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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Leningrado de-

Prezi

ROMA

Seniausias so-

ĮJOS.

kingas, kultūringas, be buvusių 
vadų koliojimo ar smerkimo, 
kaip visada būna pas Sovietus.

joras Boschmmer buvo apkal 
tintas ld0,000 žydų nužudymu 
žydai buvo iš Bulgarijos, Itali
jos, Rumunijos ir Slovakijos.

unijos susijungė į vieną, kuri 
turės virš 325,000 narių.

MASKVA
vietų gyventojas, Cherekeno kai
me, Azarbeidžane mirė sulaukęs 
154 metų. Sovietų Sąjungoje 
yra apie 6,000 žmonių virš 100 
metų. Visi gyvena Kaukazo kal
nų pietinėse aukštumose.

priėmė 
dienos 
Dabar 
balan-

sitraukti sovietų nemalonę, jei 
jis viešuose teismuoseimą, kal
tinti buvusius ministerius są- 
mokriu.su: Maskva. Jąųpati vi
daus reikalų ministerio slapta 
kelionė .,j Maskvą, nepasitarus 

_sų- prezidentu ir jam nieko ne
žinant gali, būti sąmokslo įrody
mu. Maskva minįsterįui Gomaai 
pareiškė savo ■< nepasitenkinimą 
■Sadato derybomis su Amerikos 

. valstybės sekretorium Rogers. 
JaU prezidentas Nasseris Mask
vai buvo pažadėjęs nedaryti di
desnių diplomatinių žygių ne
pasitarus su Maskva.

Sovietai galėtų padaryti daug 
nemalonumų, jei jie atšauktų sa
vo lakūnus ar radaro stočių spe
cialistus .bei raketų technikus. 
Tuo atveju, prieš prezidentą ga
lėtų išeiti ir Egipto kariuome-

Saulėta, dieną 65°, nakt’O.
Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:07

Fotografas pavadino šią nuotrauką: "Kurioje pusėje frontas?" Helikopteriui skrendant viena 
kryptimi, į priešingą pusę žygiuoja vietnamietis kareivis.

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje buvo susprogdinta po
licijos įstaiga.
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WASHINGTONAS. — šią va
sarą pranašaujamas elektros 
energijos trūkumas New Yorke, 
Washingtone ir Chicagoje.
> '...

WASHINGTONAS. — Vakar JAV senatas atmetė visą eilę 
pasiūlymų, kurie būtų sumažinę Amerikos kariuomenės skaičių 
Europoje. Tas pasiūlymas buvo įneštas kaip karinės tarnybos 
prailginimo dviems metams įstatymo papildymas. Sen. Mansfiel- 
das siūlė išvežti iš Europos 50% ten laikomų amerikiečių kareivių. 
Jau prieš balsavimą buvo aišku, kad pasiūlymas nepraeis, nes ap
klausinėj us senatorius 42 pasisakė prieš kariuomenės sumažini
mą, 36 — už sumažinimą ir 22 pasisakė dar neapsisprendę. Pa
našus sen. Nelsono pasiūlymas buvo atmestas 63 balsais prieš 26.

VATIKANAS. — Vatikano 
kunigų kongregacija išleido Įsa
kymą visų pasaulio katalikų hie
rarchijoms greit surašyti visus 
savo bažnyčiose, vienuolynuose 
ir kitose institucijose esančius 
meno turtus, paveikslus, skulp
tūras, aukso ar sidabro dirbi
nius. Kartu kongregacijos va
dovas, kardinolas John Wright 
griežtai uždraudžia dvasiškiams 
pardavinėti meno turtus be Va
tikano leidimo. Tie, kurie ne
paklausys šio įsakymo, bus iš
mesti iš kunigystės ir eksko
munikuoti.

Paskutiniu metu pasaulio me
no rinkose vis daugiau pasirodo 
bažnyčių meno kūrinių. Pačioje 
Italijoje įvyksta daug vagysčių 
iš bažnyčių ir koplyčių. Įvairių 
šventųjų ar angelų stovylų ga
lima pirkti Romos turgavietėse. 
Meno turtai duoda gerus pini
gus užsieniuose. Per šių metų 
tris mėnesius Italijoje Įvyko 50 
paveisklų ir statulų vagysčių iš 
bažnyčių ir vienuolynų.

Pirmą kartą istorijoje Vati
kanas bandys sužinotu kiek ver
ti katalikų bažnyčių meno tur
tai. Surašyme parapijų klebo
nai ar vyskupai patariami nau
dotis meno ekspertų patarimais, 
ypač nustatant kūrinių vertę. 
Spėjama, kad visame pasauly baž 
nyčių meno kūriniai bus verti 
daug milijonų dolerių.

šiuos senato debatus dalinai 
iššaukė ir dolerio krizė Europo
je. Daug JAV politikų nepaten
kinti, kad Europos valstybės ma
žai išleidžia savo gynybai, o Ame
rikos doleriui plaukiant į Euro
pą, prie to plaukimo nemaža 
dalimi prisidedant ir JAV ka
riuomenei, tos Europos valsty
bės dolerius gaudo ir paskui 
skundžiasi jo vertės nukritimu.

Daug amerikiečių galvoja, jog 
Amerika yra pertempusi savo 
jėgas, visame pasaulyje eidama 
policininko pareigas. Karinės 
išlaidos nemažėja. Amerika ban
do daryti tai, ką kitos valstybės 
galėtų pačios neblogiau už Ame
riką padaryti. Daug Europos 
valstybių yra pakankamai tur
tingos ir pastovios, kad galėtų 
pačios užtikrinti savo saugumą. 
Vakarų Europa galėtų pati su
organizuoti savo gynybą, iš Ame
rikos gaudama tik atominių gin
klų garantijas. Britanija, Pran
cūzija ir Vakarų Vokietija turi 
1,400,000 vyrų kariuomenę. Rei
kėtų* tik perorganizuoti Nato 
struktūrą; kad pačios Europos 
valstybėspasiimtųgynybos naš
tą ant savo pečių.

Mansfieldo rezoliucijos prieši
ninkai aiškino, kad. Europoj ame 
rikiečiai saugo ne Britaniją ar 
Vokietiją, bet saugo pačią Ame
riką. Sovietų karinės jėgos vis 
stiprėja. Jie stato naujas, stip
resnes raketas, greitu tempu di
dina savo karo laivyną. Šuo me
tu turimo Europoje jėgų balan
so negalima keisti, mažinant 
Nato pajėgumą, nes tai tik su
kelsiu sovietų apetitą ir padidin
sią jų užsispyrimą Berlyne ir 
kitur. Jei Nato valstybės, Ame
rikai padedant, neturės pakanka
mai kareivių daug didesnė ga
limybė, kad gali kilti atominis, 
ne paprastas, senais ginklais, 
karas.

COLOMBO. — Užsienio ko
respondentus Ceylone kontakta
vo jaunas ceylonietis, kuris slap
toje spaudos konferencijoje pri
sipažino esąs sukilėlių vadas. Jis 
pavardės nesakė. Jo pasekėjai 
vadiną jį “Tilak”. Ceylone dar 
esą 48,000 sukilėlių organizacijos 
narių, tačiau tik 7,000 yra gin- 
luoti ir kovoja prieš valdžią ak
tyviai. Vadovybė esanti 10 na
rių tarybos rankose. “Mes nie
kad nepasiduosime”, pasakė Ti-

Italijoje po Romos 
miesto darbininkų streiko, kurio 
metu buvo' pritrūkę vandens, 
staiga buvo į vandentiekio vamz
džius įjungtas naujas rezervu
aras. Po keturių dienų pertrau
kos įjungus vandeni daug tonų 
įvairių atmatų pateko į Tiberio 
upę, kurioje išdvėsė visos žuvys.

Italijos teisėjas įsakė uždaryti 
prie Fiumicino miesto, vakari
niame Italijos jūros pakrašty
je esančias naftos iškrovimo sto
tis. Vandens užteršimas toks di
delis, kad Neapolyje buvo už
daryti visi maudymosi paplūdi
miai, nes ten jau pavojinga mau
dytis. Teismas įsakė ir tarp- 
tiniam Romos aerodromui su
tvarkyti savo kanalizacijos sis
temą, nes iš jo įvairios alyvos ir 
gazolinas patenka į Tiberio upę 
ir į jūrą.

VIENTIANE. — Laose ko- 
antrą miestą. Paksong užėmė 
antrą. Paksong buvo užimtas 
pirmadienį, o Dong Hene — va
kar.

WASHINGTONAS. —'Pabė
gusi sovietų baleriną'Natalija 
Makarova pareiškė spaudai ne
sigailinti savo žygio. Korespon
dentui paklausus apie jos tėvus 
Leningrade, balerina apsiverkė.

LIMAA

Library of Congress Gr 
Periodical Division
Washington, D. C. 20541

Pasitraukė iš pa
reigų Peru vidaus reikalų mi- 
nisterią, susipykęs su katalikų 
vyresnybe dėl vieno vyskupo su
ėmimo.

MONTCLAIR, — Policija šia
me New Jersey mieste suėmė 
policijos leitenantą, kuris kalti
namas apiplėšęs 9 krautuves.

Geležinkeliečių 
streikas pasibaigė 
WASHINGTONAS

dentas Nixonas jau pasirašė 
kongreso antradienį priimtą įs
tatymą, kuris Įsako geležinke
lių darbininkams sugrįžti į dar
bą ir derėtis dėl naujos darbo 
sutarties ir naujų atlyginimų 
iki spalio 1 d. Kongresas nutarė 
laikinai pakelti signalų opera
torių algas 13 su puse nuošimčio 
ir tą pakėlimą sumokėti nuo sau
sio 1 d., 1970 m.

Streikavusi signalų darbinin
kų unija sutiko su šiuo spren
dimu ir vakar sugrįžo į darbą. 
Daug nuostolių kraštui duodąs 
streikas pasibaigė po dviejų die-

Leningrado žydai 
apgaili savo darbus

MASKVA 
vynių sovietų žydų teisme kal
tinamųjų gynėjas prašė (savo 
kalboje skirti mažesnes baus
mes, nors pripažino, kad nutei
stieji buvo kalti. Patys nuteis
tieji irgi įvairiais būdais save 
kaltino. Vienas pareiškė, kad jis 
su gėda gulasi ir su gėda keliasi 
dėl savo neapgalvotų darbų prieš 
socialistinę valstybę.

Advokatas savo pasigailėjimo 
prašymą pagrindžia tuo, kad 
anksčiau nė vienas nuteistasis 
nebuvo blogas žmogus. Jų tar
pe yra inžinieriai, mokslo įstai
gų tarnautojai, vienas gydyto
jas. Nė vienas nebuvo žinomas 
milicijai.

Kitas kaltinamasis pareiškė 
matąs, kad jis neturėjo teisės 
laužyti įstatymų, kuriuos remia 
visi sovietų žmonės.

VILNIUS. — Okupuotoje Lietuvoje gegužės 15 d. mirė 
po sunkios ligos profesorius Dzidas Budrys. Jis gimė 1903 m. 
gegužės 12 d. Paskynų km. Jurbarko valse. 1923 m. jis įstojo į Vy
tauto Didžiojo Universiteto teisės fakulteto ekonomikos skyrių, 
kurį baigė 1927 m. Universiteto siųstas Budrys gilino ekonomines 
žinias Londono universitete ir 1932 m. išrenkamas jaunesniuoju 
asistentu Kauno universitete.

Jaunystėje Budrys buvo veik
lus socialdemokratas, studentų 
organizacijų' veikėjas, bolševi
kams okupavus Lietuvą įsijungė 
Į komunistų partiją. Išgijęs 
1938 m. ekonomikos mokslų dak
taro laipsnį, velionis profesoria
vo Kaune ir nuo 1940 m. Vilniu
je kur;buvo , politinės ekonomi
jos katedros vedėju..... ■

D. Budrys buvo Mokslo Aka
demijos tikruoju nariu, bandė 
įsteigti Ekonomikos institutą. 
Redagavo Mokslų (Akademijos. 
“Ekonomikos” serijos leidinius, 
priklausė enciklopedijos redakci
jai, prižiūrėdamas ekonomikos 
ir teisės sektorių. Vienas iš “ži
nijos” draugijos organizatorių, 
D. Budrys, skaitė daug paskai
tų apie ūkio ir ekonomikos klau
simus, parašė daug mokslinių 
darbų.

Rytų Vokietijos 
vadovu pakeitimai
BERLYNAS. — Pasikeitus 

Rytų Vokietijos komunistų par
tijos vadui, jo — Honeckerio pir
ma kelionė buvo — į Maskva pri
sistatyti. Įdomu, kad kartu su 
juo važiavo ar. premjeras Stoph. 
Partijos ir valstybės vadovybė 
ir esanti sukoncentruota tų dvie
jų rankose, dar pridėjus trečia 
— pasitraukusį, mažiau akty
vų, prezidentu tapusį Ulbrichtą.

Į seną Honeckerio vietą bu
vo paskirtas Paul Vernęr, kuris 
bus atsakingas už partijos or
ganizaciją ir valstybės saugu
mą. Prieš tai jis vadovavo Ber
lyno partijai. Roneckeris pada
rė ir kitą pakeitimą, paskirda
mas Horst Sindermann pirmuo
ju vicepremjeru. Jis prieš tai 
buvo Halles partijos skyriaus 
vadovas, čia įžiūrimas Sinder- 
manno pažeminimas, nes parti
jos pareigos komunistiniuose 
kraštuose visada laikomos aukš
tesnėmis už vyriausybės parei
gas.

Vokiečiai komunistai su pasi
didžiavimu nurodo, kad jų vadų 
pasikeitimas buvo ramus, tvar-

Kataliku kunigas John McLaughlin 
bandė patekti Į JAV senatą, kaip res
publikonų kandidatas Connecticut©, 
tačiau pralaimėjo rinkimus. Kalba
ma, kad prezidentas žada duoti jam 
darbą Baltuose Rūmuose, rašyti pre

zidento kalbas.

Turkijos valdžia 
griežtai laikosi 

" ISTANBULAS. Turkijos 
vyriausybė jau. suėmė vieną stu
dentą, kuris kaltinamas dalyva
vęs Izraelio konsulo pagrobime. 
Turkų teroristai paskelbė, kad 
jei iki ketvirtadienio 10 vai. ry
to (Čikagos laiku) nebus iš ka
lėjimų paleisti visi revoliucio
nieriai, tai Izraelio konsulas bus 
sušaudytas.

Turkų vyriausybė, atsakyda
ma į teroristų ultimatumą, su
ėmė dar kelis šimtus kairiųjų ir 
paskelbė, kad jiems visiems gre
sia mirties bausmė, jei konsulas 
nebus paleistas. Suimtųjų tarpe 
yra žymių kairiųjų organizacijų 
vadų. Suimti ir keli arabai. Dau
gelis turkų teroristų apmokymą 
ir ginklus gauna Sirijoje.

Senato komitetas 
pasįūlymą Suvienodinti 
šviesos taupymo laiką, 
jis prasideda paskutinį 
džio mėn. sekmadenį ir baigia
si paskutinį spalio sekmadienį. 
Nauja tvarka bus —■ nuo Memo
rial Day iki rugsėjo 30 d.

+ New Yorko aukščiausias 
teismas nusprendė, kad netur
tingos moterys gali gauti nemo
kamas aborto operacijas medi
caid programos ribose. Teismas 
sako, kad neturtingos moterys 
turi gauti tą patį medicinos pa
tarnavimą, kaip ir turtingos, ku
rios pačios už abortus užsimoka.

Italijos policija su
rinko 16 pagarsėjusiu Mafijos 
vadų ir išvežė juos, į apleistą, 
nedidelę salą Linosą Vidurže
mio jūroje, 100 mylių nuo Afri
kos ir 150 mylių nuo Sicilijos. 

Leitenantas policijoje tarnavo Saloje nėra net geriamo vąn- 
19 metų. Visi plėšimai padary-, dens ir jį teks pristatyti iš Sici- 
ti per 6 mėnesius.

riaušės Jeruzalėje
JERUZALĖ. — Jauni izraeli

tai, kilę iš Azijos ar Afrikos kra
štų, šešias .valandas kovojo Je
ruzalės gatvėse su policija, dau
žė krautuvių ; langus, sustabdė 
gatvių eismą. Policija suėmė 
74 asmenis, daug buvo sužeis
tų, jų tarpe 10 policininkų.

Europos ar Amerikos žydai 
daug kuo skiriasi nuo žydų, šimt 
mečius gyvenusių Maroke, Li
bane, Libijoje ar net Ispanijoje. 
Jų net išvaizda esanti kitokia, 
oda tamsesnė. “Baltieji” izrae
litai vengia “juodųjų”', nelei
džia savo vaikams kurti “miš
rių” šeimų. .

Afrikos kilmės žydai prieš ke
lis mėnesius-ųsteigė “Juodųjų 
Panterų” organizaciją Jie skun
džiasi, kad Izraelyje yra etninė 
diskriminacija, “juodieji” ne
gauna geresnių darbų, patoges
nių butų, jiems sunkiau priėi- 
namasvšvietiinas.ąie^ i
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Toliau valomi sovietų draugai
KAIRAS. — Prezidentas Sadatas Egipte uždraudė visus su

sirinkimus ir demonstracijas. Jau šešios dienos minios žmonių 
visame Egipte reiškia pritarimą prezidentui Sadatui, kuris jau 
sudarė naują 33 asmenų kabinetą ir su juo ilgai posėdžiavo. Gy
venimas Egipte sugrįžta į normalias vėžes. Paskutinieji įvykiai 
jau vadinami “Gegužės 15 revoliucija”. Jau skelbiamą kad 107 
asmenys bus teisiami, jų tarpe septyni ministerial. Kai kurių 
pasitraukimas iš pareigų duoda proga naujai vyriausybei ap
kaltinti juos dezertiravimu. Tuo būsiąs kaltinamas ir buvęs karo 
ministeris gen. Fawzi.

Egipte kalbama, kad sąmok
slas prieš Sadatą prasidėjęs šiam 
pašalinus viceprezidentą Aly Sa- 
brį. Nauju prezidentu buvo nu
matytas Tautinės Asamblėjos 
pirmininkas Labib Shukair, o 
Aly Sabry būtų likęs Arabų So
cialistų partijos pirmininku.

Dar nežinia, kokią poziciją šio
je revoliucijoje užims Sovietų Są
junga. Manoma, kad Maskva ži
nojo apie Sadato pašalinimo są
mokslą, nes į Maskvą slaptai bu
vo nuvykęs buvęs vidaus reika
lų ministeris Gomaa. Jis nuskri
do nepasitaręs su prezidentu, 

kai šis pašalino Aly Sabry. Kai 
Sadatas pradėjo valyti kabinetą 
ir socialistų partiją, Maskvos ra-1 
dijas net 18 vai. nieko neskelbė 
apie įvykius Kaire,

Prancūzų “Le Monde” laikraš
čio korespondentas, gerai infor
muotas Egipto padėtyje, rašo,

Gynybos departamentas 
vienu laipsniu pažemino gen. 
Samuel Koster, buvusį Americal 
divizijos vadą Vietname ir bu
vusį West Point akademijos ko
mendantą, nes jis slėpęs nuo 
aukštesnės vadovybės Mylai kai
mo skerdynes. Generolui buvo 
atimtas ir pasižymėjimo tarny
boje medalis.

■ ‘ Turkijoje policija ' Suėmė 
400 kairiųjų organizacijų veikė
jų. Pagrobtas Izraelio konsulas 
esąs gyvas ir s veikas,, kaip sa
ko jo ranka rašytas laiškas jo 
žmonai.

NEW YORKAS. — Žydų gy
nybos lygos vadas rabinas Ka- 
hane tarėsi su negrų organiza
cijos vadais. Jis siūlo negrams 
nusiųsti į Maskvą delegaciją ir 
prašyti, kad sovietai išleistų ^y- 
dus išvažiuoti.
s LAUŠ ANE... —- Tarptautinė 
Turistų sąjunga'paskelbė, kad 
visame pasaulyje per metus 
200000 žmonių žūva automobilių 
nelaimėse. . .. .

ATĖNAI. — JAV gynybos pa- 
sėkretorius David Packard ap
lankė Ispaniją, Italija ir Grai
kiją. Jis viešėjo ir Vl-tojo JAV 
karo laivyno lėktuvnešyje. Va
kar Packard atvyko į Turkiją. 
i WASHINGTONAS. — Prie 
Tass agentūros įstaigos Wash
ingtone durų žydai prirakino 
gyvą ožį, ant kurio buvo plaka
tas: “Aš esu atpirkimo ožys. 
Prašau, gelbėkite mane”.

BERLYNAS. — Iš Rytų Vo
kietijos į vakarų Berlyno pran
cūzų zoną atbėgo Rytų Vokieti
jos pasienio sargybinis, 19 m. 
amžiaus.

NEW ORLEANS. — Jūroje 
užsidegė naftos gręžimo platfor
ma netoli Louisianos krantų.

Vatikanas surašo 
meno turtus

Italai susirūpino 
aplinkos teršimu

ROMA.

mokriu.su


MIAMI LIETUVIU KLUBO ISTORIJA
Kaip organizacijoje susidariusi maža klika 
gali Suardyti nariy tarpe santaiką ir darną

{Tęsinys)
Viskas prasidėjo dėl vieno 

asmens pagiežos
Nei Stongvfios rašto, nei ben

drai šio reikalo direktoriai nie
kad nepateikė susirinkimui ir 
bet kokiam svarstymui, o ban
dant susirinkimuose iškelti pir
mininkas neleisdavo diskutuoti

Visa ši gėdinga byla prasi
dėjo dėl direktorių sauvališko 
atėmimo Mockaus įpėdiniams 
Stongvilams duodamų, nemoka
mų bilietų. Tas bilietų klausi
mas yra susietas su asmeniš
komis pagiežomis.

Iki Stonbvilų atvykimo isDP 
stovyklų pas savo giminaitį Moc
kų, prie Mockaus buvo artimai 
prisigerinęs vienas klubo narys 
Sabel ir buvo iš Mockaus ga
vęs didokų sumą paskolos. Jis 
vežiodavo Mockų į klubą ir, aiš
ku, gaudavo nemokamai klube 
pietus ir galėjo turėti vilties 
į Mockaus palikimo trupinius, 
mažiausiai paskolos nurašymo. 
Priešpaskutiniame savo testa
mente Mockus tikrai buvo Sa- 
beliui dalį savo palikimo užra
šęs. Susilaukęs giminaičių Moc
kus savo palikimą perrašė jiems 
ir paskutiniame testamente Sa- 
beliui nieko nebepaskyrė ir net 
jam duotąją paskolą atsiėmė.

Sabel į Mockaus palikimą vė
liau dar reiškė pretenzijų ir rei
kdavo net $24,000, bet neturė
damas dokumentinio savo pre

tenzijoms pagrindo, advokatui 
patariant, to klausimo nebekė
lė.

1970 metams Sabel buvo iš
rinktas į direktorių tarybą. Jis 
ten ir iškėlė klausimą apie Ston- 
gvilos palikimą — tų dviejų bi
lietų davimo atšaukimą. Sabai i o 

pagieža Mockui išryškėjo jau 
ir iš to: 1970 metų pradžioj jie 
iškėlė klausimą, kad urna su 
Mockaus pelenais turi būti pa
šalinta iš klubo. Jiems tai ne
pavyko įvykdyti, nes advokatas^ 
klubo patarėjas ir Mockaus tes
tamento vykdytojas įspėjo, kad 
klubas gali susilaukti rimtos by* 
los iš Mockaus giminaičių.

Diktatūra klube tęsiasi 
jau treti metai

Praeitais metais klubo direk
torių tarybon buvo išrinkti ir 
A. Stongvila ir A. D. Kaulakis* 
Vėliau prasidėjus kampanijai 
prieš bilietus Stongvilams, Ta
rybos posėdyje A. O. Kaulakis 
nepritarė Stongvilams įsiteisė
jusios privilegijos panaikinimui, 
taip gi mėgino visuotiname 
susirinkime šį klausimą iškelti. 
Be to A. D. Kaulakis pasiskel
bė, kad sekančiais metais kan
didatuos į klubo pirmininko — 
prezidento vietą ir mėgins klu
be įvesti teisinę tvarką. Todėl 
A. Kaulakis kitiem direktoriam 
ir valdybai tapo nebeparankus 
ir neformaliu keliu sudarytos ko
misijos buvo išmestos iš klubo.

Karveliai Venecijos Šv. Morkaus aikštėje yra turistu atrakcija/bet
jie labai kenkia miesto pastatams ir paminklams.

- ■ -/i t ’ -L. ,

Marquette Parko Lietuvių Namų savininkų organizacijos vadovybė kvie
čia Jus į linksmą ir malonų

PAVASARIO SPAUDOS BALIU 
kuris įvyks š. m. gegužio mėn. 22 dieną 7 vai. vak. Marquette Parko parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw Ave. Jūsų lauks maloni lietuviška muzika, meninė dalis, geriausias šiltas maistas, 
nebrangus atsigaivinimo baras, maloni publika ir puiki proga kultūringai praleisti laiką.

ATVYKITE! DŽIAUGSITĖS!
Aukų bilietai gaunami pas Valdybos narius ir prie įėjimo.

r ?įkas. Moksleivių pavasario šven- 
! tės ir koncertai susilauktų aukš- 
(tesnio lygio, jei mes nebūtume 
Į patys susiskaldę. Dėl bendruo
meninio ugdymo ir palaikymo 
aukščiau paminėtų tradicijų, tu
rime ir toliau tęsti pavasario 
šventes bei moksleivių koncer
tus.

Tų švenčių charakterį metai 
iš metų reiktų keisti, paįvairin
ti. Pavyzdžiui, vienais metais 
ruoštis dainoms, įvedant gim
nastiką ir sportą. Kitais metais 
ruoštis tautiniams šokiams su

šventė. Visi tėvai turėtų atvežti dreas Dahl, garsaus botaniko 
savo vaikus ir patys pabendrau- Linaeus mokinys. Kadangi 
tų tyrame pavasario ore. Kvie-'Dahl daug dirbo jurginų kultu 
čiaina ir lietuviška visuomenė, -rai išvystyti, tai jo vardu ir 

j Plačas buvo Pavadinta ši gėlė “dah-

JURGINAI
Jurginų giminė buvo atrasta 

Meksikos kalnuose 16-tame 
šimtmetyje ispanų gamtinin
kų pagaliau jurginų sėklos ir 
šaknys buvo atvežtos į Euro
pą. Pirmas jurginų auginto
jas buvo švedų botanikas An-

lia”.
Jurginai gerai auga ir duoda 

gražius žiedus be ypatingos 
priežiūros bei didesnio žinoji
mo apie jų auginimą. Dabar 
yra išvystyta gražių spalvų 
jurginų M. Š.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

pasisekimą BIZNVJF

—, \ . f 4 , ■

Kas tik turi gerą skonį/. - 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk», 6211 So. Western, PR 8-5875 | 

Vedėjas J. LTEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo į 

9 iki 6 vai. Vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Nieko nėra gražesnio apie namus,' kaip gražiai ’ žaliuojanti pie- 
[ Vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. . Amerikoje ne 

visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo, 
i Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygelė, 

kuri vadinasi

Knygelėje surašyta viskas, kad' liečia pievelės. ’ Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žėmę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tad gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus pfašome 
siųsti tokiu adresu;

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608
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POEZIJOS PAVASARIAI

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

Vincas Jonikas

šis neteisėtas veiksmas iki šiol 
nebuvo leistas visuotinam susi
rinkimui svarstyti.

žiemos laikmečio praleisti čia 
kasmet atvažiuoja p.; Dan Ku
raitis. Tarp klubiečių jis sa
vo orumą palaiko veik kasinė
tai paaukodamas klubui porą 
šimtų dolerių. Šiais metais, iš
girdęs apie A. Kaulakio ištne- 
timą, per vienus pietus jis pasi
prašė pąkalbėti ir papeikė tor 
kius veikimo, metodus. . Dar .gi 
pabrėžė, kad A. Kįaulakis,. ar jis 
turi ar ne klubo biletą, vis.,tiek 
yra. šio klubo narys. Tą j am su
teikia jo .klubui atlikti darbai. 
Bet ir šio klubui. įtakingo as- 
m.ęns žodžiai iki šiol j okios įta
kos nepadarė. Dąr daugiau. Iš 
klubo liko išmestas V. Semaš
ka nebepriimant įš jo nario mo
kesčio, Mat, V. Semaška “Bals
vojoj laetuvoj” atspausdino pa
sikalbėjimą su Ą. Kaulakiu.

žodžiu klubui vadovaujanti^ 
ji visiškai nesiskaito su bet ko
kia draugijose nusistovėjusia 
tvarka, — elgiasi diktatoriškai, 
ir tai jau tęsiasi treti metai.

Kova vyksta dėl lietuviškos 
kultūros į ;

Jei Stongvilos ir Kaulakio 
atveju “bylos” pagrinde gludi 
asmeniškumas <ir pagieža, tai 
bendrame klubo veiklos pasireiš
kime susikirtimas vyksta dėl life, 
tuviškos kultūros puoselėjimo, 
kas pagrindiniu klubo tikslu yra 
ir įstatuose įrašyta. Str. I pa
straipa 1 sako': Promote and 
develop good American citizen
ship and Lithuanian culture).

Moksleivių šventė
Mes turime daug gražių pap 

ročių, tačiau vis mažiau ir ma
žiau jų beperduodame jauna
jai kartai. Tie papročiai, ku
rie yra charakteringi mūsų tau 
tai ir atkreipia kitataučių dė
mesį turėtų būti ypatingai 
puoselėjami.' Vieni iŠ tokių, tai 
dainų ir tautinių šokių sambū
riai. Jie padaro didelę propa
gandą mūsų tautinei kultūrai. 
Tose šventėse, eilę metų teda
lyvaudavo tik suaugusių’ cho
rai, tik keletą metų atgal bu
vo įjungti ir vaikų chorai, nors 
ir susilaukė kai kurių asmenų 
pasipriešinimo.' ' ‘

Visur,, kur tik galime, turime 
jungtis didelienąs darbams. Či
kagos apylinkėse yra gražus pa
protys — moksleivių pavasario 
^šventės ir moksleivių koncertai. 
Jie nepasiekia aukšto meninio 
lygio, bet jie suburia mokslei
vius dideliam ir vieningam dar
bui. Vieningumas svetur gyve
nant, yra pats svarbiausias daly-

žaidimais ir sportu. Mokslo 
jnetų bėgyje minėtoms progra
moms užtektų laiko pasiruošti. 
Mokyklos įš anksto turėtų susi
tarti, kurios rūšies šventę se
kančiais metais pravesti, paskir
ti vadovus programoms suda
ryti ir nuo rudens pradėti dar
bą. Dėl sekančių metų šventės 
jau galima susitarti šių metų 
pavasario šventės metu. Per 
vasarą išdirbti planus ir paruoš
ti programas.

Mokyklos gali ruošti ir savo 
šventes. Juk gražu tėvams, mo
kytojams ir vaikams kartu pa
bendrauti, tik nereiktų atsisa
kyti nuo bendrųjų švenčių. 
Bendrosios šventės įdiegs moki
niuose tradiciją palaikyti da
bartinius' suaugusių papročius 
ir ugdys bendruomeninę dva
sią. = -- j

Š. m; gegužės mėn. 23 d. 1 v. 
popiet, ®učo sode,. Willow 
Springs, III., įvyks Vidurio Va-( 
karų, apygardos, moksleivių.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

btMSUBFB

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

O

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000) *

w-

or ninth Savings Bond wS.. r___ _  __ _ _ _ .
Which, is one leasee, why

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegų liepia 
lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spineHnti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų it 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. Augusfaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOpGS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 pst $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, BILĖRAŠČIA1 TR RASTA L 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinkfinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI . LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. AnatWHft Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eiles, 62 psi. 90,75.

10. Prabas Naulotalfls, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psl. $2.00.
11. Alė Rota - Nuraitė, BE TAVĘS Poerija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Ethuoti pasakojimai apie 

3 išrietintas lietuvaitės sėfiovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.
13. Nėddt RMNMft, THE FOREST OE ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“AfiykščtU Šlietis”, vertimas, 42 psi. $2 00’
14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasyt Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvarai, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos KKyga, 1S2 psL $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagam, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Yumrėnė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas TyrvbUė, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3XX).
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 D&1- $2.50. .
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINT AR. Poezija. 115 pdL $3.00.

Norėdami Įsigyti šfts ar kita? knygas, pttSotne atrilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago, Ill. 60608

Garsiausia Izraelio filmv artistė Da
lia Lavi nufotografuota Romos aero
drome. Po naujos mados apsiaustu 

matosi naujos mados kelnaitės.

Didžioji klubo narių daugu
ma yra geri lietuviai ir kalba
si lietuviškai, o daugelis ir ang
lų kalboje mažokai tėra įgudę. 
Tik maža grupė, susispietusi į 
valdomuosius klubo organus, 
,varu verčia, klube vartoti anglų 
kalbą ir ignoruoja visą lietuviš
ką veiklą. Ir seniau dirbusieji, 
ir dabar tebedirbantieji Įdubo 
naudai dažnai nusiskundžia, kad 
apie klubo veiklą ir veikėjus nie
ko palankaus spaudoj e-neparašo
ma, Tie veikėjai yra nusipelnę 
padėkos ir pagarbos, kadangi su
gebėjo klubo reikalus ekonomiš
kai tinkamai sutvarkyti. Bet 
tai yra tik viena medalio pusė.

Klubo steigėjų mintis ir no
ras buvo ne vien, kad klubas sti
priai finansiškai stovėtų, bet 
kad ir lietuviams būtų savo na
mais ir savo tautinės kultūri
nės veiklos židiniu. Tuo tarpu 
klubas iš savo pusės ne tik ne- 
beprisideda Lietuvos ir lietuvy
bės reikalams, o. pradėjo net iš 
ALT už tokius parengimus, kaip 
Vasario 16 minėjimas, už salę 
nuomos reikalauti.

Kaip miela būtų ir patiems 
lietuviams floridiečiams, ir sve
čiams iš šiaurės lankytis klube, 
kuriame matytųsi lietuviška 
veikla, jaustųsi lietuviška dva
sia ir draugiška lietuviška nuo
taika. IK

Tatai bus, kai klubas atsikra
tys diktatūrą įvedusios klikos 
ir atstatys demokratinę tvarką 
ir lietuvišką dvasią.

(Pabaiga) Narys

į

B 
n couple will open up that 

bottom drawer to cash hi.

"NAUilENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

K

"O

•

Matured and fifed wife, 
interest.
It’ll be Eke found zaceey. 
What’s more, in a* few ycaa

A few more expenses.
Who erer heard c£ some 
found money aot beiD< pct

Bond is the rapteeith ooe

A lot better j

,«r

Did you ever hear of

because you got 
too many?

NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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1. BERTASrtlS

BENDRADARBIAVIMO IR BENDRAVIMO 
POKALBIS SU LIETUVOS “TARYBININKU”

(Tęsinys)
Generalinis rusų štabas gal

vojo, kad čekai gali parodyti di
delį pasipriešinimą ir daugiausia 
kareivių gali žūti žygiuojant 
pirmose linijose. Pas mus yra 
dar ir tokių gandų, kad tie pir
mose linijose kareiviai nors ir 
buvo ginkluoti, bet neturėję šo
vinių.

Na, tai štai ir viskas, kas man 
ant greitųjų užėjo ant liežuvio, 
bet ir to visko pilnai užtektų, jei
gu iš tavęs, Jonai, kas nors su
žinotų, tai vargu ar man beprot
namio pakaktų?

Davęs jam kiek atsikvėpti ir 
išlenkę po čerkutę, pastačiau 
svečiui naują klausimą, saky
damas: na, o kaip jūs Lietuvoje 
galvojate apie lietuvius komu
nistus, gyvenančius čia pas mus 
Amerikoje?

Kiek pagalvojįs, jis man at
sakė:

“Na, tai ką? Trumpai ir drū
tai kalbant, yra taip, kad mes 
Lietuvoje pasidarėme komunis
tais daugiausia iš reikalo, iš no
ro kiek gerėliau gyventi, nes 
nebuvo beveik kitokio pasirin
kimo. Tik tuo keliu eidamas bu
vai tikras, kad išliksi gyvas, iš
vengsi Sibiro. Jūsų gi komunis
tai, kurie save vadina tik “pa
žangiaisiais”, yra atvažiavę į šį 
kraštą daugiausia prieš pirmąjį 
pasaulinį karą, būdami be moks
lo, be amato, sunkiai dirbo, var
go, patyrė ant savo pečių daug 
skriaudų, išnaudojimo, nes tais 
laikais nebuvo jokio socialinio 
draudimo ligoje bei nelaimių at
vejų. Vėliau smarkiai nukentėjo 
,nuo infliacijos, kuomet dauge
lis iš jų prarado visas savo sun
kiai sukrapštytas santaupas ir 
nustojo tikėję, kad tai tokia Die
vo valia ir kad tais vargais pel
nys po “smerčio dangaus kara
lystę”. Todėl jie paklausė ir 
patikėjo gražioms kalboms, kuo-

met buvo skelbiama Laisvė, 
Teisingumas ir aprūpinimas dar
bo žmonėms.

Pradžioje jie pasidarė socialis
tais, o vėliau susigundė ir ko
munizmu, kad tai yra tobules
nis socializmas, nes komunizmo 
propagandistai daugiau tam dar
bo žmogui žadėjo ir todėl jie 
patikėjo, kad komunistai yra 
griežtesni ir tikresni darbo žmo
nių atstovai, kovojantieji už lais
vę ir gerbūvį.

Tik kiek keisčiau atrodo da
bar, kuomet tas komunizmas jau 
praktikuojamas Sovietų Sąjun
goje 53 metai, ir kiekvienas blai
viai galvojantis gali pats pa
sitikrinti, savo akimis įsitikin
ti, kiek visoje toje propagan
doje buvo teisybės ar melo.

Jei mes dabartinėje Lietuvo
je visa tai matydami turime ty
lėti, tai jie, čia Amerikoje gy
vendami ir turėdami pilną žodžio 
laisvę, galėtų drąsiau ir atvi
riau apie tą tariamą “laisvę ir 
lygybę” kalbėti ir rašyti. Bet 
jie gieda tą pačią giesmelę kaip 
ir Lietuvos spauda mums čiul
ba. Juk Chruščiovo laikais So
vietų Rusijos, kiek mažiau Lie
tuvos, spauda rašė apie Stalino 
žiaurumus ir kėlė aikštėn vi
sas kitas neteisybes. Bet jūsų 
Laisvė ir Vilnis apie tai tylėjo 
ir tik buvo nustojusi Staliną va
dinti visasąjunginiu išminčium, 
tėvu, mokytoju ir tam panašiai.

Mat, Laisvei ir Vilniai nėra 
kelio atgal. Norom nenorom rei
kia giedoti tą pačią giesmelę, 
nes priešingai, ką pasakys tų 
laikraščių skaitytojai, kurie bu
vo tiek laiko mulkinami ir ap
gaudinėjami. žinoma, Vilnies 
ir Laisvės redaktoriai negali ki
taip elgtis, nes jie iš to sau duo
ną pelno, turi geresnį ir sotes- 
nį gyvenimą ir yra tikri, kad 
S. Sąjunga jų nuopelnus rei
kiamai įvertins ir jų gyvenimas

Artėjant metiniam turistu antplūdžiui, Venecijos gyventojas perdažo savo gondolos dalis ir jas 
čia pat išdžiovina Karštate saulėje.

visam amžiui bus aprūpintas ir 
reikiamai pašlovintas.

Dauguma jų šiandien galėtų 
atvažiuoti Lietuvon ir savo aki
mis pamatyti ir įsitikinti to ro
jaus gyvenimo “gražumu”. 
Jiems net leidžiama aplankyti 
gimtines vietoves, bet jie visuo
met yra lydimi palydovų, kurie 
jiems anų laikų pasikeitusį vaiz
dą aiškina, kad tai padaryta per 
tą trumpą laiką vien tiktai Ta
rybų Lietuvos, Maskvos pastan
gomis išlaisvinus Lietuvą iš ka
pitalizmo jungo.

Nuvažiavus pas gimines, kur 
jie yra labai laukiami, jie yra 
sodinami prie vaišių stalo, ma
to ir girdi kaip “vodka” gurkš
nodami gražiai kalba, viskuo gi
riasi ir gerai nuotaikai paįvai
rinti dainas garsiai traukia. Tad 
kas lieka svečiui daryti? Sve
čias kartu ima džiūgauti, nes 
jis nežino, kad vietos žmonės ži
no, ką reiškia palydovo dalyva
vimas tose vaišėse. Tad kaip se
nas amerikonas nepatikės to
kiu geru gyvenimu, jeigu jis ne
buvo regėjęs tokių vaišių stalų 
prieš išvykdamas į Ameriką?

Mums visiems vykstant į 
Ameriką yra pasakyta padary
ti vizitus Laisvės ir Vilnias re-
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dakcijoms. Paprastai ten vietos 
veikėjų yra suruošiamos mums 
vaišės, Į kurias atsilanko ir dau
giau “pažangiųjų”. Mes jiems 
sakome gražias kalbas, juos gi
riame už pasirinkimą teisingo 
kelio darbo žmogui. Dabartinį 
Lietuvos gyvenimą piešiame gra
žiausiomis spalvomis, darbo 
liaudis yra išliuosuota iš bet ku
rio kapitalizmo išnaudojimo, jau
čiasi laimingi ir yra dėkingi ko
munistų partijai už taip šviesų, 
laisvą ir sotų gyvenimą.

Apie jus, vadinamuosius DP, 
kalbame ir jiems aiškiname, kad 
tai buvę Hitlerio bendradarbiai, 
kapitalistai, liaudies aršiausi 
priešai, kurie prisiplėšę žydų 
turto, pabėgo nuo liaudies teis
mo ir keršto.

Jūs turite pagaliau gerai su
prasti, kad kuomet Vilnis ir 
Laisvė diena po dienos taip gi
ria T. Lietuvos gyvenimą, nu
rodo, kad tas gyvenimas vis la
biau skaidrėja, mes atvažiavusie 
ji iš Lietuvos, taipgi viską gra
žiausiomis spalvomis piešiame. 
Tarybų Lietuvą aplankę sugrįžę 
kalba apie Tarybų Lietuvos žmo
nių išgyvenamą džiaugsmą, tai 
kaip tas eilinis “pažangietis” ga
li netikėti tomis kalbomis ir ko
kių jam gali kilti abejonių, ar 
įtarimų, kad tai yra propaganda. 
Tą, ką jūs DP kalbate eiliniam 
žmogui, tikrai gali atrodyti gry
na kapitalistų,’’'buržujų propa
ganda.

Aš manau, kad vienas kitas iš 
“pažangiųjų” atsiranda dar sa
vo protu gyvenantis, bet iš fa
naberijos negi pasirodys, kad bu
vo glušas. Todėl jis arba visai 
tyli, arba traukia su visais bend
rą giesmelę.

Tikrumoje aš matau, kad visi 
jūsų tie pažangieji, save laiko 
Amerikos kapitalo vergais, ka
pitalizmo proletarais, tačiau ti
krumoje visi gyvena nuosavuo- 
se namuose, neretai gerai įreng
tuose, važinėja automobiliais ir 
bankuose turi pasidėję didesnes 
ar mažesnes santaupas juoda
jai dienai ir vaidina didelius 
vargšus proletarus. Man jų tie
siog gaila, nes nežino, ar žinoti 
nenori, kad jeigu jie būtų, par
važiavę Lietuvon prieš 1940 me
tus su visomis savo santaupo
mis, kaip ne vienas iš jų tai pa
darė, tai visi jie būtų buvę pa
laikyti kapitalistais, už sutau
pytas santaupas įsigytas tur
tas butų buvęs atimtas, o jie pa
tys kaip kapitalistai, būtų sa
vo kaulais nubarstę Sibiro kon
centracijos stovyklų laukus, šian 
dien, gyvendami laisvajame pa
saulyje, jie garbina tą rusiškąjį 
imperializmą, kuris yra tik ko
munizmo skraiste dengiamas.

Bendrai imant, reikia juos sa
vo lietuviškąja širdimi užjaus
ti kaip buvusius vargo žmones, 
daug ir sunkiai dirbusius ir taip 
lengvai patikėjusius maskoliš
kai apgaulei. Be to, jie jau iš 
seno savo tarpe arčiau yra susi
draugavę, susibičiuliavę, tad ku
ris jų norės lengvai pasitraukti, 
nutraukti visus iš anksčiau tu
rėtus ryšius ir užsitraukti išga
mos arba šiaudadūšio vardą. Jie 
bijo kaip kokios pavėtrės, kad 
neužsikrėstų kuria nors abejone 
ir iš buvusių draugų keršto. To
dėl vengia pasižvalgyti, pasiklau-

syti kitų paskaitų, pagalvoti', pa
svarstyti priešingus teigimus ir 
paskaityti daugiau Įvairių kny
gų, kad galėtų surasti tikrąją 
teisybę.

i Man, viešint čia Amerikoje, 
susidarė vaizdes, kad jūs DP 
turėtumėte tą susidariusią si
tuaciją geriau suprasti ir jų per
daug nesmerkti, bet nuoširdžiau 
bandyti, kaip su borliais, be pyk
čio, neužgaulioj ant ramiausiai 
kalbėtis, diskutuoti ir padėti 
jiems blaiviau išaiškinti Mask
vos imperialistinius siekimus, 
kurie yra išlikę tokie pat, kaip 
jie buvo pradedant carienės Eka- 
terinos laikais.

Po 53 metų komunizmo vieš
patavimo Rusijoje ir po 23 me
tų Lietuvoje, yra prisirnkę tiek 
konkrečių pavyzdžių, kurie jau 
kiekvienam aklam duria akis ir 
kalba apie tą kulkomis ir Sibiro 
kančiomis nešamą apgaulę.

Galop, jūsų DP tarpe yra nė 
vien smetonininkai, arba viso
kie buvę aukšti valdininkai, po
nais vadinami, bet yra atbėgu
sių eilinių paprastų darbininkų, 
amatininkų, mažažemių ūkinin
kėlių, kurių, kad ir kažin kaip 
norėtum, negalėtum kokiais nors 
kapitalistais pavadinti. Tad or
ganizuokit juos ir leiskit tiems 
buvusiems proletarams su tais 
JAV “pažangiečiais” nuoširdžiai 
ir broliškai išsikalbėti, išsiaiš
kinti ir vieni kitiems broliškai 
paspaust rankas. Bandykite 
ieškoti kelių juos grąžinti, kaip 
savo brolius tėvynei Lietuvai.

(B. d.)

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 agehtų agentams bei aghpropo 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, otb 
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 Volartas, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas roma
nas, 273 psl., kaina 5 dol. Jame aprašoma kaip bolševikai valdo ir 
vargina žmones pavergtoje Lietuvoje.

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

Jurg’s Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 psl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma lietuves vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių. elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta guriausiems 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 tremtinių 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 KOMUNISTŲ 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 SOVIETŲ SĄJUN- ! 
G A. Si knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 
$1.00.

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu- I 
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 I 
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 iuo- i 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psL $1,00.

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

čekį ar piniginę perlaidą.

GEROS DOVANOS
Žios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _______ $3.00
Minkštais * viršeliais tik ____ _ __ ....______ _______  $2.00

Drr A. J. ’Gv^n^^UKŠTAriCUtTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoie $2.00 dabar 
tik-------------- ------------------------ ---- ______________  $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 

money orderi

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.
- / rig X * : — - .T - * * S V f T * ■' * T*

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITES naujienose

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

UNI VEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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šiame krašte kiekvienas 
gali laisvai dalyvauti politikoj. 
Katalikai taip pat joje daly
vauja kaip ir visi kiti, čia skir
tumo konfesijoms nėra. Kiek
vienas gali už savo ir savąjį 
asmenį agituoti, ir taip daro; 
ir kiekvienas gali kandidatui 
statyti jo išrinkimo atveju sa
vo reikalavimus. Tą laisvę tu

ri ir katalikai. Katalikai yra 
pati didžiausia religinė bend
ruomenė. Beveik kas penktas 
pilietis yra katalikas. Katali
kų svoris ir švietimo srityje 
yra žymus. Jie turi 2082 gim
nazijas (highschools) su daug 
milijonų mokinių ir 292 kole
gijas — universitetus su virš 
400.000 studentų. Todėl kata-

Gruziją pavergė prieš 50 metų
Sovietų raudonoji armija, čekistų ir Gruzijos komu

nistų partijos narių padedama, pavergė Gruziją lygiai 
prieš 50 metų. Raudonoji armija karo veiksmus pradėjo 
1921 metų vasario mėnesio viduryje, o gegužio mėn. 13 
dieną raudonarmiečiai jau žygiavo Tifliso gatvėmis. 
Gruzijos vyriausybė nepajėgė pastoti kelio įsiveržėliams 
ir buvo priversta trauktis’į kalnus.

Pusketvirto milijono gruzinų tautos likimas labai 
panašus į lietuvių tautos likimą. Praeityje gruzinai tu
rėjo galingą valstybę, kaip ją turėjo ir lietuviai. Tiktai 
gruzinai pajėgė savo praeities duomenis geriau išsaugoti 
negu lietuviai. Įvairūs Gruzijos istoriniai duomenys ro
do, kad Gruzija valdė didelius žemės plotus Kaukaze, 
dabartinių Turkijos, Irano, Graikijos ir. Bulgarijos vals
tybių plotuose, tuo tarpu lietuviai neturi duomenų apie 
gilesnę lietuvių tautos ir lietuvių valstybės praeitį.

Gruzinai jau buvo priėmę krikščionybę ketvirtame 
mūsų eros šimtmetyje. Pastebėję, kad to meto krikščio
nys patys nesutaria svarbesniais klausimais, gruzinai 
pasiskelbė nepriklausomais krikščionimis. Tokiais jie 
išliko iki šios dienos. Gruzinams Rusijos carai bandė pri
mesti pravoslaviją, bet jie pajėgė tinkamai pasipriešinti. 
Jeigu jie būtų priklausomi nuo Romos, tai vargu jie bū
tų galėję pasipriešinti jėga brukamai pravoslavijai. Sa
varankiškas tikinčiųjų reikalų tvarkymas davė jiems jė
gos — likti nepriklausomais ištisus šimtmečius.

Gruzijon septintame šimtmetyje buvo įsiveržę ara
bai, tryliktame šimtmetyje buvo įsiveržę mongolai, o 
penkioliktame šimtmetyje Gruziją buvo užkariavę tur
kai, bet veik visi užkariautojai palikdavo specialias tei
ses gruzinams tvarkyti savo reikalus. Pirmais devynio
likto šimtmečio metais gruzinai pradėjo derėtis su Mas
kvos valdovais dėl protekcijos prieš turkus ir kitas rytų 
tautas. 1800 metais rusų caras pasiuntė didesnes karo 
jėgas į Gruziją ir įjungė kraštą į rusų imperiją.

Kiekviena gruzinų karta kovojo prieš nišų pastan
gas labiau pavergti kraštą ir išnaudoti gyventojus, Ap
sišvietę gruzinai prisidėjo prie tų rusų, kurie vedė kovą 
prieš caro sauvalę. Keli gruzinų lyderiai pasižymėjo ru
sų dūmoje, kovodami už pavergtų tautų teises. Gruzinai 
buvo pasiuntę labai gabių kalbėtojų į dūmą. Visame pa
saulyje pagarsėjo socialdemokratas Heraklis Cefeteli dėl 
dūmoje sakytų kalbų, o vėliau dėl kovos už Gruzijos ne
priklausomybę.

1917 metų pabaigoje suirus Rusijos imperijai, gru
zinai kartu su armėnais ir azerbeidžaniečiais bandė suda
ryti galingą Kaukazo valstybę, bet jiems nepavyko. Mas
kvoje Leninas pasakojo apie kiekvienos tautos teisę sava
rankiškai tvarkyti savo reikalus, bet Lietuvos Brastoje 
jis sutiko atiduoti turkams Gruzijai priklausiusius plo
tus. Šias privilegijas vokiečiai išsiderėjo buvusiems savo 
sąjungininkams turkams. Gruzinai, nepajėgę susitarti 
su armėnais ir turkais, 1918 m. gegužio 26 d. paskelbė ne
priklausomybę, o 1919 metų pradžioje buvo sušauktas jų 
steigiamasis seimas, priimta demokratinė konstitucija ir 
kraštas, 117 metų buvęs rusų globoje, vėl pradėtas tvar
kyti nepriklausomai.

1919 metų sausio 12 dieną Aukščiausioji santarvinin- 
kų taryba pripažino Gruzijos nepriklausomybę, o 1920 
metų gegužio 20 dieną demokratiškai išrinktos Gruzijos 
vyriausybės atstovai, po ilgų derybų, Maskvoje pasirašė 
taikos sutartį. Tuometinė sovietų valdžia pripažino Gru
zijos nepriklausomybę, pripažino tuometines Gruzijos ir 
Rusijos sienas ir pasižadėjo taikiai gyventi. Bet dvivei
dis Leninas gruzinus apgavo. Viename Kremliaus kam- 
baryje jis pasirašė taikaus sugyvenimo sutartį su atvyku
siais Gruzijos atstovais, o kitame kambaryje jis įsakė 
raudonosios armijos vadams pradėti pasiruošimus Gru
zijai pulti.

1921 metų vasario 11 dieną raudonosios armijos da
liniai pradėjo veržtis į Gruziją. Gruzija buvo pirmoji 
valstybė, kurią Sovietų Sąjunga užpuolė. Gruzijos vyriau
sybė organizavo pasipriešinimą, kreipėsi į Jungtines Tau
tas ir bandė sukelti pasaulio opiniją, smerkiančią impe
rialistinius sovietų valdžios žingsnius. Gruzinai gynė 
kiekvieną savo žemės pėdą, bet mažais Šaunamais ginklais 
jie negalėjo pasipriešinti sovietų artilerijai ir kulkosvai
džiams. Tų pačių metų gegužio 13 d. raudonarmiečiai jau 
įsiveržė į Tiflisą ir pradėjo įtakingesnių ir apšviestesnių 
gruzinų žudynes. Gruzijos pavergimo darbe labai biattrų 
vaidmenį suvaidino gruzinas Josifas Stalinas. Lėhiiias jį 
buvo įpareigojęs tvarkyti Rusijos tautybių reikalus. Gru
zijoje jis paliko gyvus tiktai tuos veikėjus, kurie sutiko 
nesipriešinti naujam sovietų imperializmui. Ištisą de
šimtmetį Gruzijos kalnuose ėjo kovos tarp gruzinų ir ko- 
mūzlistų. Tiktai 1936 m. Gruzija buvo tiek “apraminta”, 
kad Maskva sutiktų priimti ją į Sovietų Sąjungą. Nuo 
1921 iki 1936 metų Gruzija buvo karo arena.

Gruzijos seimo pirmininkas H. Cereteli ir preziden
tas N. Žordanija sugebėjo pasiekti vakarų pasaulį. Jie 
pirmieji nurodė pavojingą sovietinio imperializmo kelią. 
Tais laikais mažai kas kreipė dėmesio į šių ir kitų-, vaka
rus pasiekusių gruzinų įspėjimus.

Šių metų gegužio 13 d. Tiflise buvo suruoštas didelis 
sovietų karo jėgų paradas. Pavergtiems gruzinams ilgą 
kalbą pasakė L. Brežnevas. Brežnevą Tiflisan lydėjo Lie
tuvos kompartijos sekretorius Antanas Sniečkus. Matyt, 
jam ne gėda dalyvauti gruzinų tautos pavergimo iškil
mėse.

likai nėra pasyvūs politiniame 
gyvenime, ir rinkimų metu 
pats girdėjau kaip ne eilinis 
klebonas (vėliau tapęs vysku
pu) skatino pasimelsti, kad 
būtų išrinkti patys geriausi iš 
geriausių! Tačiau iš šito jau 
mums girdėto po komunistais 
lakaus pasakymo dar nėra vi
sai aiškus katalikų politinis 
susipratimas. Mums jis tenka 
susidaryti iš kitų gyvenimo 
faktų. Vyksta krašte demon
stracijos ir riaušės tai prieš 
Vietnamo karą, tai kartais ir 
patys riaušių dalyviai nežino, 
dėl ko jie triukšmauja. FBI 
šefas Hoover ne kartą pasakė, 
kad tai yra komunistinių agen
tų infiltracijos vaisius. O ne
retai kunigai ir net vyskupai 
kaip Rochesterio ordinaras 
vyskupas Hogan, kuris per 
laikraštį Catholic Curier — 
Journal (diozecijos laikraštis, 
duodąs <apsčiai medžiagos 
prieš popiežių) iškilmingai 
pasisakė už tuos riaušininkus. 
Ot, čia jau ir kyla klausimas 
dėl katalikų aktyvumo politi
koj ir jų politinio susipratimo. 
Kuris dabar geriau žino apie 
Amerikos priešų veiklą: vys
kupas ar FBI šefas? !

Gyvenimas suvedė mane ir 
su Amerikos jėzuitais. Ten 
mokytojavau. Nors stebėjau, 
bet apie jų politinę orientaciją 
vaizdo taip ir nesusidariau. 
Valstybės piliečio susiprati
mui, nors bijau perdėti, bet 
man atrodo, kad nulis iš jų 
lavinimo. Mokomų dalykų ne- 
liėeiu. Vienas pasaulietis pas 
juos mokytojas per savo visuo
menines pamokas kai kada pa 
įkaitydavo iš žurnalų apie po- 
litikąj kaip apie generolo Mc 
Arthuro politinę orientaciją ir 
kitką. O po to dar ir savo nuo
monę papildydavo apie pro
komunistine ir antikomunisti
nę politiką pas mus. -Tas mo-_ 
kytejas greit tapo nepageidau
jamas, nors mokiniams jis bu
vo įdomus. Susidariau įspūdį, 
kad politika nesuka galvų. Ot, 
sportu, tai jau kas kita. Tad 
kam čia sukti galvas partijo
mis, kad jos abi sportui ne.- 
kenks. Gi be politinio susipra
timo nėra nei pilno valstybės 
piliečio, žinoma politiniams 
demagogams tai patinka tokia 
politiškai dezorientuota masė

Amerikos jėzuitai turi Tėvą 
Lyons S. J., kuris stengiasi ves
ti antikomunistinę politiką or
ganizuotai. Bet to organizuo
tumo jam tenka ieškoti ne 
tarp savųjų. Aš apie jį pas jė
zuitus pusės žodžio negirdė
jau. Ten jo kaip ir nėra.

Man rodos, kad katalikų 
politinę orientaciją parodo, 
kad ir toki faktai, kai ne retas 
keistos komunistų atžvilgiu po

JUOZAS BACHUNAS
Š. m. gegužės mėn. 30 d. 12:30 vai. p. p. Lietuviv Tau
tinėse kapinėse įvyks velionio Juozo Bachuno p* 
minklo atidarymas. Velionio šeimos pageidavimu, pa
minklo atidarymą ruošia LB vidurio va kary apygardos 
valdyba. Apygardos valdyba kviečia lietuviu organi
zacijas, paminklo atidaryme dalyvauti su savomis vė
liavomis. Visos organizacijos, sutinkančios iškilmėse 
dalyvauti, prašomos neatidėliojant pranešti apygardos 
valdybos nariui K. Radvilai, 6831 So. Maplewood Ave., 

Chicago, III. 60629, te let. RE 7-5436.

Ii tikos valstybininkas, kaip 
kad ir bandęs prasimušti į pre 
zidentinius kandidatus sena
torius McCarthy yra baigęs 
savo mokslus pas katalikus. O 
net ir komunistai, kaip pvz. 
Castro brolis Raulas yra baigęs 
Plattsburgh, New Yorko vals
tijoje katalikų vienuolių gim
naziją.

Gyvenu su kaimynais žy
dų tautybės. Pastebėjau, kad 
jie balsuodami ilgiau užtrunka
balsavimo būdelėse. Jie renka, 
kandidatus iš partijų, kurie 
jiems geriausiai .patinka. ' Ir 
tai daro jų eiliniai žmoheliai. 
Gi mūsų katalikų, vadai, klebo
nai traukia rankeną tik už sa
vo partiją. Ir vienas klebonas 
pasakė mano draugui, kaip 
jis galėtų kitaip ir daryti bū
damas demokratas. Katalikas 
partijai neriusikąlš!

Dabar tik kyla klausimas, 
kuriuos labiau partijos verti
na?

Per šio prezidento inaugura
ciją buvo visos eilės religinių 
bendruomenių dvasininkai. 
Žydų, kurių yra dešimt kartų 
mažiau kaip katalikų, irgi bu
vo. O katalikų nebuvo.

Iš viso šito peršasi išvada, 
kad, kas kaip užsirekomen
duoja arba kas ko vertas, taip 
jis ir tevertinamas. Už riauši
ninkų pakodylavimą dėl savo 
vardo populiarizavimo dar 
įtakingo politiko vardo neįsi- 
gyjama. : Bendrai, katalikai 
politikoj savo svorio neturi, ir 
atrodo, kad jie jo dar ir ne
nori turėti.

Antanas Petrauskas

PAMALDOS Už HITLERĮ

Lenkų spauda praneša iš Is
panijos, kad balandžio 30 dieną, 
Hitlerio nusižudymo 26 metų su
kaktuvių proga Rymo katali
kų bažnyčioje Madride įvyko ge
dulingos.pamaldos už jo “sielą”.

Bažnyčioje tikintieji ispanai 
hilerininkai laikėsi kaip tikro 
Hitlerio “esesmanai“ ir sveikino
si hitlerišku rankos , priekin iš
metimu ir “Heil Hitler” šūkavi
mu.

ROJAUS SAPNAS

Susitinka du varšaviakai (len- 
kai) gatvėje.

— Žinai ką — sako vienas. 
Praeitą naktį sapnavau Įdomų 
sapną: Kultūros Rūmų aikštėje 
sėdi Ponas Dievas ant didelio 
svieste kalno. -': .1

Kvailas esi, toks ir tavo 
sapnas! atsakė antras. — žinai 
gi, kad jokio dievo nėra.

— O sviesto' ar yra ? paklau
sė pirmasis.

PLANO PERSPEKTYVOS

Brežnevui su Kosyginu paskel
bus naująjį penkmetį, Varšuvos 
lenkai atsiliepė tokiu anekdotu: 

; - 1975 metais kiekvienas ket
virtasis Terbų šalies pilietis tu
rės automobilį, kiekvienas dvi
dešimtasis tūfėš helikopterį ir 
kas antras turės batus.

VYRŲ DAINA:

O pipirinė, ar žinai?
Pasisakysiu tau vienai: 
Pareit namo nebegaliu — 
Pats nentituokiu, kur guliu...

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
II-oji dalis

Į Nemunyno upę Įplaukę mes už 7 km. nuo žiočių 
pasiekėme didoką žvejų kaimą — taip pat pasivadi
nusį Nemunyno vardu. Kaimas paupiu nusitęsia vie
no kilometro ilgiu. Upės krantai ties kaimu yra sutvir
tinti, ant jų supilti pylimai, kurių viršuje pravestos 
kaimo gatvės. Už tų gatvių pylimo randasi žvejų so
dybų namai, visi lietuviško stiliaus, galu atkreipti į 
gatvę, išdažyti margai šviesiomis spalvomis. Namų 
stogai daugumoje dengti nendrėmis, net ir apie namus 
suręstos tvoros yra išpintos nendrėmis. Už namų ran
dasi sodeliai, žemių pylimėliais atskirti nuo pamario 
pievų.

Nemunyno kaimą praplaukę mes pasiekiame san
taką ir vandens kelių sankryžą, kur susilieja Nemu
nyno, Tiinbros ir Lauknos upių, bei Didžiosios Priš- 

Bellevue vWbuth »nt Deimenos krente
prie Labguvos

kagrabės ir Kryžionų kanalo vandenys; sudarydami 
čia lyg ežerą. To ežero gale yra Įtaisytas šliužas, virš 
kurio yra pertiestas pakeliamas tiltas, kuriuo vyksta 
susisiekimas tarp abiejų Nemunyno upės krantų šia 
vieta pratiestu keliu. Šliužo aptarnautojas, jau iš tolo 
pamatęs mūsų besiartinantį motorlaivi, nuo srovės nu
suko tą pakeliamą tiltą, laukdamas kol mes pro jį pra
plauksime. Mes čia laivelį pristabdėme; persimetėme 
keliais žodžiais su šiuo šliužo prižiūrėtoju ir vėl plau
kėme tolyn prieš vandenį.

švyturys prie Rendės kaimo. Vaizdas iš 
Kuršip Mariy pusės

Pasiekę Tiinbros kaimą Lauknos ir Timbros upių 
santakoje, mes Įsukome mūsų laivelį į Timbros upės 
vagą. Tfmbros kaimo gyventojai yra daugiausia ma
žažemiai ūkininkai, randą darbo šalia savo ūkių prie 
melioracijos ir pelkių nusausinimo projektų.

Kaimą supančiose pievose jau knitėjo šienpioviai, 
iš peties užsimoję dalgiais, plačiu baru kirsdami ryt
mečio rasa padengtas pievų žoles. Jau šiek tiek paki
lusiai saulei pradėjus kaitinti, jie jau buvo nuo pečių 
nusimetę švarkus ir vienmarškiniai išsirengę sutartinai 
rriosavoMuIgiais. Tai vienas, tai kitas iš jų, pertraukęs

piovimą, kotu įbesdavo dalgį į pievą ir iš kelnių kiše
nės ar iš bato aulo išsitraukęs pustyklę, pradėdavo ja 
žvanginti pustomo dalgio ašmenis. Ta pačia proga jie 
mesdavo žvilgsnį ir į mūsų pusę ir pamodavo mums 
ranka sveikinimo gestu, į ką ir mes atsakydavome pa
mosuodami iškelta ranka.

Timbros kaime mes sutvarkėme mus čia laukusius 
tarnybinius reikalus ir tada išsileidome tolimesnėn kė- 
libnėn į Šilininkus, kur taip pat turėjome šiokių tokių 
reikaliukų, šilininkai yra bažnytkaimis su 700 gyven
tojų. Vietovė yta sudaryta iš Senųjų ir Naujųjų šili
ninkų kaimų, korių sodybos nusitęsia apie 5 km. pa
gal vieškelį, supiltą per Didžiąją Samanų Pelkę.

Iš Šilininkų teko keliauti atgal Timbros upe pa
vandeniai iki Timbros kaimo, kur dabar Įsukėme | 
Lauknos upę ir priėš vandenį phmkėme iki Laukvar* 
gių kaimo, esančio Lauknų valsčiuje. Laukvargius 
pasiekę mes papietavome ir lik tada pradėjome rūpin
tis nius į čia atvedusiais reikalais.

(Bus datkgiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
DIENRAŠTI •‘NAUJIENAS” 

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

28M W. 63rd STREET
Otis® teiefu PRospect 8-3229

R«zki. MeL WAIbrook W076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 

Joo 7 iki 9 vai vak. Tret uždaryta.

Rax. taL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
telef u P Respect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
Vai: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treėiad. ir sekmai ofisas uždarytas.

Rax.: 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:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

Rax. GI 80873

DR. W. M. EIS1N - EISINAS 
mKUŠėRMA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
0132 So. Kadžio Ave., WA 5-2670

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

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tolu Portsmouth 7-6000 
Rezid. teistu GArden 3-7278

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidenciįos: 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._____

DR. FRANK PLECKAS
.OPTOMETRISTA$ .

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

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

DETROIT. MICH.
Trumpos žinios

— Čiurlionio ansamblio kon
certas, vadovaujamas komp. A. 
Mikulskio, praėjo sėkmingai. Pu
blikos atsilankė apie 700. Sudai
navo 20 liaudies dainelių. Dai
navo mišrus, vyrų ir moterų at
skiri chorai. Grakščiai pašoko 
tris tautinius šokius Subatėlę, 
Malūną ir Kalvelį. Solo parti
jas atliko Irena Grigaliūnaitė, 
Vladas Plečkaitis ir Algis Gylys.

— Chormeisteris Ritas Babic
kas, kanklių orkestro vadovė 
Ona Mikulskienė, tautinių šo
kių vadovai Jolita Kavaliūnaitė 
ir Mindaugas Leknickas. Režaso- 
rius ir dekoratorius Petras že
melis. Ansamblis į Pietų Ame
riką generalinę repetaciją atli
ko pasigėrėtinai, užtai publika 
jiems nepagailėjo katučių. As
tuonių lapų iliustruotą progra
mą išleido Detroito šauliai.

— Detroito lietuvių Organi
zacijų Centro Valdyba savo po
sėdyje gegužės 15 d. nutarė pri
sidėti prie pavergtų tautų lie
pos mėn. 17 d. Taip pat pasiža
dėjo su kitomis pavergtomis 
tautomis miesto bibliotekoj pa
dėti knygas, liečiančias Lietuvos 
rusifikaciją.

— D. L. O. C. dalyvaus lie
pos 16-17 ir 18 dienomis festi
valyje miesto centre. Prie upės 
turės savo vardu namuką.

— Lietuvių langas tarptauti- 
name institute kartu su įvairio
mis kitomis tautybėmis gegužės

/>-- —---------- - 1 tv

GRAD1NSKAS
MAGNETOFONAI

(CASSETTE PLAYERS)

TIK $17.95
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI1

s---- ---- ----- į

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — 'Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67 th Pl. WAIbrook 5-8063
V- ■ ■ I —

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Į'-— ------ - ' :

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. AL

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

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

CHICAGO. ILL. 60629
... -- - -----

Venecijos namai pamažu vis daugiau rodo apleidimo, senatvės žy- 
miy: išbyrėjęs tinkas, nusilupę dažai, griūvančios sienos.

duo, Seu. Peru> saku, kad rei
kėtų spausti sąjungininkus Ea> 
ropoja, kad jie patys daugiau 
prisidėtų prie saugumo išlai-! 
kymo ir daugiau bandytų atly
ginti Amerikos išlaidas Euro-i 
poje, Mugant nuo komu
nizmo.

Sen. Stevensonas nurodė, 
kad Mansfieldo planas per pu 
sę sumažino Amerikos kariuo
menę sugriautų rūpestingai 
sukurtą jėgų balansą Europo
je ir sumažintų taikos galimy
bes Viduriniuose Rytuose.

Illinois senatoriai siūlo vy
riausybei derėtis su Europos 
sąjungininkais dėl dolerio kri
zės sumažinimo, o su sovie-

KURIE GARSINASI 
-NAUJIENOSE”

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

G£L£S VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

ii ■ ........—- .. ■

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL 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 
valandas skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiDepia. tai telef. GI 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OTX ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ba> 
dažai Speciali pagalba kojom* 

' (Arch Supports) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd Sf„ Chieogo, III. 60629 

Telef.: 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 rugpiūčio 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
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FORESTS CANT
FIGHT FIRES

9 d. buvo atidarytas. Dabar ga
ma lankyti ir apžiūrėti.

— Apylinkės lituanistinės mo
kyklos choras vyks į Chicagą 
ir dalyvaus dainų šventėje. Va
dovas — mok. Pranas Zaranka.

— SLA 200 kuopos visuotinis 
narių susirinkimas įvyks gegu
žės mėn. 23 d. 11:30 vai. L. na
muose. Susirinkimas svarbus 
tuo, kad bus aptariama kuopos 
50 metų jubiliejus ir sudaromas 
minimu reikalu komitetas. Su
sirinkimo metu bus priimami na
rių mokesčiai. Per vasarą be 
svarbaus reikalo susirinkimų 
nebus.

— St. Butkaus šaulių kuopos 
Moterų Sekcija ruošia išvažia
vimą - gegužinę, gegužės mėn. 
30 d. 12 vai. Bražių vasaros re
zidencijoje, prie Dainavos (8800 
Naggles Road). šaulių Moterų 
sekcija maloniai kviečia atsilan
kyti. šaulės svečius pavaišins 
bulvių blynais ir kukuliais. Įva
žiavimas nemokamas. A. Miežis

ta tik 90 dol. Dabar Sippv gai
lisi nemokėjęs susitvarkyti su 
pinigais.

Plėšikams pavyko
Plėšikai Įsibrovė i State gt. 6 

nr. trecią aukštą, kur Gray 
son Shops Įstaigoje rado 250 
svarų seifą. Nemokėdami jo 
atidaryti, plėšikai išstūmė sei
fą pro langą. Seifas sudužo, 
pinigai išbyrėjo ir plėšikai, su 
sirinkę apie 8,000 dol. pabėgo 
dar prieš atvykstant policijai.

Džianitorius porą metų 
linksmai pagyveno

Pirmadienį buvęs Bankers 
Life ir Casualty bendrovės 
džianitorius Gene Sippy teis
me buvo nubaustas 4 metais 
kalėjimo už tos Įstaigos pinigų, 
57 tūkstančių dolerių pagrobi1- 
mą.

Sippy pareiga būdavo eiti 
kartu su kasininke i Įstaigos 
seifus ir ją saugoti nuo užpuol- 
likų. Vieną dieną 1969 fn. spa 
lio mėn. jis pagriebė iš kasinin 
kės rankų 57,000 dol., Įstūmė 
ją į seifą ir užtrenkė duris. Tat 
da jis, kaip papasakojo pats 
teisėjui, nuėjo Į taverną pa
galvoti, ka daryti su tiek pini
gų. Vienas prietelius jam pata 
ręs pabėgti Į nedideli Ameri
kos miestą ir ten pradėti naū 
ją gyvenimą. Taip jis nuvažia 
vęs Į Fargo, šiaurinėj Dakotoj-.

Iš Fargo Sippy nuskrido j 
Aliaską, tačiau ir ten jam ne
patikę. Jis pabandė pavažinė
ti po Europą. Pagyvenęs Lon
done, Paryžiuje ir Romoje bu 
vęs džianitorius iškeliavo į 
Venecuelą, visur leisdamas pi 
nigus, kaip savo. Pasiilgęs Ame 
rikos, jis sugrįžo ir nusipirkęs 
stovyklautojų autobusą, važi
nėjo po Ameriką. FBI agentai 
jį suėmė gegužės 3 d. Pas jį ras

Alyvos dėmė
Michigan© ežere

Pakraščių Sargybos heli
kopteriai ir laivai aiškina, iš 
kur galėjo ežere atsirasti dide
lė alyvos dėmė, beveik 10 my
lių ilgumo. Spėjama, kad ten 
gali būti apie 1,000 galonų 
alyvos. Laivai paėmė alyvos 
pavyzdžių ir bandys patikrinti 
Čikagon . atplaukusius laivus, 
ar alyvos rūšis neatitinka jų 
turimai alyvai.

Čikagos pakraščiams alyva 
negresia, nes vėjas neša aly
vos dėmę Į šiaurės rytus. Dė
mė atsirado apie 4 mylios nuo 
Meigs FieM kranto. Ji toliau 
bus stebima, r 
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Illinois senatoriai , 

prieš jėgų mažinimą
Abu Illinois .senatoriai Char 

les Percy ir Adlai Stevenson 
pasisakė prieš JAV kariuome
nės sumažinimą Europoje. Pa 
siūlymą senate Įnešė senato 
daugumos vadas sen. Mansfiel-

tais derėtis dėl kariuomenių 
sumažinimo.

— Ronaldas Rudokas ir 
Matthew Urnežis yra priimti į 
Illinois universiteto Urbanoje 
E. J. James studentų draugiją. 
Tos draugijos nariai turi kai 
kurias akademines ir sociali
nes privilegijas.

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 — <4Bubulis 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 Sce
nos Darbuotojų S-gos. kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

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 doL

Tegul šie ir kiti scenos veikalai būr 
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

TĖVAS IR SONUS
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

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

Oiarfdfjčrf*, ApeMoorne buvo atidary
ta miškininkystės mokykla. Ta proga 
Olandijos karalienė Jollana pasodino 

medį.

A. + A.
PRANCIŠKA VANAGAS - BRONSKYTĖ

Pagal pirmą vyrą Olšauskienė
Gyv. 1901 So. 51 Ave., Cicero, Ill.

Mirė 1971 m. gegužės 18 dieną, 11 vai. ryto, sulaukusi 46 metų 
amžiaus. Gimusi. Lietuvoje, Tauragės apskr^ Kaltinėnų par.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Alytė Danielaitis, žentas Petras, anūkė 

Aušrytė, du sūnūs — Edmundas Olšauskas ir Šarūnas Vanagas, bro
lis Pranas Bronskis, jo žmona Sally ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Priklausė Lietuvos šaulių Sąjungai Tremtyje.
Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 So. 50 Ave., 

Cicero, Illinois.
Penktadienį, gegužės 21 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į Šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pathaldų 
bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Franciskos Vanagas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnūs, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Vasaitis - Butkus. Tel. OL 2-1003.
MM—iW—WWig ? W L- 11 IJ Bl -

DOVYDAS P. GAIDAS . GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ANTON BARTKUS
Gyv. 2612 West 63 Street

Mirė 1971 m. gegužės 18 d., 5:45 vai. popiet, sulaukęs tfi metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr.. Pagramančio parapijoj.

Amerikoje išgyveno 67 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Helen Madjecki, jos vyras John, anūkai — 

John Jr., Judith ir Anton, marti Bernice Bartkus, jos vaikai — Ro
bert, William ir Cynthia bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo nesenai mirusio George Bartkaus tėvas.
Ketvirtadieni. 1 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Mar

quette koplyčioje, 2533 W. 71st Street
šeštadienį, gegužės 22 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Anton Bartkus giminės, draugai ir pažįstami huošir- 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paAutlnį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, marti, anūkai, gimines.

Laidotuvių Direktorius Donald Peikus. Tel. 476-2345.
ių M . .i_ ...     - . -.................... ......

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

I
į

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 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 COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Balzeko muziejui John Fabion įteikia Tado Kosciuškos paveikslą. Iš kairės į d.: stovi Kairys, A. Cooper 
John Fabion ir Petrauskas.

Nuotr. Jurgio Kasakaičio

SENELIŲ GLOBA
Reikalauja griežtų Įstatymų 
slaugymo- namams prižiūrėt

Chicagos sveikatos komisio- 
nnierius Dr. Murray Brown 
kreipėsi i miesto tarybą reika
laudamas naujų griežti] Įsta
tymų senelių ir slaugymo na
mams tvarkyti ir kontroliuoti. 
Jis pakaltino beatodairišką 
proto ligonių iš valstybinių li
goninių perkėlimą i slaugymo 
namus. 1969 metais guberna
torius Ogilvie patvarkymu 
7,000 proto ligonių buvę per
kelta Į slaugymo namus po to, 
kai buvo patirta, kaip nežmo
niškai su tokiais ligoniais yra 
elgiamasi valst. ligoninėse. Iš

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių ReikiaTRUMPAi 1 1

40

♦

— Bronius Zabukas, 4061 So.
Artesian Ave., savo maisto 
krautuvėje aprūpina vietos g>’-,j 
ventojus lietuviška spauda. Ten 
yra gaunamos Naujienos. Artė
jant birželiui ir ruošiantis pami
nėti žuvusius -bęi nukentėjusius 
nuo komunizmo, jis nupirko 
Liudo Dovydėno “Mes valdysi
me pasaulį” ir Stefanijos Rokie
nės “Grįžimas į laisvę”. Apy
linkės gyventojai dažnai per jį 
užsako Naujienose gaunamas

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 CO.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

A

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Dr. Brown pasakė, kad spau 
Chicagos senelių na- dos (Chicago Tribune) pada

ryti tyrimai ir paskelbti faktai 
padarė tai, ko valdiškos insti
tucijos per 18 mėnesių nepajė
gė padaryti.

tų 7 tūkstančių pusė buvę per
kelta i
mus.

Dr. Brown dėl nežmoniškų 
sąlygų slaugymo namuose ypač 
kaltino tuos, kurie juos paver
tė “suvertimo duobėmis” viso
kiems proto ligoniams ir perse 
nusiems, be to netikusi slaugy 
mo personalą , kurs buvo be 
jokio apmokymo, stačiai iš 
gatvės pasamdytas.

Dr. Brown siūlo, kad slau
gymo namų personalas priva
lo turėti mažų mažiausiai ele
mentarinės mokyklos baigimo 
pažymėjimą ir parodyti ką yra 
veikę bent dvejus metus prieš 
tai, o slaugių padėjėjos turės 
baigti 6 mėnesių specialų kursą.

Jei streikas 
ilgiau jižsitęstų 
geležinkelių streikas

LAKESIDE VILOS KVIETIMAS
Valdžiai Įjungiant Į steigiamąjį Nacionalinį Kopkalnių Parką dalį 

Beverly Shores paežerių, žinomoji lietuviška vasarvietė Lakeside 
Villa šiemet veikia paskutiniuosius metus. Sezonui pasibaigus, Lake
side Villa likviduojama ir įjungiama į parką.

Vilos savininkai maloniai kviečia savo gausius prietelius ir 
buvusius vasarotojus bei lankytojus per veserą pasinaudoti šia jau
kia ir patogia lietuviška vasarviete.

ST. J. ČĖSNAI ir
T. A. MILDAŽIAI

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME 
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

[ SIUNTINIAI Į LIETUVA

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

E. ŽUKAUSKAS
I ---------------- ----------------- ------------------------- 9

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metą patyrimas.

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

* ..................... imįi -Z---------------------------------------------------------------- ---------- -----------------

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais 510-00, minkštais 58.00. 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 šių knygų įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
I r
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Jei 
giau užsitęs, Illinois bedarbių 
skaičius padvigubės per savai
tę laiko. Krautuvės pristigtų 
kai kurių šviežių produktų, ta
čiau mėsos ir jos gaminių už
tektų kelioms savaitėms.

Pirmieji darbininkus imtų 
atleisti U. S. Steel ir Bethle
hem Steel fabrikai. Gazolino 
taip greit nepritrūktų, nes jis 
siunčiamas vamzdžių linijomis 
ir ■ sunkvežimiais — tankais. 
Elektros jėgainės turi anglies 
trims — keturioms savaitėms. 
Streikas tačiau' labai pakenk
tų, paštų siuntoms nes paštas 
priima- tik pirmos klasės laiš
kus. ’ '

il-

Stipendijos, jaunimui
Mero Daley Įsteigtas Jauni

mo Fondas paskyrė po 500 dol. 
stipendijas 119 Čikagos jau
nuolių. Pinigai bus išdalinti ket
virtadienį Drake Hotel priešpie
čių metu. Stipendijos duodamos 
mokykloms rekomenduojant, 
geriems mokiniams, pasižymė
jusiems geru ‘ elgesiu. Sąraše 
pastebėtos dvi lietuviškos pa
vardės: Darlene Tamulionis, 
2407 S. Troy ir Anthony Pavi
lionis, 6505 S. Kenneth.

Nušovė vietoje •
Policija buvo priversta 

šauti Percy Hall, 30 m. gyv. 
4020 W. Monroe gt. Policijos 
mašiną pakvietė kitas vyras, 
kuris buvo peršautas per koją. 
Jis pasakė, kad jį peršovė 
Hali. Tas išgirdęs, kad jį skun
džia, vėl išsitraukė revolverį 
ir peršovė skundėją dar sykį. 
Kada tas šaulys atsuko ginklą 
Į policininką Clifford Wood, 
tas jį nušovė vietoje.

nu-

— Garfield Ridge piliečių ly
goje vyksta nesutikimai, kurie 
gali privesti prie tos organizaci
jos skilimo ir veiklos silpnėji
mo. Atsakom ingi pareigūnai 
sako, kad Į organizaciją brau
nasi žinomo radikalo Saul Alin- 
sky studentai, kurie kelia nepa
sitikėjimą išrinktais lygos parei
gūnais. Marquette Parko lietu
vių namų savininkų organizaci
ja seka plačios apylinkės gyve
nimo ir įvykių eigą, saugodami, 
kad bet kokie netikėtumai ne
įvyktų mūsų kolonijose.

— Dr. Antano Kučo reda
guota “Amerikos Lietuvių Isto
rija” yra gaunama Naujienose. 
Išleido Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla, 636 psl., kietais virše
liais. Kainuoja 10 dol.

— Young Americans for Free
dom, prieškomunistinė studentų 
organizacija, paskelbė penkių 
savaičių akciją priek komuniz
mo priespaudą ir agresiją. Jie 
taip pat nori atkreipti dėmesį 
kas ir kaip klaidingais keliais nu
vedė dalį-Amerikos bei laisvųjų 
kraštų jaunimo. Bus ruošiami 
paradai ir paskaitos, kuriose 
kalbės buvę komunistų kalėji
muose, belaisvėje ir iš arti ko
munizmą pažįstą asmenys. Bus 
prisiminti komunistų kalėji
muose tebesą kaliniai ir reika
laujama jiems laisvės. Akcijai 
numatoma išleisti 250,000 dol., 
kuriuos sudeda mažomis sumo
mis šios organizacijos rėmėjai 
ir nariai. Organizacijoje yra 
lietuvių, kurie dalyvauja ben
druose . darbuose, primindami 
Lietuvos ir pavergtų žmonių 
reikalus. , f

— ‘‘VARPO” rėmėjų, skai
tytojų, leidėjų ir varpininkų fi
listerių pobūvis Įvyksta šį sek
madieni 12 vaL “Menės” salėje 
2515 W. 69th St. Pobūvio metu 
bus diskutuojama tema “Lie
tuvių liberalinės srovės vieny
bės klausimu” Įžangines min
tis pareikš Zigmas Dailidka. 
Rengia Varpininkų Filisterių 
Dtaugija. Įėjimas laisvas

— II Pasaulio Liet Jaunimo 
Kongreso finansų komisijos 
posėdis buvo sušauktas gegu
žės 2 d. komisijos pirmininko 
Dr. J. Kazicko rezidencijoje, 
New Rochelle, N. Y. Posėdyje 
dalyvavęs PLJK pirm. R. Saka- 
dolskis pateikė kongreso rengi
mo planus, šiuo metu atidžiai 
ruošiamas kongreso biudžetas.

— Melbourne mieste, Austra
lijoje, sudarytas II Pasaulio lie-

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.

COOK
St. Lawrence Monastery 

77th & Central.

Call
GL 8-6900

CLERK — TYPIST
Varied but interesting duties in sales 
department. Filing, light typing and 
tracing of shipments. Excellent com
pany benefits. 5 day wk. Must have 

own transportation.
Please call Mrs. CANNON 

THE CONROTH CO.
Elk, G. O., DI. Tel. 439-2333

RES-REIKALINGA LIETUVIŠKAM 
TORANUI HEALTHY FOOD prie 

virtuvės pagelbininkė. 
Skambinti 326-2724.

NATIONAL 
CONSULTING FIRM

Is seeking capable girl to work in 
Legal Department. Excellent oppor
tunity for a beginning secretary. 
Must have good typing and dicta

phone. Downtown location.
Phone Mr. FITZGERALD, 

644-5950

HELP WANTED — MALE 
Darbininkp Reikia

WA N T E D

EXPERIENCED 
CARPENTERS 

389-5120
—after 4:00 P. M.

RENTING IN GENERAL 
Nuo m o s -

WISCONSIN DELLS, Wise., lietuvių 
kolonijoje išnuomojama s vasarnamis 

ant Wisconsin upės kranto.
$75.00 per savaitę.

Skambinti' 312 — 428-6081.

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

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

SAVININKAS PARDUODA 9 didelių 
kambarių namą ant 50 pėdų sklypo 
su mūro garažų ir šoniniu įvažiavimu 

Marquette Parko apylinkėje. 
Tel. 925-6870

ALSIP, ILL.. Delux 18 apartment 
building fully rented.

Phone 424-7796
after 6 P. M.

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 S47 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. 
6 kambarių mūras. 2 vonios, naujas 
garažas, prieš žaliąjį Marquette Parką.

2 BUTU 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

HOM^INSURANl^a
Call: Frank Zapolls 
32O8’/z W. 95th St.'

GA 4-8654 IH>8

.Slate Farm fįreįįncL Ca^lt/Xdmpany

MOVING
Apd r a ust as pe rkra ustymas 

is jvairiv atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
TeL: FRontier 6-1882

AUKŠTO J2 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvpas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. S37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminiiaus 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 anylinkėje. $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 pastatyti vieta. Platus 
sklypas. Virš $24,000 pajamų me
tams. Pietvakariu priemiestyje. — 
$175.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Buvusi modeliuotoja, praminta "Twiggy" dėl jos plonumo, dabar 
pradėjo filmų karjeru. Ji vaidina muzikiniame filme "The Boy 

Friend".

tuvių jaunimo kongreso komi
tetas iš visų Melbourne veikian
čių lietuvių jaunimo organiza
cijų atstovų. Komitetas akty
viai reiškiasi ir gegužės 28 d. 
rengia balių ir loteriją. Komi
teto sąstatas: Henrikas Antanai
tis — pirmininkas, Paulius Jo
kūbaitis ir Danguolė Juškaitė — 
sekretoriai, Vytas Straukas — 
sekretorius spaudos reikalams, 
Rimantas Šarkis — parengimų 
vadovas, Liuda Baubinaitė — 
iždininkė, Vytas Špokevičius ir 
Rasa Vaitiekūnaitė — nariai, 
Susirašinėjimui adresas: D. 
Juškaitė, 26> Mulga St., Altona, 
Victoria, 3018.

— Studentų ateitininkų sąjun
ga gyvai rūpinasi II PLJK ren
gimu. Savo narius informuoja 
per SAS leidžiamus biuletenius. 
Jaunimo kongreso komitete 
SAS atstovauja Jolita Kisieliūtė. 
Atstovės adresas: 4938 W. 15 St. 
Cicero, III. 60650.

— Didžiosios Britanijos LB 
krašto v-bos pirm. S. Kasparas 
praneša, kad Didžiojoje Britani
joje II PLJK darbams vadovaus 
valdybos vicepirm. Kastytis K. 
Baublys. Jo adresas: 55 Ring-, 
mer Ave., London, SW. 6, Eng
land. Dedamos pastangos sudo
minti D. Britanijos lietuvių jau
nimą dalyvavimu jaunimo kon
grese.

— Cook County Asesoriaus 
Įstaiga paskelbė sąrašą pageri
nimų ir pataisymų komerci
niams ir rezidenciniams na
mams, kuriuos įvykdžius nė
ra pakeliami mokesčiai, nors 
pastatų vertė pakyla. Infor
macijos gaunamos County rū
muose 434 kambaryje.

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. & L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tai.: REpublIc 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios llslmokė- 

|imo sąlygos.
1 B A C E V I č I U S 

6455 So. Kodzio Ave. PR 8-2233

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

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

1339 Stato St., Lamont, III. 
TEL. — 257-5542

MARQUETTE PARKE, netoli mokyk
los ir bažnyčios. 2 butu po 5 kamba

rius su 3 miegamais.
LISKUS. 434-8786.

5 KAMBARIŲ beveik naujas bunga
low geroje pietvakarių apylinkėje, 

įrengtas beismantas.
Tel. CL 4-2390

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

H E AtlNG & SHEET MErAL 
4444 So. WESTERN A VE.

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

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

tune-ups Ir t. t. ' 
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-T327
. . -—g-------— ■

» « » » » « » t
SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*




