelgiant į jos 
karini potencialą, buvo ir da
bar dar tebėra pati galingiau
sia ir pasaulyje pirmaujanti val
stybė. Tai, ar manai, kad be jos 
palaiminimo šiandien turime dvi 
Korėjas, du Vietnamus, dvi Ki
ni j as ir du Berlynus.

Bet nereikia toli eiti į praeitį. 
Pasižiūrėkite Į prezidentą John
sons, ar jis nepadėjo Maskvai 
paklupdyti Čekoslovakijos? Mes 
buvome 100% tikri ir laukėme, 
kad JAV pasakys Maskvai: jei
gu jūs Įvesite savo kariuomenę, 
tai ir Amerikos kariuomenė tą 
pačią valandą peržengs Čeko
slovakijos sieną. Mes ir šiandien 
esame tikri, kad tuo atveju Mas-

■ kvos okupaciją nebūtų įvykusi 
ir toji evoliucija, kurią buvo su-

i kūręs Dubčekas, batų išsilaikiu
si ir šiandien Čekoslovakija bū- 

' tų buvusi šviesiu švyturiu vi- 
. soms satelitinėms valstybėms 
' Europoje.

Paga’iau ir iki 1955 m. Lietu
voje išsilaikę partizanai, ar ne 
jūsų įvairių laisvinimo veiksnių 

1 visokiais keliais Amerikos iš- II laisvinimo pažadais buvo bovi- 
' jami. To pasekmėje apie 30,000 
; geriausių Lietuvos sūnų žuvo.

Na, iš kitos pusės nnant, mes
■ save dar nors šiek tiek riminame 
Į ir guodžiamės, kad jūs čia JAV 
i gal labiau už kitas tautines ma
žumas radote veiklos kovoje už

' savo tautos teises į laisvę. Vie
na tik mums neaišku, kodėl jūs 
toje kovoje nesueinate į arti
mesnį, glaudesnę antisovietinį 
veikimą su latviais ir estais? 
Tuomet vieni kitus labiau padrą
sintumėte, didesnį pasiryžimą 
vieni kitiems sukeltumėte ir Mas
kvai vis labiau įgeltumėte.

Maskva labiausiai bijo stip
resnės ukrainiečių veiklos, nes 
jų yra keleriopai daugiau lais
vajame pasaulyje. Tai kodėl 
jums, lietuviams, neišvystyti 
glaudesnio bendradarbiavimo ir 
šu ukrainiečiais? Tada ir kitų 
tautų tarpe tas pavergtų tautų 
judėjimas kovoje už savo tėvų 
žemės laisvę būtų labiau efek
tingas ir daugiau simpatijų su
keltų.

Man čia Chicagoje esant buvo 
paaiškinta, kad vienoj Chicagoj 
lietuvių esama apie 100,000. Tai 
kodėl į antisovietines demons
tracijas susirenka jūsų, geriau
siu atveju, tik 3,000—5,000? 
Tad ar ne laikas būtų ir jums pa
tiems rimčiau pagalvoti ir pa
sverti visus iki šiol vartotus me
todus ir būdus vieningam anti- 
sovietiniam 'sąjūdžiui sukurti, 
jungiantis su kitomis pavergtų 
tautų mažumomis.

Jūs,, mano supratimu, turėtu
mėte taipgi labiau suprasti, už
jausti ir mūsų lietuvių komu
nistų padėtį dabartinėje Lietu- 

voje. Jeigu šiandien lietuviai dar 
yra skiriami (žinoma, tik parti- 
tijos nariai) komisariatų ar įs
taigų vadovais, direktoriais, tai 
žinokite, kad jųjų padėjėjai (vi- 
cedirektoriai) visuomet yra tik 
ruskiai. Reikia gi žinoti, kad 
visiems ruskiams Lietuvoje vi
sais požiūriais yra geriau gy
venti. Jie čia gauna didesnes al
gas, naudojasi didesniais ir pa
čiais geriausiais butais. Gali čia 
geriau rengtis ir turi daug ki
tokių patogumų ir privilegijų. 
Todėl tie ruskiai iš kailio neria
si, bandydami kaip galima ge
riau įsiteikti Maskvai.

Savo aklą atsidavimą Mas
kvos parėdymams jie stengiasi 
įrodyti virš 100%. Turiu čia tau 
pasakyti, kad bet kurio lietuvio 
pareigūno kiek garsesnis nusi- 
čiaudėjimas ruskiam jau didžiau 
siu atgimstančiu nacionalizmu 
pakvimpa. Apie tai skubiausiai 
stengiamasi pranešti Maskvai 
apie augantį pavojų atsipalaiduo
ti nuo Maskvos.

Čia reikia dar pridurti, kad visi 
tie komisarų ar direktoriij pa
dėjėjai yra žemesnio intelektua
linio išsilavinimo, ir jie nepa
jėgia suprasti mūsų kultūrinių 
polėkių ir todėl viskas jiems at
rodo, kad visa tai yra gryni an- 
tipartiniai užsimojimai, tik kul
tūrine skraiste dengiami.

Neužmirškite, kad jau dabar 
yra įstaigų,, kur lietuviškai ne- 
besusikalbėsi, ir tau tuojau pa
sakoma, kad reikia kalbėti “na 
kulturnom jazyke”. O kas bus 
toliau? ,

(Bus daugiau)

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o.antrajame 226 pust. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.(K), 

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

1739 So. Halsted-Street
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An important reason for 
buying Bonds when you’re young 
is for when you’re old.

Į ’ . .

Someday yoa’re going to
Let’s hope you’re ready.
Let’s hope that you TPoa’t be Eving ® 

your children.
Let’s hope you’ll have more to Hve cOp 

and for, than Social Security.
Let’s hope you’ll be self-sufEdent, abie 

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

Let’s hope you’re fanning for tocxac- 
row.

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

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

U.S. Savings Bonds now. pay. 5% in
terest when held to maturity of 5 years, 
10 months (4% the first year; thereafter 
5.20% to maturity). That’s the highest 
rate ever.

Let’s not hope for a better tomorrows 
Let’s plan on it.

Bonds ire sa/e. If lost, stolen, or destroyed, SIk 
ve rcpUce them. When needed, they eaa be K 
ashed it year bank. Tax may be deferred ♦ ♦

Take stock in America. 
YfiAhiglw|MyingU$JcMng^andu

Pažangiai nutausta
Rusai pabrėžia: rusų kultūra 

ir kalba Sovietuose tariamai vei
kią kitų tautybių gyventojus 
Sovietų Sąjungoje. Sovietų spau
da neseniai paskelbė rusų statis
tikos pareigūnų pasisakymus, 
ryšium su Vakarų žydų nerimu 
dėl žydų gyventoją skaičiaus 
Sovietuose sumažėjimo (1959 
m. duomenimis jų buvo 227 mil., 
gi 1970 m. — 2.15 mil.).

Aron J. Bojarski, “Izvestijų 
” dienrašty gegužės 7 d. teigė, 
jog Sovietuose “asimiliacija tau
tybių grupėse reiškia, natūral
ių ir pažangų vyksmą”, gi kitas 
rusas, atrodo, irgi žydų kilmės, 
Lev Volodarskij, centrinės sta
tistikos įstaigos Maskvoje parei
gūnas, tą pačią dieną “Pravdo- 
je” pažymėjęs, kad 1959 m. gy
ventojų surašymo duomenimis, 
21.5 proc. žydų pasisakė kalbą 
savo tautine kalba, o 1970 m. 
— vos 17.7 proc., toliau teigė, 
kad rusų kalba sovietų tautybių 
taiT>e virstanti antrąja gimtąja 
kalba. Esą, “milijonai įvairių 
tautybių gyventojų laiko rusų 
kultūrą savo gimtąja kultūra 
ir rusų kalbą — savo gimtąja 
kalba”. (Tai oficialūs pareiški
mai, įdomūs ne tik žydams, bet 
ir lietuviams bei kitiems. Vis 
daugiau atidengiama tautų ru
sinimo kaukė. — Red.). (E)

SKAITYK PATS IR PARAGINO'

KITUS SKAITYTI
N A U J I ENAS

Chicago 8, Blinuis

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157. psį '$2ū0.

3; Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiui. 112 psl. 
Kaina $1.00.

4. Kazys-Bradūnas, SIDABRINĖS'KAMANOS. Premijuotas poezijos rin
kinys, 95 psl. $2.00.

5. Butkv 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 

Anatolijus- Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eiles, 62 psL $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psL $2.00.
11. Alė Rūta - Nekeitė, 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. Neda* Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko
“Anykščių. Suelis”, vertimas, 42 psl. $2.00, ' * '

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJA^ E3ės, 95 psL $150.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3100.
16. Stasys. Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos., knyga. 152 psl. $2.50.
lt. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai,:9T ' ........ ................ .......................
18.
19.
20.
21.

P«tr«» Šagalas, PLAUK. MANO LAIVJBLb Eilėraščiai, 112 psL $1.00.
Eugenijų* Gruodi*, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
Elena Tumiana, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $250.
Alfonsas Tyruolls, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psL $3.00.
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

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, praSome atsilankyti-į Naujienų 

raštinę afba užsakyti paštu,, pridedant čekį ar piniginį orderį.

Jd)E NOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago. 111. 60608

Technikai tikrina erdvės bateriją, kurioje yra 17,250 atskirų celių. 
Erdvėlaiviai tą bateriją iškelia suvyniotą, tačiau ji issttiosia erdvėje 
ir saulės spinduliu paliestos celės gamina elektros energiją, net 
1,500 vatų pajėgumo. Suvyniota baterija tampa tik 10 colių ciIindė

nu, o ištiesta sudaro 32 pėdų "paklodę".

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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DIEVE, TAVO ŽEMĖ DEGA! |
Per degančius Everglades raistus_ I5 I

Laiškas iš Coral Gables, Fla.
(Tęsinys)

Kalabašai ir augant ieji 
varnalizdžiai

Iš vakarų galo 41 vieškeliu įva
žiavus į Everglades kraštą abi
pus kelio prasideda labai ne
įspūdingos augmenijos plotai. 
Daugiausia skurdžios neūžau
gos pušaitės, kiparisėliai ir į 
šluotkočius panašios palmaitės 
ir kas ten bežino kokių ylalapių 
augalų raistai, vietomis apau
gę ir peraugę įvairiausių vijo
klių, per kurių raizgynę norint 
pralysti tektų su mačete smar
kiai pasidarbuoti. Pirmas įspū
dis labai neįspūdingas. Tokios 
mizeriškos gamtos net Manito- 
bos šiaurėje sunku būtų rasti. 
Vieno gamtos kur j ozo “be vod- 
kos stiklo” neįmanoma buvo iš
aiškinti. Būtent, plotuose, kur 
tarp augalų vanduo telkšojo, ko 
ne visų medelių stuobrių apati
nės dalys, maždaug po porą pė
dų nuo kelmo, buvo panašios į 
kalabašus, tai yra nenormaliai 
sustorėjusios, jog atrodė, kad

medžiai yra įsodinti į didžiules 
bonkas. Kaktusai sausose dy
kumose taip ir daro: jie išsi
vystė storus lapus ir stiebus, 
kuriuose ilgą laiką išlaiko lie
taus metu sugertą drėgmę. Bet 
kam tokie kalabašai reikalingi 
susnoms medukams pelkėse iš
augusiems, negi jų pačių pa
siklaus!! Nors ir čia pasitvir
tino išmintinga taisyklė, kuri 
skelbia, kad atsarga gėdos ne
daro. Nes šiemet nepaprastai 
sausrai besitęsiant, tiems me
džiams jų vandeniui laikyti bon- 
kos, atrodo, buvo vietoje ir lai
ku, ką netrukus parodė Ever
glades gaisrų padarai. Bet prieš 
tai dar vienas pastebėjimas. Pa
sirodo, kad gamta niekur nėra 
laisva nuo išnaudotojų parazitų.

Jau tos “ispanų barzdos”, ku
riomis kai kurie medžiai kai ku
riose Floridos vietose ir toliau 
iki Georgijos ir Louisianos yra 
apkarstyti, daro labai neeste
tišką įspūdį, o Everglades skur
desnėse vietose medžius apsėdęs 
dar kitas originalus parazitas:
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DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Taip atrodo vaizdas po Everglades gaisro.
(Vaizdelis iš Life)

vietomis vaizdas yra toks lyg 
tūkstančiai varnų būtų lizdus 
susukusios. Bet tie lizdai nėra 
medžių galūnėse, o yra prilipę 
prie stubrelių daugiausia per 
vidurį. Iš kiekvieno tokio lizdo 
lyg kalakutai raudonas galvas 
aukštyn iškėlę “žydėjo” kažko
kie žiedai. Paaiškėjo, kad tie 
“lizdai” yra kažkokia į kardžolę 
panaši parazitinė žolė, kuri mėgs
ta augti tik aukštai nuo žemės 
ir maistą gauti, aišku, iš saulės 
spindulių ir, turbūt, iš savo ap
sėsto medelio syvų...

Prasilaužimas per dūmų 
uždangą

Dar gaisrų siaubiamo ploto ne
privažiavus, vietomis dideli tar
pai pradėjo dažnėti, kuriuos gais
rai seniau buvo nusiaubę. Tu
rint galvoje tokią gamtą, kokia 
čia buvo, galima buvo drąsiai 
sakyti, jog nėra to blogo, kad 
neišeitų į gerą. Kadaise nude
gusiuose plotuose vešliai žalia
vo nauja, daug vešlesnė žolikė 
ir, progą gavę, augimo lenkty
nių ėjo krūmokšniai, kuriems 
iki tol eigos nedavė tos plėšrio
sios kardžolės. O palmetės su 
kopūstpalmėmis pasirodė net 
ugnies nepaiso! Kai pušaičių, ki
parisų bei lapuočių tik pajuoda
vę stimberiai styrojo, jos kad 
ir pajuodavusiais kotais (stuob
riais) savo žaliomis galvomis te
bežaliavo lyg nieko nebūtu atsi
tikę. Pagaliau keleiviai pro lan
gus pradėjo rodyti tai vienur, tai 
kitur per miškelių viršūnes dan
gun kylančius dūmus. Ilgai ne
betrukus rytų padangėje kelias 
ir miškas pradėjo skęsti pilkš
vam rūke ir viršum miško ėmė
iškilti tamsiai pilka dūmų už
danga, kuri sparčiai artėjo, augo 
ir darėsi klaikesnė.

Keleiviai ėmė nerimauti, bet 
nerimui nebuvo laiko, nes Pil
kasis Skalikas (Greyhound) nie
ko netrukus pasinėrė visiškai 
nepermatomoje, dūmų užimtoje 
teritorijoje. Raistas šiuose plo
tuose jau buvo išvirtęs sausu 
pušynu, kur medžiai augo daug 
didesni ir tankesni. Mes pate
kome į gaisro ariergardą, ka
dangi žygiuodamas pavėjui gai
sro avangardas frontą laužė kaž
kur toliau rytuose. Truko 11 
minučių pervažiuoti skersai gais
ro nukariautąją teritoriją.

Patekę dūmų debesin pasiju
tome kaip pelės miltų maiše. 
Kaip tas šoferis orientavosi, ne 
mano reikalas. Greyhound mėgs
ta girtis, esą “Relax and leave

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

čekj ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

the worries to us”, tad ir tesiži
no!

Diena buvo saulėta, rami, su 
mažu iš vakarų pusės pūkšno
jančiu vėjeliu, tad miškų glūdu
moje dūmai stovėjo kaip kokia 
Berlyno “gėdos siena”. Tik 
kartkartėmis toje pilkoje pu
troje pasirodydavo purvinai gels
vos dvi milžiniškos akys, kurios 
atsargiai priartėdavo ir dingda
vo, bet žinant, kad Everglades 
raistuose tokių “monsterių” nė
ra, tekdavo sutikti su žinančiųjų 
raminimais, kad tai yra pra
važiuojančių automobilių švie
sos...

Akims apsipratus, pro dūmus 
buvo galima stebėti, ką ugnis 
daro savo užimtoje teritorijoje. 
Atrodo, kad ugnis labiausiai 
mėgsta žolę, sausšakes, šabakš
tynus ir kai kuriuos skujuočius, o 
palmių visos giminės nemėgsta, 
žemės gruntas buvo lyg skuste 
nuskustas. Miškas pilnas nebaig
tų sudoroti medžių stuobrių 
ir palmečių, bet “pacifikacijos” 
akcija kiek akys užmatė tebevy
ko: tai vienur, tai kitur iš že
mės rūko lyg miniatiūriniai ug- 
niakalnėliai. Tai degė ugniai pa
tikę seni sausi geimai. Ir nors 
gaisro frontas jau gal kelinta 
diena kaip buvo perėjęs, bet šian 
tai ten lyg kokios klystžvakės 
tebežybsėjo degančių pušų ar 
kiparisų stuobriai dažnai pačio
se galūnėse.

Prisiminė panašus vaizdas iš 
praeito didžiojo karo, kai 1945 
metų vasario nebepamenu ke
lioliktąją dieną sąjungininkai 
bombardavo Berlyną ir dar gy
vas iš bunkerio išlindęs nors bu
vo pats vidudienis radau gatvėse 
nakties tamsą, kur per juodai 
-pilkai-mėlynus dūmus dar bu
vo galima matyti kruvini raudo
ni ugnies liežuviai, besiplaką iš 
Jerusalimer Kirche bokšto stogo.
Gaisro fronto pirmosios linijos

Pagaliau privažiavome gais
ro fronto pirmąsias linijas. Die
na staiga prašvito ir buvo gali
ma stebėti gaisro ataką akcijo
je. Tai yra tikras karo frontas 
žygio metu. Siaura, ilgiausia ug
nies juosta, dažniau paskiromis, 
bet savo tarpe kontaktą laikan
čiomis kolonomis vingiuota li
nija gyvai žvaliai griaužiasi pa
vėjui pirmyn, su didžiausiu ape
titu tirpydama pažemio aug
meniją, visų rūšių žoles ir brūz
gynus. Ugnies frontas nesulai
komai (kadangi jos niekas ne
laiko ir visame kelyje neteko 
matyti jokių gesintojų) žengia 
pirmyn, užimtų plotų valymui 
palikdama mažas įgulas, kurios 
jau neskubėdamos idoroja pa
sirinktus sausesnius ir sakuo- 
tesnius medžius, ypatingai kel
mus ir aplink juos išdžiuvusi, 
per amžius iš skujų, spyglių ir 
lapų susidariusį humuso sluoks
nelį. Sakoma, kad Dievo malū
nai mala lėtai, bet sumala smul
kiai. Tą pat galima pasakyti apie 
ugnį, išskiriant jos elgesį su 

palmėmis.
Pervažiavus degančią girią, 

prasidėjo neapmatomos prerijos 
be jokių medžių bei krūmų ir 
be ugnies, bet toli horizontuose 
iš abiejų pusių, iki pat Miami,

vis matėsi apsčiai tolumoje dan
gun kylančių saulėje skaičiai lyg 
debesėliai kylančių gaisrų dū
mų.

Kiek amerikiečiai tesisieloja 
dėl tų gaisrų, parodė kad ir dar 
toks vaizdas. Jau važiuojant at
gal į šiaurę, iŠ Floridos įvažia
vus į Georgijos pusę, plačiame 
rėžyje tarp plento ir paraleliai 
bėgančios geležinkelio linijos 
gal poros mylių tarpsniu kelio
se vietose pasitraškėdami gyvai 
degė aukšta žole prižėlę krūmai 
ir medžiai. Jei per naktį vėjas 
nepakilo, tai rėžis švariai išde
gė, bet jei ugnis persimetė per 
geležinkelio bėgius, už kurių tę- 

I sėsi vešlus puikus spygliuočių 
miškas? Nesimatė ne tik jokio 
gesintojo, bet nė piktadario, 
kurs tai padarė, kadangi gaisrai 
vienu metu keliose vietose ga
lėjo kilti tik iš degtuko...

Pavasaris eina roplio žings
niu. Kas sakė, kad ne ledų gady
nė pareina? Išvažiuojant Į pie
tus su pavasario avangardu te
ko prasilenkti kažkur apie 
Birminghamą, o po 3 savaičių 
grįžtant pavasario pirmąsias ko
lonas teko pralenkti kažkur apie 
Chattanooga! Kažkaip nenatū
ralu — iš 90 laipsnių su pliusu 
šilumos staiga vėl atsidurti 40 
laipsnių normalioje temperatū
roje ir vietoje migdančiai ošian
čių amžinai žalių palmių vėl pa
matyti tas pačias nuogas klevų,

BRAZILUOS DIDMIESTIS 
SAO PAULO

Brazilijos miestą Sao Paulo 
amerikiečiai nuolaidžiai vadina 
“Mažąja Chicaga’’, bet Ix)s An
geles Times pranešimų ta “ma
žoji” šiandien jau turi daugiau 
kaip 8 milijonus gyventojų ir 
1990 metais bus didžiausias

ąžuolų, vinkšnų ir verkiančių 
gluosnių šakas. Bet raminančiai 
veikia amžiais patirta ir patik
rinta tiesa, kad visur gerai, o 
namie geriausiai ir kad namai 
pragarai —be namų negerai.

J. Pr.
(Pabaiga)

miestas pasaulyje' Apskaičiuo
jama, kad Sao Paulo 1980 me
tais turės mažiausiai 12 milijo
nų gyventojų, o 1990 metais tarp 
17 ir 20 milijonų...

Tiktai Tokio, New Yorkas ir 
galbūt Paryžius galbūt galėsi 
galėsią 20 metų bėgyje prilyg
ti Sao Paulo gyventojų skaičiui.

Smogo ir automobilių kamšatį 
Sao Paulo jau šiandien turi blo
gesnį net už Tokio miestą.

"NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

ATEINA BIRŽELIS
Seniau mus žudė kulkomis, dabar

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

mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Vytautas Volertas, PRAGARO V/RESNYSIS. Premijuotas roma
nas, 273 psl., kaina 5 dol. Jame aprašoma kaip bolševikai valdo ir 
vargina žmones pavergtoje Lietuvoje. >

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 osl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas KapaČinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs, nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

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

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETU SĄJUN
GĄ. ši knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 
$1.00. v ‘

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota; foto nuotraukomis. 331 psL $3.00. ‘

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna in turisto ir agitprono propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
“ V. Mačiūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį z gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

' Komunizmas yra žiaurus. , Bet jits ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio TJ ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

T. ♦ * N. . * . . j ’ - • - ’ - •

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir- pridedant 

čeki ar piniginę perlaidą.

Raginkite savo apylinkę 
augti ■ taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
- ’   . • ' 14* j

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Vilniaus “Literatūroje ir me
ne” įdėta pasikalbėjimas su J. 
Puipiene — istorijos — etno- 
garfijos muziejaus filialo ve
dėja. Čia keletas ištraukėlių:

“__ karo metu pilies bokš
tas vėl nukentėjo. 1950 m. jis 
buvo atstatytas, konservuoti 
kiti pilies statiniai. Pilies lie
kanos tapo valstybės saugomu 
lietuvių kultūros paminklu. 
Vilniaus pilies muziejus įkur
tas 1960 m. iš buvusio Vilniaus 
kraštotyros muziejaus fondų. 
Kasmet jį aplanko apie ketvir
tį milijono žmonių (praėju
siais metais — 307018 lankyto

jų. 3699 ekskursijos).
— Norėtųsi, kad trumpai api

būdintumėte dabartinę pilies 
muziejaus ekspoziciją, jos 
kryptį, savo darbo tikslus.

“šiandien iš didelės ir stip
rios pilies beliko tik keli stati
niai. Kalno viršūnėje yra apie 
20 m. aukščio Aukštutinės pi
lies vakarinis bokštas, rytinių 
rūmų griuvėsiai, pietinio bokš
to ir gynybinių sienų fragmen- 
tai. Vakariniame bokšte — ge
riausiai išlikusiame — įreng
tas muziejus. Jo ekspozicija 
prasideda pusrūsyje ir užima 
visus tris aukštus. Tai visų 
pirma archeologinių kasinėji
mų pilies teritorijoje radiniai:

Banany pardavinėtoja Bangkoke, Tailandiįoj. Ji sėdi savo krautuvėje - valtyje, kuri ne tik pri
stato vaisius iš provincijos, bet juos ir pardavinėja miesto kanaluose.Sustojo ėjęs lenkų dienraštis

Aštuoniasdešimt metų Chicagoje ėjęs lenkų dienraš
tis Dziennik Chicagoski šių metų gegužio 10 dieną išlei
do paskutinį savo numerį. Lenkų spaudos bendrovė, il
gus metus leidusi gana plačiai skaitytą lenkų dienraštį, 
pranešė, kad ji yra priversta sustabdyti ir visus kitus 
lenkų spaudos darbus. Be dienraščio lenkai leido įvairius 
savaitinius leidinius, spausdino knygas, brošiūras, pla
katus ir atsišaukimus. Visi tie darbai sustabdyti.

Oficialus bendrovės pranešimas, paskelbtas pasku
tiniame dienraščio numeryje, sako, kad laikraščio leidi
mas sustabdytas tiktai laikinai. Lenkų spaudos bendro
vė tikisi persiorganizuoti ir vėl tęsti dienraščio leidimą. 
Bet patys lenkai abejoja, ar jiems pavyks atsigriebti. 
Ilgus metus spaudos darbais besirūpinusieji lenkai jau 
suseno ir pavargo, o jaunimas, atrodo, šiandien rūpinasi 
kitais reikalais. Iš viso, Lenkijos klausimas ir lenkų 
spaudos reikalai jiems mažai terūpi.

Atsakomingi lenkų spaudos bendrovės pareigūnai 
tvirtina, kad kalta ir Chicagos lenkų visuomenė. Apie 
ekonominius lenkų spaudos sunkumus Chicagos ir Arne- 
rikos lenkai keliais atvejais buvo įspėti, ne tiktai praei
tais metais, bet ir šių metų pradžioje. Dienraščio leidi
mo naštą nešusieji vyresnio amžiaus lenkai pasakojo ir 
rašė apie kylančius ekonominius sunkumus ir reikalingą 
pagalbą. Bet ta pagalba buvo nepaprastai lėta ir šykšti. 
Lenkai paskendo į asmeniškus savo šeimos arba siauros 
grupelės reikalus. Kiekvienas klubas, kiekviena draugi
ja, kiekviena lenkų politinė grupelė paskendo siauruose 
savo politinės srovelės reikaluose ir nekreipė dėmesio į 
dienraščio pagalbos šauksmą.

Kalta yra ir plačioji lenkų visuomenė, kuri gyvybi
niais lenkų tautos klausimais yra nepaprastai susiskal
džiusi Lenkų tarpe yra daug įvairių politinių ir tikybi
nių grupių ir grupelių. Jos veda žiaurią tarpusavę kovą. 
Labai dažnai ta kova išeina iš bet kokių žmoniškumo ri
bų. Pavyzdžiu gali būti senatoriaus Muskie kalba Chica
goje lenkų konstitucijos minėjimo dieną. Dabartiniu me
tu lenkai neturi konstitucijos, kuri gerbtų piliečio teises. 
Prieš 180 metų priimtoji konstitucija turėtų jungti visus 
lenkus. Taip sveikas protas rodo kiekvienam žmogui, bet 
ne lenkui Konstitucijos minėjimo dieną pačioje minėji
mo šventėje Chicagos lenkai tarp savęs pradėjo muštis.

Ne tiktai konstitucijos minėjimas, bet pats sen. Mus
kie turėjo apjungti visus lenkus. Jie turėtų vieningai

remti sen. Muskie, nes vargu kada jie turės kitą tokį po
puliarų asmenį amerikiečių tarpe. Lenkai turi didoką 
skaičių politikierių, bet visi jie yra mažo kalibro žmonės. 
Tikri politikai su jais mažai tesiskaito. Kito Muskie sta- 
tūros lenko horizonte nesimato. Bet lenkai to nesupran
ta. Siauras fanatizmas jiems aptemdo protą. Muskie 
kalbos metu lenkai ne tik tarp savęs susimušė, bet ir ki
tataučius pradėjo daužyti.

Į lenkų visuomenę didelės įtakos daro dabartinė ne
aiški padėtis pačioje Lenkijoje. Teisybė, Gomulka savo 
laiku vykusiai pasipriešino sovietų karo jėgoms, bet pas
kutiniu metu jis glaudžiai bendradarbiavo su Maskva. Iš 
visko matyti, kad naujas Lenkijos valdovas dar glau 
džiau dirba su Maskva. Vienintelė rimta jėga yra T .enki - 
jos darbininkai. Jie padėjo išprašyti maršalą Rokosovskį, 
jie nuvertė ir labai jau sauvaliaujantį Gomulką. Įvairio
mis priemonėmis lenkai tikėjosi pasiekti nepriklausomy
bės, bet jiems nesiseka. Šios nuotaikos prisideda prie 
lenkų susiskaldymo.

Reikia manyti, kad yra ir daugiau dienraščio užsi
darymo priežasčių. Seno dienraščio sustojimas labai pla
čiai komentuojamas. Radijo valandėlę turus Michael 
Przemyckis, kaip praneša vienas klausytojas, Dziennik 
Chicagoski sustojimo kaltę primeta kard. Kodžiui. Kard. 
Cody nėra lenkų spaudos bendrovės narys, šio dienraščio 
jis neredagavo, todėl tiesiogionio ryšio nesimato, p p. Pze- 
myckis plačiau nepaaiškino.

Prie lenkų dienraščio uždarymo galėjo prisidėti įvai
rūs pabrangimai. Gerokai pabrango paštas, brangesnės 
dienraščiui spausdinti medžiagos, o svarbiausia — pa
brango įvairūs patarnavimai. Medžiagoms brangstant, 
tektų atitinkamai pakelti ir dienraščio kainas. Pakelti 
galima, bet ne visi gali mokėti Vyresnio amžiaus skaity
tojai yra pensionieriai. Jų pajamos yra labai aprėžtos. 
Maisto produktams pabrangus, apskaičiuojamas kiekvie
nas centas. Daugelis vyresnio amžiaus lenkų nepajėgia 
prenumeruotis dienraščio, kaip jie ilgus metus tai da
rydavo. • i

Prieš 80 metų Chicagos lenkai įsteigė dienraštį ir 
leido jį ilgus metus. Dabartinė lenkų generacija spaudos 
reikšmės nesupranta. Jie leido uždaryti labai svarbią in
formacijos ir auklėjimo priemonę. Spaudos bendrovės 
nariai tikisi sustojusį dienraštį atgaivinti, bet prie da
bartinių nuotaikų jiems bus daug sunkiau-sustojusį laik
raštį atgaivinti, negu prieš 80 metų buvo jį įsteigti.

Lietuviams vertėtų pasimokyti iš kaimynų nelaimės.

ginklai, įvairūs pilies gyven
tojų buityje vartoti daiktai, 
statybinės medžiagos, Bet svar 
blausias eksponatas — pati pi
lis, storos mūro sienos, šau
dymo angos, netgi pilies ak
menys. įBeje, negalima pa
miršti ir mūsų ekspozicijos tę
sinio — ketvirtame aukšte 
įrengtos aikštelės. Nuo jos at
siveria nepamirštama miesto 
panorama, įspūdingi Vilniaus 
senamiesčio vaizdai. Todėl ne 
jučiomis pilies muziejus tam
pa savotišku miesto simboliu, 
jeigu taip galima išsireikšti, 
Vilniaus kvintesencija.”

Toliou — liūdniau:
“Po karo Gedimino kalno va 

karinis bokštas buvo atstaty
tas. Bet tai nebuvo mokslinė 
restauracija — jam suteikė 
prieškarinę išvaizdą. Sako, 
turime laukti geologinių tyri
nėjimų pabaigos. Bet ar patys 
geologai nesijaudina, pažvel
gę į irstantį kalną? Vanduo iš
raižė grioviais visą kalną, jis 
kėsinasi jau ir į bokšto pama
tus.. Kalną reikia kuo skubiau 
sutvirtinti”.

“Žiemą muziejuje dirba 13 
žmonių. Kas sąlygos? -*i :

"... Muziejaus darbuoto
jams speigai yra sunkiausias 
metas. Mes neturime menkiau
sių darbo sąlygų. Muziejus ne
apšildomas. Žiemą prie nędi- 
dutės krosnelės budintysis sun 
<iai sušildo rankas. Nėra van
dens, kanalizacijos. Kasdieną 
30 kelis kartus kopiame Į 70 
metrų aukštį”.

Dar:
“Gedimino kalnas — tai mjes 

to parko dalis, muziejus irgi 
neturi jokių išskirtinių teisių, 
jis priklauso miestui. Keista,

bet rūpintis juo žymiai sun
kiau, negu kuria kita Vilniaus 
vieta. Visų pirma, apsauga. 
Vasarą dirbame iki 21 vai., žie
mą — trumpiau, bet baltųjų 
naktų, Vilniuje, deja, nebūna. 
Bet kuriuo metų laiku kalne 
naktimis viešpatauja “dva
sios”: rytais randame išvarty
tų ir sulaužytų suolų, po visą 
kalną išmėtytos šiukšlių dėžės, 
vis naujos krūvos tuščių bute
lių. .. Kaskart nudraskomi 
mūsų skelbimai, išdaužomi 
muziejaus langai. Mums pa
tiems labai sunku susitvarkyti, 
pagaliau tai ne muziejaus dar
buotojų pareiga. Daugelį kar 
tų kreipėmės į rajono vidaus 
reikalų skyrių, prašydami, kad 
Gedimino kalne nuolat budė 
tų tvarkos sergėtojai. Juk ko
ne kasnakt prireikia kviesti 
milicininkus. Norėtųsi pami
nėti ir muziejaus teritorijos 
tvarkymą. Kiekvieną pavasa
rį puošiasi Vilnius, vis gražes
nis jo žaliasis rūbas. Pamink
lų apsaugos ir kraštotyros 
draugija irgi karts nuo karto 
surengia talkas, aptvarko kal
ną. Betgi mieste yra organiza
cijos, kurios privalo nuolat rūj 
pintis miesto išvaizda! Kodėl 
reikia daryti išimtis Gedimino 
kalnui? Nesinori skųstis, 
bet...”

Kita proga “L. ir M.” buvo 
rašoma:

“Vilnius gražus bet kuriuo 
metų laiku, jis patrauklus die
ną ir naktį. Iš tikrųjų daug pa 
dirbėta, ruošiant šviesinę mies 
to “partitūrą”, — prožektoriai 
įdomiai nuplieskia Lenino pa
minklą, Gedimino pilies bokš
tą, Onos bažnyčią, L. Stuokos 
-— Gucevičiaus šedevrą — se

nąją Paveikslų galeriją... Iš
plėšti iš vakaro tamsos, šie 
sostinės architektūriniai -ak
centai iškyla visu savo grožiu. 
Bet vakariniame miesto fone 
ypač nemaloniai nuteikia la
bai dažnai sutinkami visokiau
si rebusai: “Žiūrėk, neoninė 
reklama arba visai nešviečia, 
arba mirksi praeiviui keistom 
žodžių nuotrupom, “sutrūki
nėjusiais” piešiniais...

šiuolaikinio miesto negali
me įsivaizduoti be gausios ir 
skoningos šviesos reklamos. 
Tačiau susidaro įspūdis, kad 
Vilniuje ji nelabai prižiūrima, 
neturi tikro šeimininko.”

Tikrų tikrumėlė: — neturi 
tikro šeimininko.”

J. Cicėnas

DU Iš TRIJŲ PRIEŠ CELIBATĄ

Gallupo vžliausiai praves
ta anketa parodė, kad nuslegian
čioji jaunųjų Amerikos kunigų 
dalis aiškiai šiaušiasi prieš dvi 
pagrindines Romos bažnyčios 
“dogmas” — gimdymų kontro
lės draudimą ir kunigų celibatą.

Gallup buvo išsiuntinėjęs 2517 
visų tikybų kunigams anketų 
laiškų. Iš gautų atsakymų 845 
buvo iš katalikų kunigų. Atsa
kymuose du iš kiekvienų trijų tai 
yra du trečdaliai jaunųjų Ame
rikos kunigų (jaunesniųjų kaip 
40 metų amžiaus) pasisakė esą 
priešingi savo bažnyčios draudi
mui vartoti gimdymo kontrolės 
priemones ir laikytis celbato...

IIIIIIII1IKIIIIIIIII
SKAITYK "NAUJIENAS" -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS,
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

IIIIIIIKIIHIIIIIIII

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
H-oji dalis

8
Kas myli keltis su brėkštančia diena, tas per ryti

ni parko sienos langą gali stebėti saulutės užtekėjimą, 
kada pirmieji saulės spinduliai, perskrodę ry tmečio 
prieblandą, auksu nutvieskia Laigyčių bažnyčios 
bokšto viršūnę. Vakare, prieš saulei leidžiantis, pro 
vakarinį langą parko sienoje, matosi per plačius lau
kus ir pievas į Kuršių Marių vandenų plotus pamažu 
nusėdantis tos pačios saulės milžiniškas raudonas ru
tulys. O su ateinančia nakties tamsa dvaro parkas at
gyja praeities legendomis.

Bendysię dvaro rūmai, statyti 1823 metais.

Lablaukių dvaras turi ir savo legendą. Ji sako, 
kad viena iš tų Lablaukių dvaro savininkų dukterų 
savo sąžinę buvo apsunkinusi kokia tai gilia paslapti
mi, jog ir karste neradusi ramybės ir kas naktį iki pa
ryčių klaidžiojusi po sumigusių rūmų kambarių labi
rintus. Būk tai ne vienas yra girdėjęs jos žingsnius 
nakties tylumoje, jos šilkinių sijonų šnarėjimą, gilius 
ir sunkius atsidūsimus, ypatingai tamsiais rudens va
karais, kada lauke šėldavo iš Kuršių Marių atšvilpu
sios audros ir senoliai medžiai, augantys palei rūmus, 
audros vėjų šokdinami, girgždindavo savo šakas rūmų 
palangėse. Būk tai, tokiomis naktimis, mėnuliui pro 
debesų dangos proplėšas nušvietus tamsoje dunksantį 
parką, ne vienas yra pastebėjęs parko alėja ar take
liais pradūlinantį šios neramios dvasios šešėlį.

Tokia tai yra Lablaukių dvaro istorija. Dar ir 
daugiau panašių dvarų yra šioje Labguvos apskrities 
dalyje, su panašiomis legendomis apie juose sukaup
tus turtus ir jų ponų likimus.

LABGUVOS APSKRITIES VIETOVARDŽIAI 
IR GYVENTOJŲ PAVARDĖS

Mauzoliejus Bendysiy dvaro parke. Sovietai panaudojo jį deg
tinei gaminti.

Lietuvių kilmės dvasiškis superintendentas Dos-' 
kocilas yra buvęs lietuviškos Gilijos parapijos kunigu 
ir vėliau superintendentu Labguvoje. Būdamas Lab
guvos srities muziejaus direktorium, jis domėjosi savo 
tėvų krašto praeitimi ir istorija, tyrinėjo parapijų baž
nytinių knygų įrašus ir surinko nemaža įdomios su tos 
srities istorija surištos medžiagos.

Vienu ar kilu klausimu atsiliepdamas vokiškoje 
spaudoje jis teigia (Ostpreussenblatt, 1961 m. Nr. 36, 
pusi. 10), kad kolonistai iš Vakarų Europos (Vokieti
jos, Prancūzijos, Austrijos, Olandijos ir Anglijos, net
gi ir iš Ispanijos) tik nežymiai atmiešė Labguvos ap
skrityje vietinių, nuo amžių čia gyvenusių gyventojų

daugumą, susidėjusią iš senųjų prūsų — prutčnų, 
kuršių ir lietuvių.

Prie senųjų prūsų palikonių jis yra linkęs pri- 
skaityti lietuvininkus, turinčius Gedūnų, Bandūnų, 
Rapūnų, Auksūnų, Marūnų, Potryčių, Tolkmyčių. 
Bareių, Buivydų, Romeikių ir Santupių bei kitas pa
našias pavardes. Dalį iš tų pavardžių lietuvis vis tik 
bus linkęs priskaityti prie grynai lietuviškų pavardžių, 
nes ne viena jų ir dabar sutinkama tarp Didžiosios 
Lietuvos gyventojų.

Kuršių Marių pamario srityse dažnai užtinkamos 
Kuraičio, Kuro, Kuršaičio, žylio, Gulbio, Libudos, Ansų

ir Anselaičių pavardės Doskocilo nuomone yra pri
skirtinos kuršininkams, arba kuršiams. Tačiau išvar
dindamas lietuvininkams priskiriamas pavardes, jis 
vėl pakartoja ne vieną pavardę prieš tai priskirtą kur
šininkams. Iš kitų lietuviškų pavardžių jis pamini 
Norkus, Buslapis, Kiaukas, Beržiukas, Brožaitis, Bu
bėti s, Lapenas, Praplėšis, N^aujokas, Karpius, Šalne- 
lis pavardes, dažniau užtinkamas Labguvos apskrities 
kaimuose.

Įdomi yra ir jo pastaba šiame straipsnyje, kur jis 
pabrėžia, kad kiekviename Labguvos apskrities mies
telyje buvo dvi atskiros tautinės parapijos: vokiškoji 
— vokiečiams kolonistams ir lietuviškoji — vietos 
lietuvininkams (Es gab in jeder Kreisstadt ein deut- 
sches und ein litauisches Pfarramt).

LABGUVOS APSKRITIES VIETOVARDŽIAI

Hitlerininkams įsisiautėjus “naikint viską, kas 
lietuviškai skamba” (Rottet alles was litauisch klingt), 
įvairiems iš kažkurių pasviečių į Mažąją Lietuvą atsi- 
basčiusiems “kochams” (nuo gauleiterių paskirto 
Koch’o pavardės), sunku buvo susigaudyti, kurie vie
tovių pavadinimai turi būti skaitomi lietuviškais ir to
dėl keičiami ir kurie galimi užskaityti už prūsiškus, 
kurių nebuvo numatyta keisti naujais, vokiškų atatik- 
menų pavadinimais. Tada buvo nusistatyta, jog vi
sos Labguvos apskrties žemės, esančios į vakarus nuo 
Deimenos upės, turi būti laikomos sembų žemėmis, 
taigi turinčiomis prūsiškus pavadinimus, kurių nerei
kia keisti į vokiškus pavadinimus Bet žemės, esančios 
į rytus nuo Deimenos upės, yra laikytinos lietuviško
mis ir Čia visi pavadinimai turi būti pakeisi grynai vo
kiškais pavadinimais.

(Bus daugiau)
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MIL*. SAI iOM AC• miiIym dALIUoM^ 
AJUV, AUSŲ, NOSIKS 
IB GERKL&S LIGOS 
PBJTAXKO AKINIUS 

2*58 W. 63rd STREET 
Ofiso taJMu PRfriptct 8-3228 

Rexid. UJet; W A (brook 5-5076
Kafidxen duo IQ iki 12 vai. ryto, 

mo 1 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rex. M. 239*4683

OR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

telef.: PRospoct M717

DR. S. BIEŽ1S
GYOYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais, 
irečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 661 h PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

UK. Pt UK BRAUS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rendu 388-2233 
OFISO VALANDOS;

rirmadieniais ir ketvirtao. 1—7 vaL, 
atntrao., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šestad, tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - E1S1NAS
KAU1CM4A >K MvicRŲ klteUS 

GINaKULOGINE CHIRURGIJA 
6132 oo. Kedzie Ave., HA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skammnii Ml 8-0001.

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3M4 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

kasdien nuo 1—4 popiety ir 6—8 vaL 
Treč. ir šesueL uždaryta..

Ofiso tek; Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu G Arde n 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS . LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir 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._______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS. į i, i

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET
VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtai nuo 5—7 vaL vak. 
Ofiso telef.: 776-2880

Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Į Urugvajaus Lietuvių
Vykstant P% Amerikos lietu

vių kongresams, daug buvo! 
svarstyta ir siūlyta organizaci
joms keisti savo veiklos struk
tūrą. Senosios kartos veikė
jams įjungiant jaunuomenę, ir 
jiems užleidžiant vadovybės po
stus.

Tokie apgalvoti pasiūlymai bu
vo šiltai priimti ir greit efek
tingai vykdomi.

Dabar jau matome, kad tas 
žygis visose trijose — Argen
tinoj, Urugvajuj ir Brazilijoj — 
daugiausiai apgyvendintose lie
tuvių kolonijose ėmė duoti pozi
tyvius rezultatus.

Senosios kartos ateiviai buvo 
sukūrę prieš 40 metų, daugy
bę kultūrinių draugijų ir orga
nizacijų ir kolektyvinę veiklų 
praplėtę ir įstatę į stiprias vė
žes, bet pavargę ir pasenę, mie
lai ėmė užleisti šių atsakomin- 
gų vietą, savo atžalynui, jau
najai kartai, daugumoje jau gi
musiai šiame kontinente ir nie
kad nebuvusiai Lietuvoje, bet 
išauklėtai lietuviškoje dvasioje,

t
I

GRAD1NSKAS
VIRŠ ŠIMTO

* I
Radi į p. Patefonų, Magnetofonų. Į

NUO $8.50 |
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 '
LIETUVI, EIK PAS LIETUVAI į

IB——™
PERKRAUSTYMAI

MOVING 1
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

//' ■ ' --

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių 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

£ — • ■ - — ----- —-J

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefz HEmlock 4-2123 
Rezid. tel*i~« Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandas skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai • Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Support*) ir t. t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd SU Chicago, III. 60629 

Telefe PRospect 6-5084

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR IŠ LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš; 
Lietuvos 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 rugpjūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Kultūros Draugijoje 
gerbti ir mylėti prabočių neuž
miršta tėvynę.

Pažvelgus j organizacijų vei
klos būsenų, matome, kad se
nosios kartos pasėliai vešliai pri
gijo ir subrendo tinkamais to
liau purenti lietuvių kultūros 
dirvonus.

Savo energija darbštumu ir 
šių dienų gyvenimo išprusimu, 
jie mums tampa garantija, kad 
lietuvybė išliks neapribotam lai
kui.

Džiugu lietuvių tautai ir gar
bė tėvams, jog džiunglių raisty- 
nuose išaugę Lietuvos daigai pa
liko atspariais prieš sriaunių ir 
pilnų gyvatynų, svetimų upokš
nių srovę.

Nelengvose, ekonominėse gy
venimo aplinkybėse, įvairių po
litinių verpetų supami, Urugva- 
gvajaus lietuviai prieš virš 
40 metų sukūrė solidų vienetų, 
apsigrupuodami į Urugvajaus 
Lietuvių Kultūros Draugijų. Ge
rai prityrusiems jos iniciato
riams, vadovaujantis liberalinių 
pažiūrų principais, draugija to
bulinosi ir progresavo. Per 4 
dekadas išsivystė į vienų iš rim
čiausių kolonijos lietuvių centrų, 
sutraukdama beveik visus lie
tuvius, kurie laikomi gerais pa- 
trijotais, mylinčiais savo tėvy
nę ir kovojančiais dėl jos laisvės.

Kad ši draugija nenusilpusi 
bujotų ir būtų Urugvajaus lie
tuvių amžina ugnimi bei tau
tiečių pasigėrėjimu, gerai įver
tindami kolonijos lietuviai, vyk
do Pietų Am. Liet. Kongreso pa
geidavimus.

Pradėjusi pirmauti Urg. L. 
Kultūros D-jos valdyba iš pa
rinktų žymesnių atžalyno repre
zentantų, griebėsi pirmoje ei
lėje pagerinti savo nuosavų būs
tinę, ją reformuodama į šių die
nų pageidaujamas modemiškas 
patalpas, jas pagražindama ir 
patobulindama. Paruošė mažie
siems salonų su aikšte, ping-pon- 
go, futbolito, valeibalo ir kitiems 
žaidimams. Didelį rūpesnį dė
jo, kad padauginus narių skai
čių įtraukiant į draugijų naujų 
kolonijos.Rietuvių bei padidinus 
jos materialinį.turtų. Be to, dr-ja 
ėmėsi žygių. savo jaunimui su 
tautinių šokių ansambliu daryti 
iškilas į Argentina ir Brazilijų, 
tampresnių ryšių užmezgimui, 
taipgi ruošti stovyklavimus ki
tose lietuvių kolonijose. Vis 
naujų pajėgų kupini žengia pro
gresyviai pirmyn.

šių metų kovo meru 14 dienų 
įvyko naujos valdybos rinkimai. 
Skaitlingame narių susirinkime, 
entuziastiškai buvo išrinkta vėl 
iš jaunimo: Feliksas Grigas (sū
nus) pirmininku, dr. Vytautas 
Bagurskas vicepirm., Adela Jas- 
kelevičiutė sekr., Jonas Blaze- 
jewskis sekr. pad., Romas Ma- 
čanskas ižd., Antanas Zup- 
ka ižd., pad. ir narys Adolfas 
Debesis.

Reikia tikėtis, kad šis stip
rus, sųmoningas, pilnas energi
jos, ryžto ir darbštumo viene
tas neapvils kolonijos lietuvių 
ir draugijos narių žengti lietu
vių kultūros keliais į vis švieses
nį rytojų.

Albinas Gumbaragis

Lietuviy Žurnalistu Sąjungos Čikagos Skyriaus 1970-71 m. Valdyba. 
Iš kairės sėdi: Marija Pėteraitienė, kasininkė ir Antanas Gintneris 
— pirmininkas. Stovi: Bronius Macevičius, kult, reik vadovas. Juo* 

zas Kapačinskas, sekretorius ir Povilas Dirkis, vicepirmininkas.

šė, kad jau muzikantai yra pa
imti ir vyksta kiti pasiruošimo 
darbai. Buvo pranešta, kad 
Finansų raštininkė Bernice 
Žemgalis ir Pirm. Estelle Mc 
Namee švenčia gimtadienius.

Po susirinkimo joms buvo 
sudainuota “Ilgiausių Metų’’ 
Vaišes pravedė nut. rast Rožė 
Didžgalvienė. Celebrantės pa
vaišino visus narius su stiprią
ja.

Balandžio 24 d. Hollywood 
Inn svetainėje įvyko Klubo Pa 
vasarinis balius. Komisija — 
Bernice Žemgulis ir Matt Po vi 
laitis. Jie dirbo sušilę, ' kad 
visi atsilankę būtų maloniai 
priimti ir turėtų smagų laikų. 
Visi buvo patenkinti. Kai iš
girdo, kad muzikantai groja 
paskutini šokį, vis stebėjosi 
kaip greitai praėjo laikas.

Baliui pasibaigus visi darbi
ninkai, komisija ir dalyviai 
vienodai sakė, kad vakaras 

4būvo smagus. ° i *
• Klubo šusitinkimas įvyksta 

gegužės 16 d j 1971 Hollywood 
Inn svetainėj ė, 2417 W. 43rd 
Pradžia 1 vai. p. p.

Korespondentė

Perka Hitlerio "relikvijas"
Vokietis grafas Archard Klei- 

nau von Klenova Miunchene iš
vystė pelninga biznį su Hitlerio 
palaikais, kuriuos, pasirodo, la
biausiai perka amerikiečiai, ku
rių tarpe jis turįs mažiausiai 
200 klientų. Net Bob Hope savo 
Hollywood rezidencijoje turįs 
keletu Hitlerio paklodžių su jo 
inicialais, valgomų porceliano 
lėkštę su įrašu “Kanzlei dės 
Fūhrers” ir kt.

štai keli pirkiniai ir sumokė
tos kainos Miuncheno aukcijone.

Aukcionierius šaukia: “štai 
turiu paties Hitlerio žodžius 
išrašytus apie kų kalbėti vieno

j—surm iisDO-------
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r progas sužino tirtai per

NAUJIENAS

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

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

Write: Th* Prmidmr* CoMitte* 
on Mantai Rotardabon, 
WwhinQtoo, D. C. XQOt.

Mam__________________
i ~ .. ~ ~

City---------------------------------------------------- --

tfifg _ Ba -

PuMHhad m • public tuMet Mcaae* 
rtto wQh The AdwrMw
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Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubas

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos Klubo susirinkimas 
įvyko balandžio 18 dieną. Su
sirinkimą atidarius, buvo 
malonu matyti gražų būrį na
rių, atsilankiusių rimtai svars 
styti Klubo reikalus.

Komisija, kuri rengia Pava
sario balių pranešė, kad vis
kas tvarkingai eina.

Ligonių raportas buvo iš
duotas A. Juso.. Jis pranešė 
apie ligonius, kurie buvo ap
lankyti. Klubas linki, kad visi 
ligoniai greit pasveiktų. Buvo 
pranešta, kad klubo -pirmasis 
piknikas įvyksta liepos July, 18 
1971 — buvusiam Leppos so
de. Komisijoje yra Ben Jurė
nas, Josephine Masilionis ir 
Estella McNamee. Jie prane*'

remkite tuos biznierius. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

IGELININKAS
(PUTRAMENTAS)

I Linksmumo arba liūdesio valandoje

I
 gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

> ......— ■ “ ‘  —   r,,,, ,,, .! . -

G U Ž A U S K Ų 
GĖLES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

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
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

je savo prakalboje: “1918 Lap
kritis — Kriminalistai. — Po
litinė padėtis šiandien. — Mūsų 
neatšaukiami reikalavimai. — 
Busimieji rinkimai. — Mūsų 
kandidatai. — Mūsų taktika. — 
žydai”. Už tą popieriaus lapelį 
vienas anglas sumokėjo $545.

Sekantis buvo parduotas Hit
lerio valetas (piniginė) su 37 
vaizdeliais, Evos Braun foto ne
gatyvu ir tikėtu į vienos mo
kyklos 1927 metų šokių vakarų 
Linz, Austrijoje. Vienas Texas 
aliejaus magnatas sumokėjo 
$665.

Hitlerio pasirašytas jo paties 
atvaizdas — $670.

Hitlerio 1927 metų automo
bilių klubo nario kortelė — $270.

Hitlerio ranka surašyti mais
to produktai, kokius pirkti gar
sioj Miuncheno delikatesų krau
tuvėje Dallmayr — vienas vo
kietis sumokėjo $130.

Tie Hitlerio palaikai buvę su
rankioti jo buvusios šeiminin
kės nuo 1929 iki 1945 metų An- 
ny Winter, kurios palikuonys už 
tai gavo $16,400.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
gegužio 19 d. 7:30 vai. vak. Hollywood 
svetainėj, 2417 W. 43rd St; Nariai 
kviečiami atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus.

Rožė Didžgalvienė, rast

— Humboldt Parko Lietuvių Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas Įvyks 
trečiadieni, gegužio 19 d. Pradžia 
12:30 vai. popiet Almera Simons par
kelio svetainėje, pirmame aukšte, 103 
kambaryje, 1640 Drake Ave. Nariai 
ir narės prašomi skaitlingii dalyvauti 
ir atsivesti naujų kandidatų įstojimui 
i mūsų klubą. Turėsime išrinkti ko
misiją pikniko surengimui, nes po 
šio susirinkimo turėsime 3 mėnesius 
atostogų. Po susirinkimo įvyks kuk
lios vaišės motinų pagerbimui.

W. Mankus, sekr.

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II lomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina S5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių" tomą 

(neįrištą) už S2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago 8, III.

SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio ^pie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas Iretūvis 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

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori' užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
susti tokiu adresu:

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS . GERĄLDAS 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

r.t.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKT)

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone; Y Aras 7-3401

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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 AVĖ. Tek: Y Aras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COirmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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COOK
St.

trumpai
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Call 
GL 8-6900

Lawrence Monastery 
77th & Central.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

taip, kad miestai daugiau gau
tų pinigų. Anksčiau Čikaga bū
tų gavusi apie 25 mil. dol. o 
dabar Čikagai žadama jau virš 
17 mil. dol.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

YOUNG WOMAN
Age 20—30. Experienced. General 
housework, some laundry. Beautiful 
large room, T. V., private bath, other 
help. No child care. 1 yr. minimum, 
top wages, paid vacation. Lovely 

Northshore residence.
Call 4464056 after 7 P. M. 

527-3090 days.

GAL FRIDAY
Responsible position, one girl office 

typing, light posting work.
Interesting position with rapidly 

growing company. 
Call Mr. STAHLBER 

SA 2-3617

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS blai
viam vidutinio amžiaus vyrui, ku
riam galėtų patikėti namo priežiūrą 
šeimininkei išvykus 5 mėn. atostogų. 

Skambinti 471-2686.

Izraelio Tiberio ežeras, Biblijoje žinomas Galilėjos jūros vardu, sutraukia tūkstančius turistę, 
kurie atvažiuoja pasimaudyti vėsiose ežero bangose.

nu- 
žu-

Kaltė neįrodyta
• Koronerio jury komisija 
sprendė, kad dviejų vaikų 
vusių Bridgeporto apylinkėje
mirties priežastis yra neaiški. 
Tie vaikai nuskendo Chicagos 
upės pietinėje dalyje prie 34 ir 
Racine gatvių. Vienas 13 metų 
Vaikas buvo kaltinamas įstūmęs 
savo draugus į upe, tačiau teis
me buvo pripažinta, kad jo 
kaltė neįrodyta.

Policininkams nepavyko
Boonville, Indianos policinin

kai iššaukė miestelio hipius į 
krepšinio varžybas, išreikalau
dami taisyklės, kad jei kūtvėlos 
pralaimės, tai ten pat, aikštės 
viduryje, bus jiems nukirpti 
plaukai. Ilgaplaukiai labai sten
gėsi laimėti ir laimėjo, sumuo
dami policininkus 42-38 rezul
tatu. Policininkai turėjo vi
siems žaidėjams nupirkti gerus 
“steiko” pietus. <

sai pasigrobė nuo Pakrančių 
Sargybos laivo. Dabar tie patys 
rusai toje pačioje vietoje truk
do amerikiečiams gaudyti vė
žius, o valstybės departamen
tas, kaip žvejai tvirtina, nenorįs 
atominio karo dėl žuvų.

Laikraštis sako, kad karo ne
nori ir rusai. Jie tik bando seną 
savo triką, norėdami pažiūrėti, 
kaip toli jie galės stumdyti sa
vo priešininkus ir bandydami jų 
kantrybę. Laikraštis sako esąs 
tos pačios nuomonės, kaip sen. 
Kennedy, kuris pareiškė, jog

» t > t < t r t

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ. ’NAUJIENAS’

Nuodai saldainiuose
Maisto ir vaistų administraci

ja įspėjo vartotojus, kad jie ne
pirktų karolių - saldainių, pava
dintu “Candv Love Beads”. Tie 
Hong Konge gaminti karoliai 
yra valgomi, tačiau jau aštuoni 
vaikai nuo tų saldainių sunkiai 
susirgo, visi Springfieldo apy
linkėje. Saldainiuose yra me
talo kadmijaus nuodų.

Isunku patikėti, kad mažiau kaip 
50 mylių nuo Nantucket ši val
stybė negali apginti savo žvejų 
laivų.

Priminė S. Kudirką
Čikagos Daily News, rašyda

mas apie, sovietų žvejų elgesį 
netoli Amerikos krantų, prime
na vėl lietuvį pabėgėlį, kurį ru-

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Taisys greitkelius
Du Čikagos greitkeliai šią 

vasarą bus taisomi. Teks pa
keisti betoną Dan Ryan kely
je ir abiejuose kelio pusėse 
viena linija bus uždaryta nuo 
14 gatvės ik 65. Darbai prasi
dės liepos mėn. ir tęsis iki žie
mos .

Kennedy greitkelyje per va 
sąrą bus uždarytos dvi linijos 
nuo Eisėnhoverio greitkelio 
iki East River Rd?’

HOME
LOANS inseetD

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA. 3-8248

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St., Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

J

Siūlo “nekišti nosies”
Illinois lespslatūroje svars

tomas pasiūlymas įstatymo, 
kuris reikalautų, kad valstija 
savo lėšomis teismuose gintų 
bet kurį jauną Illinois vyrą, 
kuris atsisakytų važiuoti ka
riauti į Vietnamą. Abejojama, 
ar tas pasiūlymas bus priim
tas, o jei ir praeitų, tai grei
čiausiai gubernatorius Ogilvie 
jį vetuotų.

Gubernatorius pareiškė spau 
dai, kad Illinois įstatymų lei
dėjai geriausiai paliktų užsie
nio politikos reikalus prezi
dentui ir kongresui Washing
tone. į‘

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tal. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

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

E. ŽUKAUSKAS

Daley Baltuose Rūmuose
Ketvirtadienį Čikagos mies

to meras Daley lankėsi Wa
shingtone ir tarėsi su prezi
dentu Nixonu. Buvo kalbama 
apie lėšų paskirstymą. Vyriau 
sybė, norėdama patraukti Į 
savo pusę didesnių miestų me
rus,, įtakingus politikus, kaip 
Čikagos Daley, pakeitė savo 
lėšų pasidalinimo projektą

Pietų į Paryžių
Skokie gyventojai Bernard 

ir Betty Nusinowai nutarė iš
kilmingai atšvęsti savo 25 me
tų vedybinę sukaktį. Jie jau 
pernai pakvietė apie 100 savo 
draugų važiuoti pietų į Pary
žių. Iš pakviestųjų sutiko va
žiuoti 20 žmonių.

Visi svečiai autobusu nuva
žiavo į Kanadą, Windsor, iš 
kur buvo nusamdytas nedide
lis lėktuvas, šeimininkai pa
tys apmokėjo visas vaišes lėk
tuve ir Paryžiuje, tačiau drau
gai turėjo patys užsimokėti už 
kelionę.

— A. Kaukienė. K. Deveikis. 
L. Griauzdė, B. Linkevičienė, R. 
Lotožienė, R. Memėnienė, J. 
Norkus, J. Pupelienė, V. šuma- 
nienė ir O. Zailskienė sudaro 
aukų rinkinio tinklą lietuviška
jam švietimui Ciceroje. Visam 
vajui vadovauja Andrius Juške
vičius, LB Vidurio Vakari! 
Apygardos Valdybos vicepirm. 
švietimo reikalams.

— Antanas Būga rūpinasi lie
tuviškojo švietimo vajaus rei
kalais LB Bridgeporto apylin
kės ribose. Būga yra tos apy
linkės pirmininkas, kartu Vidu
rio Vakarų Apygardos Valdy
bos iždininkas.

— Moksleivių Pavasario Šven
tėje gegužės 23 dieną kalbų ne
bus. Pačią šventę atidarys Vi
durio Vakarų Apygardos Vald. 
pirmininkas Jonas Jasaitis.

— Zigmas žiupsnys pasirū
pins vėliavomis Bučo sode per 
Moksleivių Pavasario Šventę. 
Z. žiupsnys yra Vidurio Vaka
rų LB Apyg. Valdybom narys 
sporto reikalams. Jis planuoja 
ir vaikų sporto šventę, kuri nu
matyta rugsėjo 23 dieną.

— Kasperas Radvila, LB Vi
durio Vakarų Apygardos Val
dybos narys, tvarkys vėliavas J. 
J. Bačiūno, buv. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
ko, paminklo atidarymo iškil
mėse Kapų Puošimo dieną. Iš
kilmes organizuoja LB Vid. 
Vak. Apygardos Valdyba.

— Barbara Szatunaitė pri
klauso Brighton Parko apylin
kės Dramos klubui ir yra jo di
rektorė. Klubo pastatymuose 
dalyvauja įvairaus amžiaus sce
nos mėgėjai.

— Kelly Parko vadovybė ir 
Brighton Parko apylinkės or
ganizacijos buvo paskelbusios 
įvairias programas bei varžybas 
jaunimui Medelių sodinimo šven 
tės — Arbor Day proga. Nijolė 
Apanavičiūtė, Baymondas Brie- 
delis, Lina Bertužytė ir Aleksas 
Bagdonas buvo apdovanoti tro- 
fėjomis už geriausius rašinius. 
Jurgis Macas, Basa Bertužytė, 
Laura šaukštelytė, Debbie Yven- 
skaitė ir Debbie Bambalaitė ga
vo garbės pažymėjimus. Antho
ny Gliczeris, Mikalina Maskutė 
ir Janeta Meižytė laimėjo poezi
jos kontestą. Visiems laimėto-

jams atžymėti Kelly parke buvo 
pasodintas medelis.

— Leonard Povilaitis ir Jules 
Corbett, Amerikos Legiono Don 
Varnas ir Dariaus - Girėno postų 
komandieriai, vadovavo Vėliavų 
Alėjos darbų pradžios iškil
mėms. Iškilmėse dalyvavo Jo
nas C. Evans — darbų koordi
natorius taip pat tų postų ir ka
pinių pareigūnai: C. Stukonis, 
E. Pocius, A. Niprikas, A. Pau
lauskas, V. Schultz, A. Ander
son, P. Daubaras, P. Milaševi
čius, S. Kazlas, C. Petrila, L. 
Graves, A. Dzieginski. Vėliavų 
Alėjos atidarymo iškilmės Įvyks 
gegužės 23 d. 12 vai. Joms va
dovaus teisėjas Alfonsas F. 
Wells.

— Kazimieras Austin, Beverly 
Shores, Ind., suruošė vaišes sa
vo žmonos Christinos gimtadie
nio proga, pakviesdamas visus 
Naujienų tarnautojus — jos 
bendradarbius. K. Austin yra 
lietuviams neįprastame bizny
je. Jis perka, parduoda ir nuo
moja kino filmus taip pat prie
mones. šiame biznyje turi di
delį patyrimą, plačias pažintis 
ir ryšius.

— “Varpo” žurnalo leidėjų, 
bendradarbių ir Čikagos rajo
ne gy vemiančių rėmėjų bei 
skaitytojų pobūvyje, kuris 
įvyks gegužės 23 d. 12 vai. “Me 
nes’’ salėje, Marquette Parke, 
bus diskutuojama tema “Lie
tuvių liberaliosios srovės vie
nybės klausimu”. Įžangines 
mintis pareikš Zigmas Dailid- 
ka. Pobūvį rengia Varpininkų 
Filisterių Draugija, kuri lei
džia “Varpo” žurnalą.

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

BY OWNER

2 flat brk., 2 bedrms. each.
Vic. 23rd <& Drake.
Full price $9,000.

CR 7-2766

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

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 
vėj. Kaina $19.000.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
S kambarių mūras. 2 vonios, naujas 
garažas, nrieš žaliąjį Marquette Parką.

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

TVIRTI 2 MŪRAI Brighton Parke 
Virš $16,000 pajamų metams. Su nuo- 
'aida 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

HOMEINSURANCE

| Sate jEarrn

Call: Frank Zapolls 
320816 W. 95th St 

GA 4-8654

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.? FRontier 6-1882

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660
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Inž. Antanas Rudis, Lietuvių Forumo radijo vedėjas Įdomiai pra
vedė pasikalbėjime su naujuoju 15 rajono aldermanu kun. Fran

cis X. Lawlor.

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeLs REpublIc 7-1941

• - - •- ...............
• ■

WALTER RASK — 
RANCH MOTEL SAVININKAS

Vladas Rasčiauskas tapo vie
nintelis didelio Ranch Motei sa
vininkas. i

Praeitais metais jis atpirko 
Juozo Padžiūno dalį, o šiomis 
dienomis jis baigė pasirašyti do
kumentus Jono Žalgos daliai iš
pirkti. Ilgus metus šie trys vy
rai valdė gerą biznį darantį mo
telį, bet dabar jo savininku yra 
vienas Vladas Rasčiauskas.

Pietinėje Chicagos dalyje esan
tis Ranch Motei daro gerą biznį. 
Ten apsinakvoja aukšti valdžios 
pareigūnai ir įtakingi užsienie
čiai. Kaimynas

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei- 

katos ir biznio.
^2*%/ Patogios Išsimokė- 

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Ava. PR 8-2233

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

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

1339 State St., Lemont, III.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši; 
Hma gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvpas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

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

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminijaus langai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Trov apylinkėje. $29.000.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Karšto 
vandens šilima gazu. 2 auto garažas, 
Marquette Parke. $23.500.

12 BUTU 4 metu, mūras. Radiant 
šilima gazu, aluminijaus langai. 12 
automobiliu pastatvti vieta. Platus 
sklypas. Virš $24,000 pajamų me
tams. Pietvakariu priemiestyje. — 
$175.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

MARQUETTE PARKE, netoli mokvk- 
los ir bažnyčios. 2 butų po 5 kamba

rius su 3 miegamais.
LISKUS. 434-8786.

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.
Turiu 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 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuna-ups Ir ♦. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS




