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KALKUTA NEPRIIMA BENGALU PABĖGĖLIUNUO KOMUNIZMO ŽMONĖS BĖGA
Net karo belaisviai nenori namo grįžti

Komunistu samdiniai, piršdami raudonąjį rojų niekaip ne
išmano paaiškinti, kodėl žmonės net gyvybę rizikuodami stengiasi 
:š ten pabėgti, bevelydami net pasilikti nelaisvėje, negu grįžti į 
komunistų “laisvę”.

IŠ VISO PASAULIO

NEW DELHI. — Kalkutos miesto burmistras Gupta paskel
bė, kad pabėgėliams iš Rytų Pakistano draudžiama įžengti į 
Kalkutą. Indijos vyriausybė bijo, kad cholera, atvykusi su pabė
gėliais, nepradėtų sklisti milžiniškame Kalkutos mieste, kuriame 
vargingai, susispaudę gyvena apie 8 mil. žmonių. Sovietų ir ame
rikiečių transporto lėktuvai šią savaitę pradeda gabenti pabėgė
lius į toliau nuo sienos esančias Indijos provincijas. Bandoma per
kelti apie tris milijonus bengalų, kurie jau planuoja sugrįžti į 
savo tėvynę Rytų Pakistaną. Oficialiomis žiniomis, bengalų pa
bėgėlių Indijoje jau yra penki su puse milijonų.

Tatai dramatiškai parodė šiau
rės Vietnamo kareiviai, paimti 
ir laikomi Pietų Vietname belais
viais. Kai amerikiečiai, norėda
mi išlaisvinti šiaurės Vietname 
esančius belaisvius, pasiūlė apie 
700 šiaur. vietnamiečiams grįž
ti į savo namus, tai iš .700 atsi
rado tik .13 sutinkančių grįžti.;. 
Šiaurės Vietnamo komunistai 
gautą akybrokštą padarė dar 
didesnį, atsisakydami tiek ma
žai savo grįžtančių priimti.

Iš Rytų Vokietijos, ją pave
dus komunistams valdyti, spė
jo pabėgti trys milijonai žmo
nių, kol tą egzodą komunistai 
sustabdė spygliuotų vielų aptva
rais, minų laukais, kulkosvai
džiais, pasienių sargybomis su 
šunimis ir gėdingąja Berlyno 
siena.

Kubos žmonių, kol galėjo pa
bėgti, paspruko virš pusės mi
lijono, kiti dar dabar rizikuoja 
gyvybę, bandydami laiveliais, pa
siekti Floridą.

Kinų komunistams užpuolus 
Tibetą, iš ten spėjo per kalnus 
pabėgti į Indiją apie 85,000 ti
betiečių. O kiek lietuvių, latvių, 
estų, ukrainiečių ir pačių rusų 
buvo pabėgę paskutiniojo pasau
linio karo metu. Daniel John So-

- rašo, kad po-H Pasauli
nio karo prievarta grąžinta bol- 
.Šėvikams apie 900,000 antiko- 
njūnistų rusų...

• ' * ~~ y ~ • v <■Pagimdė 9 vaikus
SYDNRJUS. — Australijoje 

29' metų Geraldinė Brodrick pa
gimdė iš karto devynis vaikus. 

. Ligonine pranešė, kad du gimę 
'negyvi, tačiau tiįrs valandos po 

f gimimo kiti šėptyni dar buvo 
gyvi, nors-visi gimė mėnesiu 
per anksti: 'keturios mergaitės 
ir trys berniukai.' >

šeimos tėvas, kuris jau turi 
dvi 5 ir 4 mėtų’dukteris, pareiš- 

x.skę nenorėjęs tokios didelės šei- 
'*• Ynos. » Jis Jaukęs tik vieno — sū- 

. naus. Sakoma, kad motina nau- 
. ~ dojo vaistus — harmonus, kurie 

gali, padidinti moters vaisingu- 
;/mą? AT. ’ . ■■ . .. ;
■., šis daugiavaikis gimdymas su- 

... mušė visus ligšiol žinomus re-
• kordus. Prieš tai. viena mek- 

- čįkiętė laikė rekordą su aštuo- 
< ; niais vaikais, kurie visi į>er 14 

. .. , val. ..išminei, Australai daktarai 
.. ,.žinojo, kačtBroderick turės dau— 
,, giau yąikų, ,buvo laukiama dau

giausia Šešių. Devynių niekas 
nesitikėjo.“Suktinis” Belgrade
r Kauno prof, sąjungų šokių 
.kolektyvas. “Suktinis” gegužės 

_ mėn. koncertavo Jugoslavijoj — 
v Belgrade,. Zagrebe, Liublianoje,
• / ^Adrijos pajūrio kurortuose. ;Bu-

■■ vo-.parinkti-būdingiausi' Lietu- 
vai šokiai ir žaidimai. Drauge 
buvo išvykusi ir Kauno muzįki-

- .ramiojteatro-.solistė -G* Jasiūnaitė.
: -T O.Th.., (E)
- 'T _____________—* . v A J ' T .. > . ; ,

: :: BEIRUTAS,-— Iš Sirijos pra- 
e ; nešama, kad prieš prezidentą 

' gen. Hafez Assad buvo sąmoks- 
’'if: las, tačiau perversmo bandymas 
. :■ ■■ nepavyko; Suimtas buvęs prem- 

< T} j eras Zayyen ir visa eilė aukštų.
kariškių.

TEL AVIVAS. — Izraelis eks- 
portuos šiais metais apie 50 mi
lijonų dolerių vertės ginklų, pa
reiškė gynybos ministerijos pa
reigūnas. Izraelio politinė ir ge
ografinė padėtis privertusi Iz
raelį įsteigti gan stiprią gyny
bos pramonę, kurios gaminiai 
dabar eksportuojami į kitas ša
lis.

PHNOM PENHAS. — Kam-
bodijos sostinėje buvo susprog
dintas centrinis kariuomenės 
sandėlys, buvęs miesto stadijo
je. Įtariama, kad stadijono san
dėlius padegė komunistai. Amu
nicija sprogdinėjo visą valandą, 
siųsdama į padanges didelius 
Įvairių spalvų dūmų debesis. Su
degė daug aplinkinių namų. Ug
niagesiai negalėjo jų gesinti, 
nes sproginėjo artilerijos svie
diniai, minos ir kita amunicija.

SAIGON AS. — Komunistų jė
gos pasistūmėjo vėl Laose ir 
gresia svarbiam Pakse miestui. 
Kambodijoje praradę savo po
zicijas, komunistai bando tieki
mą padidinti Laoso keliais ir Me- 
kongo upe. Paksę užėmę komu
nistai būtų tik 200 mylių nuo 
Tailandijos sienos.

ČIKAGA. — Miesto taryba 
patvirtino, dar 91 vietovę 25- 
kiuose wardudse pigiųjų butų 
•kolonijoms statyti. Buvo pada
ryti kai kurie pakeitimai. Bal
savime prieš. pigiuosius butus 
balsavo aldermanai: Donald Swi- 
narski, Casimir Staszcuk, kun. 
Francis Lawlor, Joseph Potem- 
pa ir John Hoellen.

WASHINGTONAS. — Buvęs 
viceprezidentas Hubert Humph
rey atsisakė paremti sen. Ken- 
nedžio pareiškimus, kuriuose 
jis kaltino prezidentą Nlxona 
naudojant Vietnamo karą poli
tiniams tikslams. Humphrey 
pareiškė negalvojąs taip, kaip 
sen. Kenedy.

MASKVA^.— Sovietų moksli
ninkai signalais iš žemės pakei
tė į Marsą skrendančio erdvėlai
vio kryptį, ją pataisydami.

TEL AVIVAS. — Izraelio lai
vų bendrovė Zim paskelbė turė
jusi -nemažą, pelną. Bendrovė 
turi 137 laivus, ir dalį pelno pa
skyrė dar 33 naujiems laivams 
pirkti.. : _ T
- ", X* Vlf . * • 'c*

Everett Hepson yra teisininkas ir 
aviecijos atsargos pulkininkas. < Jis 
paskirtas vadovauti gynybos departa
mento {staiga!, kuri kovos priej nar- 

kotikg naudojimą kariuomenėje.

Egipto prezidentas Anwat Sadat šioje nuotraukoje atrodo gerokai supykęs. Šioje kalboje jis pa- 
. skelbė Egiptui žinią apie sąmokslą jį nuversti. Sadatas pasakė apie savo konkurentus: "Aš juos 

sumalsiu".LĖKTUVO GROBIKAS NUŠOVĖ ŽMOGŲ
ČIKAGA. — šeštadienį naktį jaunas Čikagos negras pagrobė 

iš O’Hare aerodromo lėktuvą ir pirmą kartą Amerikos lėktuvų 
istorijoje pagrobimo metu nušovė keleivį. Piratas bandė įžengti 
Į lėktuvą be bilieto. Kada lėktuvo palydovė jį sustabdė, jis iš
sitraukęs revolveri prispaudė jai prie kaklo ir įsakė visiems ke
leiviams išeiti iš lėktuvo. Tie taip ir padarė. Tik vienas pagy
venęs žmogus ar padarė kokį Įtartiną judesį,; ar norėjo sugrįžti 
atgal į savo sėdynę pasiimti švarko.- Negras keliais šūviais jį 
nušovė. I-

Piratas įsakė lėktuvui pakil
ti ir skristi į New York. Jis rei
kalavo jį nuskraidinti į Viet 
Namą, tačiau kapitonui atsakius, 
kad jo lėktuvas tokiai ilgai ke
lionei netinkąs, piratas įsakė 
pranešti TWA lėktuvų bendro
vei, kad ji paruoštų didesnį lėk
tuvą ir lauktų New Yorko ae
rodrome jo atskrendant iš Čika
gos. Be to, bendrovė turinti pa
ruošti 75,000 dolerių pinigų ir 
automatini šautuvą su daug 
amunicijos.

Piratui dėstant savo reikala
vimus, vienas ginkluotas oro ap
saugos maršalas Įlipo per lakūnų 
kajutės langą Į vidų. Jis laukė 
progos piratą nuginkluoti. Ta 
proga jam pasitaikė jau netoli 
New Yorko. Negrui pasitrau
kus laikinai nuo pagrobtos ir 
grasinamos palydovės, maršalas 
įšoko į lėktuvo vidų ir pareika
lavo, kad piratas pasiduotų. Tas 
ėmė šaudyti. Susišaudyme ne
gras buvo sužeistas. Lėktuvui 
nusileidus New Yorke jis ramiai 
išėjo iš lėktuvo, pakėlęs rankas 
aukštyn. Jam gresia byla už 
žmogžudystę, lėktuvo pagrobi
mą ir pasipriešinimą federali- 
niam pareigūnui.Teisių pažeidimas

Ryšium su S.’Kudirkos nutei
simu Vilniuje, š. m. gegužės 28 
d. įvykusiame Valst. Departa
mente, Vašingtone, pasikalbė
jime su spaudos, radijo ir tele- 
rVizijoš atstovais, dep-to atsto
vas Robert McCloskey buvo pa
klaustas, ar Departamentui te
ko patirti žinią Kudirkos nubau
dimo reikalu.
J McCloskey atsakė: “Taip, 
mes patyrėme apie tą pranešimą, 
nors žinia nebuvo patvirtinta, 
šiuo .metu mes prašome infor
macijų per mūsų ambasadą Mas
kvoje.
’ Pasakyčiau, kad, mūsų nuo
mone, žmogaus kaltinimas iš
davimu vien dėl jo noro išvykti 
iš krašto ir kitur apsigyventi, 
pagal jo pasirinkimą, yra Vi
suotinos žmogaus Teisių Dekla
racijos pažeidimas”;- (E)

Pakistano valdžia -skelbia’amnestiją
KARACHI. — Pakistano vy

riausybė paskelbė atsišaukimą 
į pabėgėlius, ragindama juos su
grįžti į Rytų Pakistaną ir žadė
dama amnestiją visiems, net ka
riuomenės dezertyrams ir politi
kams, prisidėjusiems prie ben
galų sukilimo. Visi pabėgėliai 
būsią šiltai sutikti pasieniuose 
ir aprūpinti maistu, pinigais ir 
transporto priemonėmis. Sugrį
žę pamatysite, kad priešų pro
paganda buvo melaginga, sako 
Pakistano atsišaukimas. Gyve
nimas Rytų Pakistane esąs nor
malus, maisto ir vaistų visiems 
pakanka.Įtraukė sukilimą

Italijoje leidžiamas svarbiau
sias istorijos žurnalas, “Storia 
Ilustrata” specialiam šių metų 
160 nr-je (1971, Milano) pirmą 
kartą, istorijos kronikos sky
riuje, birželio 21 d. pažymėjo: 
“Ginkluotas sukilimas Lietuvo
je”. Kadangi ankstyvesnėse kro
nikos laidose apie Lietuvos su
kilimą 1941 m. nebuvo rašoma, 
žurnalo leidėjams buvo pasiųsta 
Eltos biuletenio italų kalba 1966 
m. birželio mėn. laida, skirta su
kilimui paminėti.

Po penkerių metų šis įvykis, 
kurio 30 metų sukaktį minime 
visame laisvame pasaulyje, da
bar jau tinkamai atžymėtas. (E)- Trys “vilniečiai”

Gegužės 21-23 d. Vilniaus uni
versiteto Aktų salėje pirmą kar
tą įvyko visos Sovietų Sąjun
gos džiazo muzikos festivalis. Jis 
buvo pavadintas “Vilnius—71”. 
Baigiamasis koncertas sureng
tas Vingio parko estradoje.

Vilniaus spauda minėjo, kad 
Vilniaus džiazo kolektyvus, be 
kitų, atstovavo vilniečių trio — 
V. Ganelinas, V. Tarasovas ir 
V. Cekasinas. v (E)

Ne revoliucinė muzika
Vilniuje raukomas! dėl 1940— 

1950 m. pildytos, vadinamos 
“kavinių muzikos” grįžimo ap
raiškų. štai, “Lit. ir Meno” sa
vaitrašty, (21 nf.) pasipiktinta, 
kad jaunimo klube “šaltinėlis” 
konservatorijos studentai Dols- 
kio ir Šabaniauško repertuaru 
parodijavo solistus Noreiką su 
Daunoru. Esą “miesčioniškas 
daineles” neseniai Kaune vykus 
pramoginių šokių konkursui, bu
vo išpildęs Filharmonijos estra
dinis ansamblis “Vilniaus ai
dai”. ' . (E)

., .. t . „ - * V- ’ •Lankėsi Italijoje
Italijos. Paduvos, universiteto 

pakviestas, Vilniaus' Universite
to Medicinos fakulteto bendro
sios chirurgijos katedros vedė
jas prof. A. Marcinkevičius ge
gužės mėn. pirmojoje pusėje 
lankėsi Italijos mieste ir univer
sitete skaitė paskaitas, ypač 
kreipė dėmesį į širdies ir krau
jagyslių chirurgiją audinių ir or
ganų transplantacijos (persodi
nimo) srityje. Aptartos galimy
bės bendradarbiauti Vilniaus ir 
Paduvos universitetams. (E)

— š. m. birželio 5-6 d. Gbttin- 
gene, Vak. Vokietijoje, įvyko is
torikų kongresas. Dalyvavo vo
kiečiai istorikai, kurie domisi 
Baltijos kraštais, ir estų, lat
vių bei lietuvių istorikai. (E)

Buvęs marinas, tarnavęs Vietnam*, 
Bruce Kessler {steigė veteran y orga* 
nižaciią, kuri kovoja priei kitas gru
pes, nusistačiusias prlel karą. Jo įs
teigta grupė pavadinta "Vietnam Ve

terans for a Just Peace".

Karalių išlaikymas daug kamuoja
LONDONAS. — Britanijos 

karalienei paprašius parlamento 
pakelti karališkos šeimos subsi
dijas, britų spaudoje'.kilo įvai
riausių spėliojimų, kiek iš tiesų 
vertas visas karalienės turtas. 
Spaudoje buvo minimos įvairios 
sumos.

Buckingham© Rūmų tarnau
toja, karalienės sekretorė, pa
skelbė, kad karalienės Elzbie
tos privatūs turtai siekia apie 
4.8 milijonus dolerių. Paminė
dama, jog buvo skelbta 120 mil. 
iki 240 mil. vertė, panelė Haw
kins paaiškino, kad šitokio skai
čiaus būtų galima pasiekti, su
dėjus visą karališkų rūmų in
ventorių : sosto brangenybes, 
knygynus, karališkąjį pašto žen
klų rinkinį, meno turtus, kaip 
retus paveikslus, skulptūras ir 
kt. Tie turtai karalienei nepri
klauso, ji juos laiko savo įpė
diniams. Nei karalienė nei Bri
tanijos piliečiai nenorėtų iš
pardavinėti karališkas brange
nybes ar paveikslus.

Karalienės asmeniniai turtai 
tokie maži todėl, kad ji juos pa
veldėjo iš savo tėvo karaliaus 
Jurgio VI-tojo. Jam gi nebu
vo skirta tapti karaliumi. Jo 
tėvas Jurgis V-tasis didžiausią 
dalį savo turtų buvo užrašęs vy
riausiam sūnui Edwardui, Va- 
lijos princui, o antram sūnui te
ko mažesnė dalis, kurią vėliau 
paveldėjo karalienė Elzbieta.

Iš karalienės gaunamų parla
mento skirtų 1,140,000 dol. di
džiausia dalis eina tarnams ir 
tarnautojams atlyginti. Kara
liški rūmai turi 319 tarnautojų. 
Iš jų 59 tarnaitės ir prižiūrėto
jos, 56 tarnai, vežikai, 46 virė
jai, padavėjai.

Karališkoji šeima naudojasi 
penkiais rūmais: Buckingham, 
Windsor pilim, Sandrigham, Ho
lyrood ir Balmoral. Tenka išlai
kyti karališką jachtą, keturis 
lėktuvus ir du helikopterius. 
Karalių išlaikymas vyriausybei 
daug kainuoja.Iškeliauja į Maskvą

Maisto produktais aptarnavi
mas Lietuvoje vis susiduria su 
įvairiais trūkumais, siaurėja 
maisto pramonės gaminių pasi
rinkimas — tai pasikalbėjime su 
“Tiesa”, gegužės 1 d., nurodė 
maisto pramonės ministras, St. 
Dulskas. Jis pareiškė, kad kai 
kurių gaminių vis trūksta, štai, 
jo^žodžiais, “ne visada gausi 
gražios dėžutės desertinių, su 
riešutų ar šokolado įdaru saldai
nių. Iš parduotuvių lentynų iš- 
aiykp populiarūs duonos gami
niai”.. .

Pareigūnas nusiskundė, kad 
konservų pramonei iš žaliavų 
pristatoma, net 99.8 proc., be
veik vien obuoliai. Dėl to, dejuo
jama, “mums vis sunkiau ir sun
kiau pagaminti įvairių konser
vų, kompotų, uogienių”. (E)

Nežiūrint oficialių Pakistano 
[valdžios pareiškimų ir amnesti
jų pasitraukusiems bengalams, 
užsienio stebėtojų manymu, Pa
kistano valdžia siekia ištremti 
visus bengalus, kurie nėra mu
sulmonai. Pabėgėliai pasakoja 
apie žiaurų pakistaniečių karei
vių elgesį su bengalais, žinių 
atnešė ir Rytų Pakistane ilgą 
laiką gyvenęs britų kunigas 
Hastings.

Jis sako, kad Pakistano karei
viai, užėmę naują kaimą sušau
kia visus gyventojus ir verčia 
juos pasirinkti: ar jie eina su 
prezidentu Agha Yahya Khanu 
ar su kalėjime sėdinčiu Awa- 
mi Lygos vadu šeiku Mujibaru 
Rahmanu. Didelė dauguma, aiš
ku, pasisako už prezidentą. Ta
da kariuomenės vadai įsako gy
ventojams eiti ir likviduoti “vi
sus išdavikus”. Patys bengalai 
tada pradeda kovas, ima suve
dinėti sąskaitas. Daugiausia nu
kenčia hindų tikėjimo benga
lai, kurių Rytų Pakistane buvo 
8 milijonai. Jų namai degina
mi, jų dukterys prievartaujamos, 
atimama visa jų nuosavybė. Iš
tisi kaimai, kuriuose gyvenda
vo hindų tikybos žmonės, buvo 
sudeginti ne pakistaniečių ka
reivių, bet jų sukiršintų civilių, 
bengalų kaimynų, pasakoja ku
nigas Hastings. , - ';

Jis prideda, kad kareiviams 
įsakyta taupyti amuniciją, to
dėl civilius žudydami ir karei
viai jų nešaudo, bet kapoja 
jiems galvas. Vaikai badomi 
durtuvais. Kareiviai sugavę ke
lyje vieną nemažą hindų grupę, 
keliaujančią Indijos link. Keli 
šimtai žmonių buvo išskersti ke
lyje. Teroras ir verčias žmones 
bėgti iš Rytinio Pakistano.Gauruotų koncertas

Muzikinis auklėjimas okup. 
Lietuvoje kelia rūpesčio. Apie 
tą auklėjimą rašydamas Vai. 
Bagdonas (“Lit. ir Menas”, nr. 
16) primena vaizdą Kaune. Pa
sakojama apie vienos Kauno mo
kyklos gitaristų ansamblio kon
certą. Išplatinta 500 bilietų, ir, 
pagal autorių, “pradėjo plaukti 
publika — barzdotų, kailiniuo
tų, gauruotų, veltinius virvėmis 
susiraišiusių, vadinamų hipių, 
Atlikėjai — irgi tokie pat ‘pro
seneliai’, tik su gitaromis ir vel
niškai stipriais balsais.

Publika reagavo dar triukš
mingiau”. Dar pridurta, kad 
svečių buvo ir iš kolchozų ir net 
kaimyninių respublikų. (Tai ir 
vėl pavyzdys, kaip Lietuvos jau
nimas seka vakarietiškuosius 
papročius ir kaip jam įgrisę ko
munistu peršamieji — Red.).

(E)

— Lenkijos ir Slovakijos spau
da labai teigiamai įvertino dvie
jų lietuvių-varginininkų kon
certus. Giedrės Lukšaitės kon
certą Krokuvos filharmonijoje 
vertino “Ruch muzyczny” žur
nalas, gi L. Digrio koncertą Bra
tislavoje, Slovakijoje, palankiai 
paminėjo slovakų spauda. (E)



Po metinio
Mūsų kolonijoje visi tautiniai 

reikalai yra svarstomi bendruo
se Lietuvių Bendruomenės apy
linkės susirinkimuose. Tokiu 
būdu L B. susirinkimai drauge 
yra ir visų mūsų tautinių orga
nizacijų susirinkimai. Iki šiol 
metų bėgyje tesusirinkdavome 
tik du kartus apsvarstyti mums 
visiems rūpimus klausimus. Pa
vasarinį susirinkimą laikome 
svarbesniu, negu rudeninį, nes 
tada daroma metinė veikimo 
apyskaita ir renkami valdomieji 
organai.

Šitokį susirinkimą mes turė
jome š. m. gegužės 23 d. Iš pa
reigūnų duotos apyskaitos pa
aiškėjo:

1) metų bėgyje nebuvo nė vie
no tarpusavio barnio ar nesuta
rimo visais mūsų tautiniais klau
simais;

2) nė vienas svarbus klausi
mas neliko neapsvarstytas ir ne
įvykdytas (Bražinskų, Kudir
kos, ■ Simokaičio bylos).

1 Šiais klausimais buvo pasiųs
ta nemažai telegramų ir laiškų 
atitinkamiems asmenims ir įstai
goms ir padidinta auka Tautos 
Eondui;

3) Solidarumo mokestį visi 
yra sumokėję iki 1971 m. pra
džios;

4) apylinkės iždas aktyvus ir 
visas savo prievoles yra atlikęs 
sū savo centrinėms įstaigoms. 
Po įvairių pasisakymų ir klau
simų apsvarstymo buvo priei
ta prie vykdomų organų rinki-' 
mo. Mes vykdomiems organams 
rinkti kandidatų iš anksto nesta-

Dr. KAZYS GRINIUS

* - - atsiminimai m mintys
lj.i - t- ■£ jfety* ? - -4 ■: - t . . ’ ’ s_ i ’ * ’ ' -• -’ * *'■ • - - • ~ 1 ''

U tomas, 1962 in. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Eleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą gailina 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant pastų teikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

• . > 1739 So. Halsted Street Chicago 8, DI.
>■ - - • ~ -................•■■• ■ - . ■

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo štraipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisifarinti 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 literatūrinė forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suoliu gyvenimu ir jų kieta, ideologinė 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” ADMiMŠTRACUOJE

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

- S. ^Petersonienė

Poezija it pasakos yra vaikų mėgstatrri nė mažiau kaip žaidimai ar 
ktykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frenkiertė-VartkeviČieM, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės Uiustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus leidinys. $130. > - '

3. A. Giedrius, MURKLYS,. 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Siman- 
kėvičiaas iliustruota, 130 psl., ŠI,80.

4. Stasė Vanagaitė ‘ Petersonienė, LAUMĖ bAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie peslaptihgąsias ladmes' Tėvų žemėje. Labėi gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, -gausiai dail. fūburo iliustruota, 64 
pSL, kaina 5 dol.

b. MstroMs, Jaunoji uėtuva, poema, lis psu ti,06.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaUnimui irl< 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Eleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 dot

7. Juozas ivėiStM, JAUNUS PENKfetUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
ttiikatns iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeiklenės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. -Jonas VateitTs, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai Ir žemai- 
ČM bendravo su savo dlėvais, 54 psL,' $1:00.

Vaikai mėgsta ir nbri skaityti. Dėlto iš pat mažens yr* datig lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas -»■ pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

susirinkimo
me. Pagal mūsų susitarimą, vi
sos kolonijos aktyvieji tautie
čiai yra laikomi kandidatais į 
vykdomus organus. Balsuotojai 
laisvai pasirenka reikiamą skai
čių kandidatų ir už juos balsuo
ja. Pasibaigus balsavimui, su
skaitomi už atskirus asmenius 
pasisakymai ir, pagal balsų skai
čių, iš karto išrenkami visi vyk
domieji organai, šitokis parei
gūnų rinkimo būdas yra leng
vas ir greitas. Nėra jokio erze
lio.

Ateinantiems veikimo metams 
Į vykdomuosius organus yra iš
rinkti Šie mūsų tautiečiai: pir
mininku Zigmas Grybinas. Jo 
adresas: R. 1, Box 237, (/Fallen, 
Illinois, 62269.

Jis pas mus turi labai tvirtą 
pasitikėjimą — apylinkei pirmi
ninkauja be pertraukos per 15 
metų, šį pavasarį jis baigė Wa- 
šingtono universitete (St. Louis 
mieste) psichologijos studijas, 
įgydamas bakalauro laipsnį. 
Ateityje žada studijuoti klini
kinę psichologiją magistro laips
niui gauti.

Sekretoriaus pareigoms išrink
tas Vytautas Gavelis — 1411 
Exchange avė., E. St. Louis, Illi
nois, 62205. Jis baigiąs studi
jas daktaro laipsniui įgyti iš pe
dagoginių mokslų.

Iždininku išrinktas Juozas 
Juodakis — 1516 Winstanley 
avė., E. St. Louis, Illinois, 62205.

Kultūriniams reikalams va
dove išrinkta Ona čerškiėnė. Jos 
adresas: 5 Loisfel Drive, E. St. 
Louis, Illinois, 62203. Tai buvu-

ryt.

Kinijos vaikai, kaip ir visur pasaulyje, mėgsta stebėti filmuotojo darba. Jie, cal, pirmą kartą gyvenime pamatė 
europietį — škotą McLeod.

si ilgametė Tautos Fondo va
dovė (1965—1970 m.). Nuo 1971 
m. pradžios šias pareigas yra 
perėmusi Dalia Grybinaitė. Jos 
adresas; R. 1. Box 237, O’Fal
lon, Illinois, 62269. Naujoji T. 
F. vadovė jau čia gimusi. Kai 
veikė pas mus lituanistinė mo
kykla, ji joje mokytojavo.' šį 
pavasarį baigė gimnaziją. Ru
denį žada pradėti pedagogines 
studijas universitete.

Valdybos nariu ir Vasario 16 
d. gimnazijai remti būrelio 94 
vadovu buvo perrinktas Alek
sandras Goberis. Jo adresas — 
10107 Maraldo Place, St. Louis, 
Missouri, 63137. Jis būreliui va
dovauja nuo 1964 m. pradžios 
iki dabar. Būrelis buvo įsteig
tas Juozo Juodakio iniciatyva 
1952 m. rudenį. Iki 1971 m. pra
džios -Vasario 16 d. gimnazijai 
būrelis yra pasiuntęs.,5,372 dol. 
nario mokesčio ir vienkartinių 
aukų. Iš' visų buvusių būrelio 
vadovų, p. A. Goberis ilgiausiai 
ir energingiausiai jam vadovau
ja.

šalpos darbams (Balfo). vado
vė perrinkta Agota Tiškųvienė. 
Jos adresas: 1518 Winstanley 
avė., E. St. Louis, Illinois, 62205. 
Artimo meilės darbams,ji jau 
10 metų vadovauja. Kas metai 
Balfo centras iš mūsų kolonijos 
gauna virš 200 dolerių. Be au
kų rinkimo, mes kas metai daug 
siuntinių pasiunčiame lietu
viams-Į Suvalkų Trikampį.

Lietuvių Fondui atstovauti 
mūsų kolonijoje apsiima Ona 
Petrikienė. Jos adresas: 10025 
Bunkum Road, Caseyville, HL 
62232. Be tų. apsiimtų pareigų 
mūsų, miela Onutė kas metai 
labai daug pasidarbuoja berink
dama aukas Balfui.

Į revizijos komisiją buvo iš
rinkti; Tiškus Bronius — 1518 
Winstanley avė., E. St. Louis,
Ill. 62205, Gerčys Alfonsas -r— 
309 Clearvew, Belleville, Ill., ir 
Goberienė Salomėja — 10107 
Maraldo Pl., St. Louis, Mo. 
63137.

Visos mūsų tautinės institu
cijos prašomos įsidėmėti mūsų 
apylinkėje išrinktų į pareigas 
asmenų adresus ir, reikalui 

esant, betarpiu! Į juos kreipki
tės, pagal klausimo pobūdį.

Čiurlionio Ansamblio išvykai 
į P. Ameriką paremti iš mūsų 
kolonijos paaukota’ 35 doh (apy
linkė 25 dol. it Lietuvių mote
rų d-jai 10 dol.).

Tautinėms grupėms JAV pa
laikyti įstatymo pravedimo' rei
kalu iš E. St. Louis yra išsiųs-KUR ŽMOGUS NESIBRAUNA 

(Laiškas, iš San Jose, Kalifornija)
Gegužės 28 d. “jaunuoliai” tu

rėjome ekskursiją- į Stockton 
(apie 70 mylių nuo .San Jose).. 
Miestas, rodos, tolokai žemyne, 
tačiau turi nemažą, prieplauką, 
kurią iš okeano pasiekia preky
bos ir kt. laivai. (Uoste matė
si apie 50 įvairios paskirties ka
ro laivų, atvilktų poilsiui po An
trojo pasaulinio karo).

■ Atvažiavome .tiesiai. į prie
plauką ir nedideliu, dviejų -aukš
tų (70-80 asm.) ftiotoriniu lai- 
vuku 3 vai. plaukėme ratu esa
mais kanalais, o jų-esą įvairio
mis . kryptimis,. šimtais mylių. 
Dviejų — trijų kanale šakų su
siliejime susidaro gana didot- 
ki ežeriučaį.,-..

Upės, nešančios vandenis iš 
Nevados kalnų, žemumose— pel
kėse būna pagilintos, sujungtos; 
supilti šlaitai ir padaryti kana
lai, kurie dabar tarnauja gal ne 
tiek susisiėkimuį kiek laukų drė
kinimui.

Kalif orni j o j e' saulėtų dienų 
užtektinai, tai. nuo žiupsnelio 
trąšų ir kibiro vandens daigai 
pasišokinėdami auga.

Pavažiavus laivu apie 10 my
lių nuo Stocktond kanalų van
dens lygis atrodo aukščiau nei 
gretimi didžiuliai daržovių ir 
pasėlių laukai. Tiesa, tose že
mumose sodybų nėšra ir gyven
vietės matėsi labai toli — aukš
tesnėse vietose,

Ir kur . žmogus nesibrauna! 
Tarp kanalų užsekusiose pelkėse 
mačiau pastatytą mažutę dailią 
pašiūrę, o šalia jbs maždaug 
5x10 sieksnių išpiltas nulygin
tas žemės sklypelis, lyg statybai 
paruoštas. Aplipk, per 5 ar dau- 

ta per 40 laiškų atitinkamiems 
senatoriams, prašant šį įstaty
mą remti.

Ateityje mūsų kolonijoje apy
linkės susirinkimai nutarta 
šaukti kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį, pradedant š/m. lie
pos mėn., tudj po sumos, para
pijos salėje.

giau mylių jokios gyvos dvasios. 
Susisiekimas iš šios vietelės ga
limas . tik- -kanalu. ■

S. Šurkus
P. S. Jei kas man pasiūlytų 

toje vietoje pastogę ir maistą 
nemokamai, nežiūrint, kad esu 
gamtos ir vandens mėgėjas ir 
dar pensininkas,, nenorėčiau ten 
nei gyventi, nei atostogauti.

KRAUTUVĖJE
— Ta mėsa, kurią man vakar 

pardavei, buvo tokie kieta, kaip 
puspadis, — pirkėjas sako mė
sininkui. .
.— Tai kodėl nepakalei ?—pa

klausė mėsininkas. '

■enough.

Jt takes * commitment to save money. To

And k*s almost effortless. Afl yeti do is

check each payday and

Bonds, 514% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 14%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
iMoce June 1, 1970 . - . with a compa-

ds’ college education.
And now there’s a bonus interest

-V»——

^7^* .-'. 1

Turto‘pasidalintbjai'
Kituose daugelyje laikraščių 

savo klausimų, ir atsakymų bei 
kitokiausių gyvenimiškų staig- 

| menų skiltį turi žydų kilmės 
Į ypač gabi kolumnistė Ann Lan- 
I ders (jos slapyvardis), o toron
tiškiam dienraštyje “The Tele
gram” tokią pat skiltį tvarko 
Landers sesuo Abby. (Kolumna 
užvardinta “Dear Abby”).

Neseniai ten buvo atspaustas 
toks gabalėlis, užvardintas: 
“Sharing the wealth”, labai bū
dingas šioms dienoms, kada vi
suose pakampiuose pilna įvai
riausių revoliucionierių, “radi
kalų”, hippių, Ypių ir kitokiau
sių dykaduonių — nenaudėlių.

Gabalėlyje “Over Thirty” ši
taip rašo:

“Dear Abby; Aš mačiau įvykį 
ir girdėjau labai būdingą pokal
bį, kuo norėčiau pasidalinti su 
jumis. Pora hipių (vyras ir mer
gaitė) ėjo keliu. Abu buvo iit 
gaiš plaukais, apsirengę tipiš
kais, hipių stiliaus drabužiais, 
vyras — su barzda, abu su san- 
daliais ir galvas persijūosę in
dėniškais bantais.

Vyras sako merginai ■ “Dabar

PAREIšKIM.VS ■
John Pake! Sr.', Chicago Taupymo ir Skolinimo Ben

drovės pirmininkui mirus, Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovės reikalai, kaip ir iki šioliai,. bus tvarkomi ga
bios prezidentės Philomenos D..,PakeL . .

Viskas palieka Pakelių: šeimos 'rankose. -Jokių per
mainų nebus. Viskas yra tvarkoj, taip ir pasiliks. Aš esu t į * • * ,g 4 w ii

Chicago Savings & Loan direktorius jau dvidešimt septyni' 
metai. ir .-ęęu su Taupymo ^Bendrovės reikalais^ gerai susipa
žinęs. Visi direktoriai labai; gerai žino, kad Philomena D. d 
Pakel gabiai ir nuoširdžiai viską tvarko.

1 * -8‘-- W. B. Sebastian,
’ Viceprezidentas- . direktorius

*••• ■ • - • - r > , . - • . . t >3-.. fi: ' ’ *

• • - Direktoriai: ■.. .?
■į- ‘ Sebhstiąn ' t,': *

Charles Beacham-Baehunas
- ■ Albert Kueltzo J ■" £ ’ J

<■ Dr. Raymond Bartz
J '.. ■’StoitleJ^ ^džėkąs Jr. į

až einu pasiunti savo “unemploy
ment” čekio: Po to, ai užsuksiu 
į univerąitetą pasižiūrėtį, kas 
yra užlaikęs mano ■ federalinės 
valdžios skirtos,.normos, pinigi
nį čekį. Dar vėliau — eisiu pa
siimti mudviejų maisto kuponų. 
Tuo tarpu — tu užeik į kliniką 
gauti pažymėjimą apie tavuosius 
tyrimus, o ten, pas optometris- 
tą _  paimk mano naujuosius
akinius, už .kuriuos kuponas iš 
“Welfare Departąment” mapo 
pristatytas. Taip pat, gal kiek 
vėliau, aš dar ir pats užeisiu į 
“Welfare Department” pasitei
rauti apie mudviem ‘, pašalpos 
padidinimą. Tada, apie 5 vai., 
aš sutiksiu tave ir abu eisim į 
demonstraciją, nukreiptą prieš 
supuvusį “Establišmentą”,..

“Dear-Abby” atsako: Ačiū už 
pasidalinimą su manimi. Ir da
bar, atspausdindama, aš dali
nuosi Jūsiške patirtimi su po
ra mitlijonų brangių asmenų — 
laikraščio skaitytojų. Pr. Alš.

SVORIO NUMETIMAS
Vyrai! Jei norite numesti svo

rį! štai jums dietaValgykite tik 
tuomet; kat “žmona' patiėkš.'

So think k over. The Payroll Savings

take stock m Amonccu
WftKgharp^ US&rmgifeM'fa.

* >

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO. IT,L. 60608.
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RUSAI Iš AZIJOS į PABALTIJĮ
Įsidėmėtini skaičiai iš SSSR gyventojy surašymo

L Vis dar didelis mdterų perviršis r
‘ Greit po Sovietų kompartijos 

kongreso buvo paskelbtas “Le
nino‘mėtų” (1970 m. sausio 15 
d.) gyventojų sąrašas. Tuos duo
menis palyginus su 1959 metų 
sausio mėn. (Chruščiovo metų) 
statistika, pasirodė, kad SSSR 
gyventojų priaugo 33 milijonai 
ir pernai jų buvo 242 milijonai, 
su milžiniška moterų persvara. 
Dar 1959 metais moterų Sovie- 
tijoje buvo 21 milijonų daugiau 
kaip vyrų; per tuos 11 metų vy
rų kiek padaugėjo, bet moterų 
vis tebėra 19 milijonų daugiau!

Žinoma, tai yra pasekmės mil
žiniškų raudonosios armijos nuo
stolių praeitame kare, kuriame 
sovietai savo raudonarmiečius 
masėmis ginė į mirtį, pavyzdžiui, 
reikalaudami vokiečių užtaisytų 
minų laukų visiškai nepaisyti...

Nors naujoji surašymo statis
tika parodo visų tautybių šiokį 
tokį prieauglį, bet pačių rusų 
yra didžiausias — 15 milijonų 
galvų. Kitų tautybių prieauglį 
galima šifruoti Sibire, kur pa
žymėta, kad “kitų tautybių”, su
prask tremtinių ir vergų stovyk
lų Įnamių, per tą laiką padaugė
ję 1 milijonu ir 670 tūkstan
čiais... -

Azijos "respublikose” rusų 
sumažėjo

Nors rusai — maskoliai, be 
abejo, turi pagrindo pasidžiaug
ti savųjų 15 milijonų prieaugliu, 
tačiau šiuo atveju juos žymiai 

• pradeda pralenkti natūralūs Azi
jos musulmonų (Islamo tauty
bių) prieauglis ir rusų tose res-

publikose pastebėtinas mažėji
mas. Pav. Uzbekistane per II 
metų rusų padaugėjo 370,000, 
bet uzbekų per tą patį laiką 
padaugėjo 2 milijonais ir 700 
tūkstančių! Vadinas, uzbekai 
savo “respublikoje*1 jau sudaro 
65 nuošimčius, o rusai iš 13.5 
nukrito iki 12.5%.

Tadžikistano respublikoje, ku
ri yra žymiai mažesnė, tadžikai 
drauge su uzbekais jau sudaro 
79 nuošimčiai, o rusai iš 13.3% 
sumažėjo iki 11.9%. Panašiai 
žymų vietinių prieauglį ir ru
sų mažėjimą rodo Kazachstanas, 
Kirgizija ir Tatarija.

Tame rusų Azijoje mažėjime 
greičiausiai slypi viena paslap
tis, būtent geltonųjų komunis
tų kinų baimė; daugindami ki
tataučių skaičius Azijoje, rusai 
tikisi svetimomis rankomis ga
lėsią žarstyti sino-rusų (kinie
čių ir rusų) senai žėruojančio 
karo židinio žarijas, tikėdami, 
kad jų pajungti ' kitataučiai 
jiems iš krosnies keptus kašta
nus trauks. "
- • Rusų antplūdžio pavojai 

Lietuvai
Matydami, kad ir didžiausius 

apetitus turėdami visų raudono
joje imperijoje pajungtų tautų 
suvirškinti nepajėgs, rusai jau 
kurs laikas kaip perėmė iš kry
žiuočių ir kaizerinių vokiečių 
“Drang nach Osten” taktiką ir 
ją pakeitė į “Drang nach West
en” (žygis į Vakarus), kur ti
kisi iš tokių nedidelių tautų,

< Pakistano didžiausiame uoste Karachi turistai ga'i išsinuomoti valtį kartu su dviem jaunais "ba- 
lansuotojais", kurie reikalingi, kada jūroje yra stiprus vėjas.

kaip lietuviai, latviai ir estai di
delio pasipriešinimo nepatirti. 
Vietinių deportacijų ir maskolių 
kolonizacija yra dvi ryškiau
sios to “drango” priemonės. Ma
sinio trėmimo metams praėjus, 
dabar penetracija vykdoma ypač 
industralizacijos ir urbanizaci
jos, f. y. pramonės Įmonių sta
tymo ir miestų didinimo, meto
dais. Rezultate, Latvijoje šian
dien 2 milijonų ir 364,000 gy
ventojų tarpe rusų jau priskai- 
toma net 705,000. Latvijoje ru
sų jau esama 30 nuošimčių ir 
jie dar gali gauti paramos iš 
ten kolonizuotų baltrusų ir uk
rainiečių, kurie jau sudarė 6%.

Lietuva iš pat pradžių buvo

skaitoma kietu riešutu maskolių 
dantimis, dėlto ji supama viso
kių, kad tik slavų, elementų — 
Mažąją Lietuvą vakaruose pa
verčiant “grynai rusišku kra- 
jumi”, rytuose skriaudžiant lie
tuvius ir privilegijuojant balt- 
gudžius, o Lietuvos viduje favo- 
rizuojant lenkus. Pavyzdžiui, 
lenkų LWIL skelbia, kad len
kų Bielorusijos respublikoje iš 
539,000 1959 metais beliko tik 
383,000 1970 metais, bet Lie
tuvoje kad ir nedaug tačiau jų 
priauga — iš 230,000 1959 me
tais iki šiol padaugėję iki 240,- 
000, o rusų vient tik tarp Til
žės ir Karaliaučiaus esą koloni
zuota jau apie 500,000... J. Pr.

kos Karalienės garbei” šv. Mi
šios. Giedos ir chorai, kurie 
šias mišias giedoti moka. Taip 
pat bus įspūdinga, ar ne---- -
tęsia A. Rėklaitis.

— Matau gražius ženklelius, 
ką manote su jais daryti?

— A, a, šie IV Dainų šventės 
ženkleliai bus prisegti chorų 
dirigentams ir choristams prie 
atlapų. Tai Dainų šventės ženk 
lėliai, kurių projektą pagami
no dailininkas Vytautas Vir- 
kau. Jų pagaminome net 5000. 
Choristai 
ženkleliais 
galės juos 
gai porino

JURGIS JANUŠAITIS

Kas trečias amerikietis j na*3 piniginius išmokėjimus gau- 
gauna finansiškų paramų į

Tax Foundation, Inc.r pipne- 
ša, kad vienas & "kiekvienų tri
jų amerikiečių daupa^u ar ma
žiau gyvena iš valdžios lėšų/kas 
reiškia kad kiekvieni du žmonės 
turi remti trečiąjį. 4 •

Didžiausioji kategorija yra
Social Security su 262 milijo-

dis nežinotų, kad Chicagoje ir 
vėl liepos ketvirtą skambės di
dingai lietuviškoji daina mūsų 
Tėvynės garbei... prideda vi
cepirmininkas A. Rėklaitis....

Atsisveikiname,
darbininkai vėl 
darbu takais, 
pasisektų. .. .

Apie kitas darbo sritis pa
skelbsime sekanti kartą.

i nanėiųjų. Toliau eina valstybės, 
vietos ir federalinės valdžios 
tarhautojif, įskaitant kariškius 
— 15.7 milijonu, šalpos (Wel
fare) gavėjų yra 13.8 milijonų, 
is jų 7 milijonai yra vaikai.

• ' Paskui seką 8.4 milijonams 
valstybės — vietos pensininkų 
išmokėjimų sąrašai, 5.5 milijo
nai veteranų ar karių šeimų; 2.1 
milijonai žmonių bedarbių sąra
šuose, ir 1 milijonas federal, val
džios Civil Service pensininkų 
sąrašuose, Pašaljas gaunančiųjų 
farmų sąrašai čia visai neįeina.

o šventės 
skuba savo 

kati lik šventė

DANGAUS SENELIS
Keturiu metu Barbutė smuko 
Į lovytę be poterių. Motina tai 
pastebėjusi paklausė kodėl. Bar
butė paaiškino: “Kai kuriais va
karais aš nieko nenoriu”.

C1 T A SUSIVIENIJIMAS I J A LIETUVIŲ 
w AMERIKOJE

ATĖJO 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 
1 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 VYRESNYSIS. 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
darbiautojo ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 nsl., 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 geriausiems garsiosios 
rašytojos' Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
. džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk

lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.
X Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 

paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJt 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaime, 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
GA. ši knyga idomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui 309 psl., 
$1.00. * ‘

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ 1 ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
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 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psL $1,00.

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

čekį ar piniginę perlaidą.

Ar visi žinote, kad Chicagoje

Didingai skambės lietuviška daina
Liepos ketvirtoji šiais metais 

ir vėl lietuvių dėmesio centre. 
Susibūrimuose, mažesniuose ra 
teliuose, šeimose jau gana gar
siai kalbama apie artėjančią 
Ketvirtąją Dainų šventę, kuri 
įvyks liepos 4 d. Chicagoje, am 
fiteatro didžioje (salėje. Kur 
tik “pasisuksi,Lj tai ten tai šen 
sutiksi ir Dainų šventei ruošti 
komiteto ir komisijų žmonės. 
Visų veiduose įskaitai rūpestį 
ir kiekvienas savo srities darbi 
ninkas iš kailio neriasi, kac 
pavestą darbą atliktų gerai.

Štai skubantį sugriebiu pati 
Dainų šventės vykd. komiteto 
šefą dr. G. Baluką. Persimeta
me trumpu žodeliu. Klausiu, 
kas naujo Dainų šventės ruo
šos baruose, kaip vykdomi pa 
ruošiamieji darbai?

— Laiko labai maža, vos ke
liolika dienų, beliko. Džiau
giuosi visų komiteto narių dar
bu ir gėriuosi komisijų pastan 
gomis. Visi krutame sutarti
nai, kad galėtume be sutriki
mų pravesti pačią Dainų šven
tę. Ak, bėdomis nėra kada skųs 
tis, kur jų nėra. Bet nugalėsi
me visas kliūtis ir šventė bus, 
manau, Jdidinga. Sprendžiu, 
kad jai rodomas dėmesys tiek 
iš chorų, jų vadovų tiek ir iš 
plačiosios visuomenės. Manau, 
kad ši šventė į Chicagą sutrauks 
tūkstančius dalyvių amfiteat
re... — Sumeta keletą minčių 
mielas, didelio takto vyras, 
komiteto pirmininkas dr. G. 
Balukas, ir, paspaudęs ranką,

nuskuba savais keliais, grei
čiausiai vėl Į posėdi.

— Artėjant šventei, didėja 
darbai, problemos. Jas ban
dome spręsti greitai, išlygina
me ir deriname paskutiniuo
sius pageidavimus, rikiuoja
me šventės eigą,- sprendžiame 
jos sklandų pravedimą, taria
mės su šventės dirigentais. O 
klausimėlių marios. Vargu ten 
ka padėti telefono rageli. Vis 
šaukimai ir šaukimai, čia iš 
Kalifornijos, čia iš Kanados, 
čia iš New Yorko. Na, nugalė
sime nemigo naktis, padarysi
me viską, kad Dainų šventė 
būtų miela. O apie tai juk 
spręs mielas šventės dalyvis — 
choristas, dirigentas ir visuo
menė, — su kiek išvargusio 
veido išraiška kalba muziki
nės komisijos pirmininkas muz. 
Petras Armonas, ant kurio pe
čių gula šventės rengimo di
džioji našta.

Minutėlei nosį įkišu į Dainų 
šventės būstinę. Ogi čia popie
rių krūvoje skęsta vykd. komi
teto vicepirmininkas A. Rėk
laitis.

—• Žiūrėk, žiūrėk, kiek raš
tų raštelių, fotografijų, žinių ir 
visokių reikalų tenka išnarp
lioti. Mat, ne visi laiku sutei
kia žinias, ne visi jatsako į 
raštus, biuleteniuose skalbia
mus pageidavimus ir pan. Tad 
vis tenka tą ratą sukti, raginti, 
klebinti prašyti. O tas užima 
marias laiko. O jo jau mažoka. 
Dar pora savaičių ir pasirodys 
visų mūsų darbo vaisiai. Bet
iš visa ko sprendžiu, kad šven 
tė turėtų būti gausi daininin
kais ir publikos atžvilgiais. 
Matote, Čia baigiu spausdinti 
paskutinį biuletenį. Visos čia 
informacijos. Nurodome, kad 
choristės dėvėtų, kas gali, tau 
tinius drabužius, baltomis 
bliuskelėmis. Na ir dirigentai 
būsią apsirengę tik frakais. 
— dėsto A. Rėklaitis.

— Tai bus gražu, iškilmin
ga, šventiška — įsiterpiu...

— Atsiminkite, kad Dainų 
šventės iškilmingos pamaldos 
jus šv. Kryžiaus lietuvių para
pijos bažnyčioje. Bus gieda
mos pamaldos kun. Šukio “Tai

ir dirigentai bus 
apdovanoti, o kiti 
įsigyti__ rūpestin-
vicepirmininkas...

Suskamba vėl telefonas, 
šventės leidinio redaktorius 
žurnalistas Stasvs Daunvs su 
vicepirmininku tikrinasi kaž
kokio choro 'duomenis. Mat, 
norima, kad leidinys išeitų ge 
ras, tinkąs atsiminimui to di
džiojo sąjūdžio, gražiosios 
Dainų šventės. Todėl redakto 
rius St. Dtųnys su padėjėju 
žurn. J Vaičiūnu skuba, kad 
leidinys išeitų laiku ir geras.

Tik šį pasikalbėjimą baigus, 
vėl skamba telefonas... Kalba 
sukosi apie bilietus Į šventę. -

— Marginiai jau seniai plati 
na. Galite ten betarpiai kreip
tis. Taip taip, yra ir ložių... 
Pasiteiraukite, ponia, Margi
niuose. .. ir tokias problemas 
aiškina vicepirmininkas...

— Pakalbėk spaudoje, kad 
neliktų nei vieno lietuvio, ku-

— jau 80 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MIUJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams. - : v •

— didžiausia lietuviu fratemalinė organizacija — duoda gyvy*, 
bes apdraudę ir ligoje pašalpę, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse miliiono doleriu kanitala. 
tad io apdrauda tikra ir sauoi. Kiekvipnas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

— jaunimui duoda gera Taupomais Apdrauda - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.60 mokesčio metams.

— AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduoiama lietuviško KLUBU ir draugijų ne
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS i 
404 dideli puslapiai, ’ daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkyti — $3.00.

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

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresui „L ?

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 t

I 1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderį tokiu adresu: t

Raginkite savo apylinkę ’ 
augti - taupykite!

J

NSURfl

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,GOO, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St. - Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Izoliacinės nuotaikos Amerikoje
Po pirmojo pasaulinio karo Amerikoje pasireiškė 

izoliacinės nuotaikos. Tai buvo išdava Versalio taikos 
konferencijos, kurioje dominavo Prancūzijos premje
ras George Clemenceau, pramintas “Tigru”. Taip jis bu
vo pramintas dėl to, kad pasižymėjo savo rūšies narsumu 
ir griežtumu, ypač Vokietijos atžvilgiu. Apie j j buvo sa
koma, kad jis palaiko savo gyvybę svogūnų sriuba ir ne- 
apkentimu vokiečių. To griežtumo nepajėgė sušvelninti 
nei Anglijos premjeras George Lloyd, kuris buvo lyg ir 
tarpininkas tarp jo ir prezidento Wilsono, keturiolikos 
punktų autoriaus bei Tautos Sąjungos sumanytojo.

Jokie argumentai nepalenkė Clemenceau, kuriam 
rūpėjo kaip galima labiau atkeršyti Vokietijai, kuri vos 
prieš kelias dešimtis metų (1870 m.) privertė Prancūziją 
pasirašyti labai negarbingas taikos sąlygas. Kai Pary
žius buvo vokiečių armijos apsuptas, Prancūzija kitokios 
išeities ir neturėjo. Tos negarbingos taikos Clemenceau 
neužmiršo ir Versalyje atsilygino Vokietijai padiktuo
damas tikrai žiaurias taikos sąlygas.

Jau tada daugeliui buvo aišku, kad Vokietija jokiu 
būdu nepajėgs užkrautos jai naštos reparacijų pavidale 
nešti. Taip iš tiesų ir atsitiko. Reparacijos ir kiti apsun
kinimai sutrikdė Vokietijos ekonomini gyvenimą ir su
kėlė tokią infliaciją, kokios pasaulyje dar nebuvo buvę. 
Desperacijos apimti, vokiečiai pasidarė visokių demago
gų aukomis. Tokiose sąlygose nebuvo sunku iškilti Hitle
riui ir pasidaryti Vokietijos “išganytoju”.

Prie ko privedė Hitlerio įsigalėjimas, tai visiems ge
rai žinoma. Jis privedė prie antrojo pasaulinio karo. 
Daugelio manymu, Versalio taikos sutartis kaip tik ir 
sudarė tokias sąlygas, kurios buvo labai palankios Hitle
rio iškilimui ir jo naciškų idėjų klestėjimui. O viso to pa
sekmė buvo — antrasis pasaulinis karas.

Bet kaip Versalio taikos sutartis paveikė Ameriką?
Prezidentas Wilsonas buvo idealistas. Jis skelbė, 

kad tai ‘‘paskutinis” karas, kuris turės užkirsti kelią 
“visiems karams”. Versalyje jam teko labai nusivilti. 
Suvažiavusiems į taikos konferenciją valstybininkams 
rūpėjo ne tikroji taika, — ne tokia taika, kuri užkirstų 
kelią karams, bet karo grobis. Dėl to grobio įvyko var
žybos, nesusipratimai. “Grobio grobimu” ypač pasižy
mėjo Prancūzija. Nenuskriaudė savęs nei Anglija. Nepa

tenkinta ir nuskriausta jautėsi Italija, kurios premjeras 
Orlando tą nepasitenkinimą viešai pareiškė. s

Galima sau įsivaizduoti kaip tokioje “grobio grobi
mo” atmosferoje jautėsi Wilsonas, kuris piršo taiką be 
užgrobimo svetimų teritorijų, be kontribucijų. Jam pa
sisekė užinteresuoti taikos konferenciją tik Jungtinių 
Tautų organizacijos sudarymu. Tačiau amerikiečiai Cle
menceau, Lloydu, Orlando ir kitais politikais tįek buvo 
nusivylę, jog tiesiog numojo ranka ant Europos. Kon
gresas net pasisakė prieš Amerikos įstojimą į Jungtines 
Tautas!

Tai buvo ryškus posūkis į izoliaciją, kuri, galima 
sakyti, tęsėsi iki prezidento Roosevelto laikų ir kuri bai
gėsi antrajam pasauliniam karui prasidėjus.

Bet štai dabar ir vėl pradeda pasireikšti izoliacinės 
nuotaikos, apie kurias vis dažniau spaudoje kalbama.

Kas atsitiko? Nejaugi Amerika ir vėl jaučiasi taip 
nusivylusi, kaip ji buvo nusivylusi po pirmojo pasaulinio 
karo?

Iš dalies taip. Pažiūrėkime, kas atsitiko po karo. Su
niokotai Europai (įskaitant ir buvusius priešus, būtent 
Vokietiją, Italiją ir kt) Amerika pagal Marshal© planą 
suteikė milžinišką paramą, siekiančią daug bilijonų do
lerių. Tos paramos dėka Vakarų Europos valstybės, kaip 
sakoma, atsistojo ant kojų. O kai toms valstybėms susi
darė pavojus iš rytų, kai Kremliaus valdovai vis labiau 
ėmė siausti, grobdami ir pavergdami anksčiau buvusias 
valstybes, tai Amerika daug prisidėjo prie sudarymo 
NATO (Šiaurės Amerikos susitarimo organizacijos),! 
kurios tikslas buvo užkirsti kelią besiveržiančiam rau
donajam tvanui į vakarus.

Galima drąsiai sakyti, kad toji iš penkiolikos valsty
bių sudaryta organizacija (atseit sąjunga) kaip tik ir 
sulaikė tą raudonąjį tvaną.

Kokį vaidmenį Amerika vaidino toje organizacijoje?
Tikrai milžinišką. Ji visą laiką daugiausia prisidėjo 

prie išlaikymo NATO ginkluotų jėgų. Iki pat šių dienų ji 
Europoje tebelaiko gana skaitlingą kariuomenę. Jos 
ginkluotos jėgos ir dabar siekia 300,000 (du trečdaliai tų 
jėgų yra Vakarų Vokietijoje). Nėra reikalo ir aiškinti, 
kad Amerikai tų ginkluotų jėgų išlaikymas Europoje jau 
kainavo daug, daug bilijonų dolerių.

Nieko Tad stebėtino, jog Amerikoje dabar vis gar
siau kalbama apie tai, kad taupumo sumetimais reikia 
mažinti Amerikos ginkluotų jėgų skaičių Europoje. 
Mansfield, kuris yra vienas įtakingiausių senatorių, bu
vo išvystęs pusėtiną kampaniją prieš laikymą didelio 
skaičiaus kariuomenės Europoje. Ir jis susilaukė nema
žai šalininkų. Nors senatas, administracijos spaudžia
mas, ir pasisakė prieš Mansfieldo pasiūlymą, bet buvo 
aišku, kad ir ten gana žymiame laipsnyje pradeda reikš
tis izoliacinės tendencijos. ? . ; '

Tai kelia susirūpinimą Vakarų Europoje, ypač Vo
kietijoje, kurios kancleris Willy Brandt šią savaitę tar
sis su prezidentu Nixonu. Prieš išvykdamas į Ameriką 
kancleris Brandt turėjo pasikalbėjimą su spaudos atsto
vu, kuriam jis pareiškė, jog Amerikos ginkluotų jėgų 
laikymas Europoje šiuo mometu yra būtinas, nes tai ga
li suvaidinti svarbų vaidmenį pasitarimuose su Sovietų 
Sąjunga (įskaitant ir Varšuvos paktą) dėl ginkluotų jė
gų sumažinimo ir sušaukimo Europos saugumo konfe
rencijos.

Jei Amerika ištrauktų savo ginkluotas jėgas iš Eu
ropos, pareiškė Brandt, tai, NATO gynybos sistemoje 
susidarytų didelė spraga, kurios dėka Varšuvos pakto 
ginkluotų jėgų pranašumas žymiai padidėtų.

KULTORBOLŠEVIZMAS AR ŽIOPLUMAS?
š. m. vasario 27 d. “Drauge” 

perskaičiau Kazio Bradūno 
straipsnį “Ar ir kultūriniame 
gyvenime pavirsime krabais? 
Tame straipsnyje p. Bradūnas 
“Pergalės” ir “Gimtojo krašto” 
stiliumi gina prof. R. šilbajorį, 
parašiusį “Perfection of Exile”. 
Kol nebuvau skaitęs “Perfec
tion of Exile” ir “Dirvoje” tū
pusio straipsnio “Keli klausi
mai Draugo redaktoriui K. Bra- 
dūnui”, maniau, kad ir Bradū
no ir šilbajorio teigimai teisin
gi ir verti padėkos. Tačiau dar 
knygos nepaskaičius, iš p. Bra
dūno straipsnio iškilo klausit 
mai; jeigu tokia gera knyga, 
profesoriaus parašyta, tai kam 
primokėti 3,000 Lietuvių Fon
do dolerių? Jeigu apmokamas 
išleidimas, tai jau duokim ap
mokamai knygas leidžiančiom, 
leidyklom, pvz. Stepo Zobarsko 
“Manyland Books” leidyklai, ar
ba tokiai žymiai kaip Vanatage, 
kuri knygų garsinimui turi dide
lį aparatą ir tam panašioms.

Nenoromis lenda klausimas,, 
jeigu reikėjo apmokėti išleidimą, 
tai universitetas knygos aukš
tai nevertino. O jeigu vertino, 
tai kas nors pinigus į kišenę įsi
dėjo, nesgi, tiir būt, universite
tas apmokėjo išleidimą. Jeigu 
Liet. Fondas apmokėjo šilbajo- 
riui 3,000 dolerių už knygos pa
rašymą, tai reikėtų viešai pa
skelbti. Atvirai pasakysiu, aš 
jokiu būdu nesutinku apmokė
ti kultūrbolševizmo propagan
dos, nežiūrint kiek aukojau 

Liet. Fondui.
Perskaitęs “Perfection of Exi

le”, tuojau prisiminiau Kosto 
Korsako ir jų būrio pastangas, 
kai jie, susitelkę uždaviniams —r 
kultūrbolševizmo linijai prita
riančius, visuose laikraščiuose, 
žurnaluose skubinosi pirmieji iš
garbinti jų knygas, raštus, o 
jiems nepritariančius vadino gra
fomanais, atsilikėliais. Kur tik 
rasdami progą vokiečių, lenkų, 
prancūzų kalbomis kėlė savus 
kaip pažangius, liberalius, nesi
gailėdami . ekspresionizmo, im
presionizmo štampų (kaip dabar 
pažangieji jaunieji, 50-60 me
tų jaunuoliai, garsinasi egzisten
cializmu) .

Jau buvo spaudoje pastebėta 
šilbajorio sumanymo keistumas, 
kai jis pasirinko tik 14 trem
ties rašytojų. Bet parinktieji 
tremtiniai, nes jie tinka 'į to
bulą egzilį — Perfection of Exi
le. Susidaro įspūdis, kad nutrė-

mimas tuos rašytojus ir padarė 
garsiais; jei jie būtų Lietuvoje, 
kažin ar jie būtų tokie tobuli. 
Natrėmimas jiems nėra bėda, o 
proga išvystyti talentus, nes yra 
perfect.

Imkim Joną Meką. Manau, 
jei jis nepriklausytų “pažangių
jų” tobulai grupei, mes gal tik 
gerai paieškoję spaudoje susi- 
domėtumėm jo kūryba — ap
sukriais pasisavinimais besiver
čiančiu poetėliu, Newyorkiškiai 
Joną Meką matome “Laisvės” 
subuvimuose, Sovietų kultūros 
— propagandos parengimuose. 
Jį aplanko hipių vajkatyne be
veik visi atvykę iš Lietuvos įvai
rioms misijoms kaip didelį poe
tą ir kinomotografijos pionie
rių Joną Meką. 1970 “Look” žur
nalas (7 milijonai tiražas) lap
kričio mėn. paskelbė išsamų 
straipsnį apie filmų pionierius 
New Yorke. Ten buvo pažymė
ta, kad laužyne, rūsiuose susi
metę hipies narkotikai, demon
struoja sekso, pornografinius 
filmus. Tokio “meno” — filmų 
demonstravimo pionierių tarpe 
buvo pažymėtas ir Jonas Mekas.

Nekalbant, kad angliškai skai
tantis bus apmulkintas “Perfec
tion of Exile”, jei . jis sumanys 
susipažinti su poeto Meko po
eziją, bet ar nesistebės sužino
jęs, kad filmų demonstravimo 
pionieriaus reklamavimui Liet. 
Fondas apmokėjo knygos išlei
dimą, reklamą?

"Greta Meko tvirtai stovi Ka
zys Almenas. Jo apysakėlės dau
giausia “Pergalėje”, “Gimta
jam krašte” ir tespausdinamos. 
Neseniai lietuviškas Gosizdat — 
Vaga išleido K. Almeno romaną 
“šienapiūtė”, kur Almenas ne
gailėdamas dažų pagal genera
linę liniją išpeikia Lietuvos dva
rininkus. Atokiau stovi <M. Ka
tiliškis, kurio romaną neseniai 
išleido tas pats Gosizdat — Va
ga.

Veltui ieškotumėt šilbajorio 
“Perfection of Exile” V. Krė
vės, J. Savickio. Ig. šeiniaus ir 
kitų rašytojų. Tenka stebėtis 
kaip šilbajorio generalinė linija 
sugriebė du Valstybinės premi
jos laureatus J. Aisti-Aleksan
dravičių ir B. Brazdžionį.’ Taip 
pat sunku suprasti kaip tokion 
kompanijon pateko įžymus ra
šytojas Algirdas Landsbergis?

Kai knygoje nerandame įžy
mesnių rašytojų, reik paklausti, 
kaip pateko A. Baronas, K. Bra
dūnas, A. Vaičiulaitis, Nyka-Ny-

Hong Kongo kiny paraae aaiyvavo ir 
SI Tauriniais Qraouzidis paSipUOSUSl 

pūna Kiniere.

Pripažindamas Amerikoje pasireiškusias izoliaci
nes nuotaikas, Brandt vis dėlto nemano, kad tos nuotai
kos pasieks tokį laipsnį, kaip po pirmojo pasaulinio karo, 
nes tai dabartiniais laikais esą tiesiog nebeįmanoma.

liūnas ir kiti? Bradūnas ir Vai
čiulaitis, būdami sroviniai arti
mi Liet, bondo vadovams, Sil- 
Dajono gal buvo įtraukti tik til
tui nutiesti tarp “Perfection of 
nxile” ir lėšų šaltinio. v... .

R. Šilbajoris yra gana įžymus 
literatūros vertintojas, dvejetą 
metų Maskvoje studijavęs rusų 
kalbą ir literatūrą. Bet tai ne 
daug pataiso labai išsikišantį 
taikymąsi prie pažangiųjų, gal 
net garsiai skambančio egzis
tencializmo.

Beveik visi “Perfection of 
Exile” 14 apaštalų turi geras 
tarnybas, pvz. Vaičiulaitis val
dišką tarnybą; jeigu užsimanė 
anglų skaitytojui pasigirti egzi- 
lio tobulumu, tai — labai pra
šom, apsimokėkit ir kontrakto- 
riui ir išsileiskit savo skatiku. 
Manau, būtų labai teisinga, jei 
3,000 dolerių “tobuli egzilai” su
grąžintų Liet. Fondui.

“Draugo” buvo rašyta, kad la
bai būtų naudinga, jei Liet. Fon
das sušelptų jaunimo literatūrą. 
O ir mūsų laikraščiai, ypač dien
raščiai, savaitraščiai laikosi 
spaudai pasišventusių darbu, au
komis. Liet. Fondas galėtų nors 
po 500—1000 dol. skirti, saky
kim, honorarams.

Nelengva buvo suminėti kul- 
tūrbolševizmą, tačiau kaipgi pa
vadinsi su Mekais, Almenais iš
ėjimą į angliškus skaitytojus? 
Mes kovojam tremties išgalėmis 
pasauliui skelbdami tremtinių 
pastangas — atvaduoti tėvų če
kę iš sovietų okupacijos, kuri po 
visą pasaulį prįbarstė tremtinių, 
neišskiriant Sibiro stovyklų, ka
lėjimų, o čia, net su valdiškomis 
tarnybomis, kultūros, meno at
stovai neatsidžiaugia egzilio to
bulumu ! Jei tai ne kultūrbolše- 
vizmas, tai kasgi?

B. Ja-kevičius

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
n-oji dalis

31 ' 1
JŪRA META LENTAS Į KRANTĄ

Tai buvo, rodos, 1932 metais. Vieną dieną Rasy
tės gatvėse nuskambėjo garsus šauksmas: “Jūra meta 
lentas!” Tai reiškė, kad jūros bangos į pakrantę at
plukdė dalį kokio tai į bėdą patekusio laivo lentų kro
vinio, vežto iš Švedijos ar Suomijos uostų į kurį nors 
Vakarų Europos uostą. Tokie lentų kroviniai papras
tai būna sukrauti ant laivo palubės ir kartais audrin
gos jūros metu dalis tokio krovinio pasiliuosuoja 
iš savo raistų ir nuslysta nuo denio į jūrą. Būna at
vejų, kad laivo Įgula turi dali tokių lentų nustumti 
nuo laivo į vandeni laivo pusiausvyros atstatymui, ar 
kokiais kitokiais avarinių situacijų sumetimais. Tad 
žinia, kad jūra meta lentas, pajūrio gyventojams ne
buvo kaži kokia ypatingai stebinanti naujiena. Nors 
jūros bangų į krantą išmestas turtas pagal Įstatymus 
buvo laikomas valstybės iždo nuosavybe, tačiau pajū
rio gyventojams už įdėtą darbą būdavo atlyginama 
atitinkama dalimi tų iš vandens ištrauktų gėrybių. 
Užtatai tokiai atvejais kiekvienas pajūrio gyventojas 
stengdavosi būti pajūryje ir kuo nors prisidėti prie Į 
krantą atskalautos medžiagos ištraukimo iš vandens. 
Ir Rasytės gyventojai, išgirdę ši šaukimą, visi lig vie
no nuskubėjo Į pajūri, kas pėsčiomis, kas su savo 
vežimais, kad pridėtų savo ranką prie to turto gel
bėjimo.

ŠĮ kartą jūra Į krantą metė storas ąžuolines len-’ 
tas, paruoštas parketinių lentelių grindims gaminti. 
Šia proga kiekviena Rasytės sodyba pj-ątuftėjo nema

žais kiekiais šios aukštos kokybės statybinės medžia
gos.

RASYTĖS APYLINKĖS

Kaip Užmaryje randamos iškasenos liudija, prieš 
istoriniais laikais Kuršių Neringa, ši šių dienų Lietu
vos Sahara, buvo žmonių tankiai apgyventa. Tai buvo 
tais laikais, kai žmonės daugiausia vertėsi medžiok
le ir žvejyba. Iš tų laikų čia visur užtinkami jų pėdsa
kai, iškasamos urnos, kuriose tų laikų žmonės laiky
davo savo maisto išteklius. Tos urnos priklauso virve
linės keramikos kultūros žmonėms ir yra ornamen
tuotos žuvies stuburo griaučius primenančioms linijo
mis. Tose radinių vietose tarp urnų užtinkami ir titna
giniai peilių ašmenys, iečių ir vilyčių smaigaliai. Kitos 
urnos liudija, kad tų laikų žmonės jose laikė laužo pe

lenus, taigi, tose vietose matyt buvo jų religinio kulto 
šventovės.

Pilkupoje tarp Rasytės ir Nidos buvo rastas tų 
priešistorinių žmonių apdirbtas briedžio ragas su per 
ji pergręžta skyle. Kuršių pamaryje, prie Grobšto rago 
(vok. Grabscher Haken) tarp Pilkupos jr Nįdos buvo 
užtiktos priešistorinės girnos, susidedančios iš apati
nio girnakmenio su jame prazulįntu Įdubimu ir su tam 
Įdubimui atitinkančiu gaubtu mažesniu viršutiniu 
girnakmeniu. Tose girnose tų laikų žmonės trindavo 
grūdus, kol jie susimaldavo į miltus. Prie to paties ra
go būta ir juodų laužaviečių žymių smėlyje, kas liudi
ja, kad čia tie priešistoriniai žmonės yra turėję savo 
stovyklavietę. Tos prie Grobšto rago 'rastos priešisto
rinės girnos buvo atiduotos saugoti Rasytės paukščių 
žiedavimo stočiai ir ornitologiųiam muziejui. Gal būt

Šarkuvos žvej^ valtys po žvejybos Baltijos juroje sukamo rato pagalba ištraukiamos 
j krantą. Prie šio darbo turi prisidėti ir žvejo žmona, 'gal dar naf ir ctiprasnč močiu

tė, o ypač jaunosios žvejo dukros.
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jos ir dabar ten tebėra.
Nors Kuršių Neringa yra visur padengta jūros 

smėlio kopomis, bet Rasytės apylinkėse diliuvialiniai 
molio sluogsniai iškyla į žemės paviršių ir todėl čia 
dirvožemis kiek derlingesnis, gyventojai šalia žvejy
bos dar verčiasi ir žemdirbyste. Rasytės apylinkėse 
randasi pievų plotai, pelkės, liūnai ir dirbamos-že
mės laukai su juose žaliuojančiais javais. J pietus nuo 
Rasytės yra didoka žuvėdrų pelkė, kurios viduryje 
randasi dar neužakęs ežerėlis. Į šiaurę nuo Rasytės 
taip pat randasi panaši pelkė, vadinama Paukščių pie
va (vok. Vogelwiese), kurioje veisdavosi daug paukš
čių, gi migracijos metu nesuskaitomi jų būriai čia 
stabtelėdavo poilsiui ir jų dalis būdavo čia žiedavimo 
stoties apžieduojama. Paskutinio karo metu ta pieva 
buvo naudojama lauko aerodromo tikslams, bet karui 
pasibaigus gal ir vėl buvo perleista paukščiu dispo
zicijai.

Pačioje šios pievos pašonėje anksčiau yra buvusi 
vieniša nedidelė keliaujančio smėlio kopa, Motkalnis 
(vok. Motlberg). Vėjui pučiant ta kopa tuoj ir pradė
davo sayo smėlius kilnoti payėjui, kol apie 1920 metus 
ji visiškai sudilo ir pradingo. Kol ji dar egzistavo, An- 
sas Lataitis atsimena, kaip vieną rytą Į Rasytę be 
kvapd atbėgo senas kerdžius. Tuo metu kaimo gyven
tojai jau buvo pamaryje ir ruošėsi leistis Į žvejybą. 
Kerdžius Į pamarį atbėgęs užaliarmavo, kad jo keime- 
uės viepa karvė skęsta Įklimpusi į to Motkalnio smėlį.

(Rus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSilS 
M G E R. K LIS LIGOS 
PKHAIKO AKINIUS 

tsss W. 63 rd STREET
O+t»c telef u P Respect 8-322)

Rez>«. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Sc. Pu!a»ki Ra. (Crawford 

Medic*! Building). Tai LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

YeUfu PRoepect 8-1717

DR. S. B1EZ.1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3144 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: 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—1 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kadžio Ave^ WA 5*2670

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

Joniškiečių klubas
Joniškiečių labdarybės ir 

kultūros klubo pusmetinis 
priešatostogims gausus susi
rinkimas įvyko antradienį bir
želio 1 d. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St., nes pagal di
džiumos narių nutarimą klu
bas iš Talman (buvusios Ven- 
geliausko) salės persikėlė 
Hollywood salėn. Taigi visi 
Joniškiečių klubo nariai pra
šomi įsidėmėti, kad susirinki
mus turėsime Hollywood sa
lėje, tuo pačiu senovišku lai
ku kiekvieno mėnesio pirmą 
antradienį nuo 8 vai. vakaro.

Susirinkimą pravedė pirmi
ninkė Julija Sadauskas. Atsis
tojimu pagerbti 3 mirusieji na
riai ir jų šeimoms pareikšta 
nuoširdi užuojauta.

Į klubą įsirašė nauja narė 
Katherine Debner.

Klubo piknikas įvyks pirma
dienį liepos 5 d. Onos Bruzgu- 
lienės darže, 8274 So. Kean 
Ave. nuo 12 vai. pietų. Mes jo
niškiečiai kviečiame ir tikimės 
susilaukti daug mielų svečių 
bei viešnių į savo klubo links
mą bičiulišką pikniką. Be to

GRADTNSKAS

valdyba ir pikniko komisija 
prašo gerbiamųjų narių paau
koti laimėjimui, dovanėlių ir 
jas iš anksto priduoti klubo pir
mininkei Julijai Sadauskas, 
7222 So. Richmond St tel. HE 
4 — 7174 arba piknike komisi
jai.

Sekantis po atostogų susirin
kimas įvyks antradienį rugsė
jo 7 d. A. Janas

Jis: ifieloji, aS šiandien apsi
draudžiau $100,000 sumai, tai
gi jei kas su manim atsitiktų, 
tu ir vaikai būsite aprūpinti.

Ji: Puiku! Dabar nebeturėsi 
reikalo vaikščioti prie daktaro 
kai pasijusi nesveikas.

PALAIDOTAS
STASYS ORENTAS

Gegužės 23 d. mirė visuome
nei gerai pažįstamas jurbarkie 
tis Stasys Orentas. Atsisveikin 
ti velionį Petkaus Marquette 
laidojimo koplyčioje susifinko 
daug Orentų draugų bei pažįs
tamų. Koplyčioje buvo pasa
kyta gražių kalbų apie velio
nio Stasio Orento gyvenimą ir 
jo veiklą.

Gegužės 27 d. St. Orentas bu 
vo palaidotas šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Prieš trejetą metų Orentai 
Marquette Parke turėjo meno 
galeriją ir meno studiją. Po 4 
semestrų studija sustojo vei
kusi, bet iš jos išėjo keletas ge
rų menininkų. Velionis paliko 
liūdinčią žmoną Viktoriją ( Sa
baliauskaitę), du sūnus: Ro
mą, Radutį ir daug kitų gimi
nių Lietuvoje ir Amerikoje.

• šiandien jauni dainininkai 
ne tiek rūpinasi pamesti balsą, 
kiek plaukus.

KELNAITĖS IR REZOLIUCIJA
Korespondentas iŠ Brighton 

Parko apylinkės pranešė, kad 
ten pasirodžiusi jauna lietuvai
tė su trumpomis hotpants sti
liaus kelnaitėmis, kurios yra pa
siūtos iš tautinių sijonėlių me
džiagos. Jis baiminasi, kad jai 
nebūtų pritaikyta Washingtono

konfeicucijos veiksnių rezoliu
cija apie patriotinius išpuolius.

— Nieko panašaus, — sako 
Cicero miestelio priešakiniai 
bendradarbiauto j ai, esą tiltų 
statybininkų užnugaryje. Tą 
rezoliuciją sukombinavo bendra
darbiaujantieji bendruomenės 
kalbininkai pagal tarybinius žo
dynus, kad jų nepultų už ben- 

‘dradarbiavimą. Ją pasiūlė tik
rumoje nieko neatstovaujantis 
atstovas...

Susirinkimų ir parengimų 

PRANEŠIMAI

— Žemaičiu Kultūros Klubo prieš- 
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį birželio 16 d., 7:30 vaL vak., Hal- 
lywood svetainėje, 2417 W. 43rd St. 
Nariai kviečiami atsilankyti ir aptarti 
klubo reikalus, kurių yra daug, nes 
klubas turės 2 mėn. atostogų.

Rožė Didžgalvienė, rast

BEMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Ltaksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: ' 

Kasdien hiio 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso teL: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71št STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL
<•' Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS J

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
- INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tok 925-8296 : r

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

uždaryta.
Rez. tai.: WA 5-3099________

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą. '

NEŠIOJAMAS STEREO

PATEFONAS
TIK $46.95

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

L ■ —j

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tek FRontier 6-1882

Zr - ■ ■ -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
’ 1490 kik 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

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

CHICAGO. ILL. 60629
t ---------- ' ■ == : =/

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 - RASČIAUSKA

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. tel*i\e Glbson 8-6195

TeL 238-9787-8

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

p. Šileikis, o. p.
orthofeoas-protezistas

Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

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

Pinigai nepadaro 
žmogų laimingą

Kad būtum laimingas ir pa
tenkintas, reikia turėti tikslą. 
Nervingi žmonės paprastai bū
na nelaimingi, nes jie neturi tik
slo, siekdami, tikslo galėtų bū
ti laimingi. Gyvena monotoni
joje ir dėlto dažnai įkrinta į gi
lesnį griovį. Kiti Įpuola į despe
raciją ir dėl to tik egzistuoja, 
bet negyvena.

žmogaus laimės paslaptis glū
di jo paties sąmoningam sugebė
jime siekti jam naudingo tikslo. 
Daug kas iš mūsų mano, jog ki
tas žmogus yra laimingesnis dėl 
to, kad jo “žolė žalesnė negu ma
no”, sako dr., Van. Dellen.

Taip galvojant, atrodo, kad 
medžiaginė nuosavybė yra pats 
svarbiausias laimės tikslas. Taip 
nėra. Cavanaugh teigia, kad 
materialinis turtas nėra laimės 
sinonimas. Pinigai yra tam, kad 
galėtum verstis gyvendamas. Pi
nigai nenupirks sveikatos arba 
laimės, nei nupirks pasportą į 
dangų, šios yra paprastos tai
syklės visose gyvenimo srityse.

Sir William Osler turėjo sa
vo formulę, kuri padėdavo jam 
pačiam. Jis sakydavo, jog dide
lė mūsų rūpesčių dalis kyla dėl 
to, kad žiūrimi atgal arba' pir
myn. Jis patarė nustatyti savo 
“horizontą” 24 valandoms, nes 

praeitis praėjo ir nieko nepadary 
si besirūpindamas jąja. Savo 
padarytų klaidų nepataisysi.

Apie ateitį taip pat nereikia 
dejuotu Ji ateis nelaukiama. 
Carlyle pasakė:

“Ne mūsų reikalas, ką mato
me miglotoje tolumoje, bet rei
kia daryti tai, ką aiškiai mato
me savo rankose”.

Mėgiamas užsiėmimas — dar
bas, kūryba, skaitymas litera
tūros padeda žmogui apsiginti 
nuo monotoniškumo ir nuo ne
reikalingų rūpesčių. Pensinin
kai ypač pasijunta nelaimingi, 
kai sustoja dirbę fabrike. Laimę 
reikia susirasti pačiam. AL Š.

r- A. A.

MARIJAI GUDELIENEI 
po sunkios ligos mirus, 
MARTYNUI GUDELIUI, 

sūnui RIČARDUI, 
giminėms ir artimiesiems 

reiškiu gilią ir nuoširdžią užuojautą

Kostas Karoblis

PETKUS
TĖVAS LR SŪNUS 

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

* 1410 So. 50th Ave^ Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

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

——«urm ūš**——į

NAUJIENAI
—« TOM MOLTO—J

Įjehrriei bup® F*ria r 
ir pTofM mžšno bldai per

NAUJIENAS -

Write: The PrwaideM*! ComnrittGG 
cxi Mental Peterdeben, 
Washmon, D.C. 20201. 
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Naujas dantų gydymas
Bereikia palaukti “tik” 10 ar 

20 metų, kol visos dantų lupi
nio ir gręžimo mašinos bus pa 
dėtos Į muziejus, praneša JAV 
kariuomenės patalogijos Insti
tuto dantistas kap. Seymour 
Hoffman.

Elektrodiniu mikroskopu, 
padidinančiu iki 30,000 kartų 
bus patikrinama dantų emalė, 
ieškant ar nėra kut Įsimetusių 
bakterijų. Mikroskopas “ma
tys” kad ir milijoninėje vieno 
colio dalelytėje pasislėpusią 
bakteriją, ji bus pastebėta ir 
sunaikinta, kol nespėjusi įsi
veisti ir dantų cmalei padaryti 
žalą.

Didelio skausmo valandoje mylimai žmo
nai ir motinai

MARIJAI GUDELIENEI
mirus, Jos vyrui Martynui ir sūnui Ričardui 
reiškiame gilią užuojautą drauge liūdėdami.

Stasė ir Juozas Bacevičiai ir
A ■ Ą r n

Marquette Parko Lietuvių Namų
Savininkų Organizacijos Valdyba

MARIJAI GUDELIENEI 
po sunkios ligos netikėtai mirus, 

MARTYNUI GUDELIUI, 
sūnui RIČARDUI,

giminėms ir artimiesiems, reiškiame gilią ir 
nuoširdžią užuojautą.

Stasys ir Pranė Patlabai

Mūsų mielam prieteliui
, MARTYNUI GUDELIUI 

jo mylimai žmonai

MARIJAI GUDELIENEI
mirus, 

reiškiame giliausią užuojautą.

Gertruda ir Povilas Dargiai 
Pittsburgh, Pa.

Lietuvybės Rėmėjui

JOHN PAKELSr.
mirus, Jo žmonai Josephine, dukterims Elai
ne ir Arlene bei jų šeimoms ir giminėms reiš
kiame nuoširdžią užuojautą drauge liūdė
dami. : ..

Stasė ir Juozas Bacevičiai ir
Marquette Parko Lietuvių Namų 

' Savininkų Organizacijos Valdyba

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 
j ZJ ■ . /

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

|
i

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

H - - - - - - - - - - - *

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių ~
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVb I 
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ

4 f
★

TURIME I
KOPLYČIAS 1

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

111

STEP. C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAVVTCZ)

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, Ulinoia
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■ '-1-1    —"■> bar, pasakė Melburne univer-,
11$ CHICAGOS I R | siteto Australijoje profesorius 

APYLINKIŲ i 1)* • Lolin Clark, pats 9 vaikų ' 
___  tėvas, savo prakalboje ('.hi- 

cHĮįoj. - Clark ginčijo tvirlini- 
•huK kad puse žmonijos jau 
dabar pusbadžiauja ir patarė 
labiau susirūpinti gyventoju 
padaugėjimu, ne pamažėjimu. 
“Mes kullyvuojariie tik ketvir- 

praneša per “Dziennik Związ- tadalį žemės ir tą pačią labai! 
kowy”, kad “ryšium su nie-|blogai”, pasakė jis. 
kingu trijų laikraščių (“Dzien- 
nik Chicagoski’’, “Ameryka 
Echo” ir “Polish American”) 
nuslopinimu taip pat jau šųh- 
tą metų gyvuojąs didžiausias 
Jimg. Valstybėse lenkų knygy
nas esantis Chicagoje, Polish 
i— American Book Co., 1521. 
W. Haddon, buvo priverstas 
Sustabdyti savo veikimą”.
i Toliau pranešime aiškina 
Ina, kaip ir driko tas knygy
nas turėjo savo veikimą sustab 
Įdyti. Būtent: Chicagoskio” 
jiamas uždarytas keturiomis 
pelkėmis, stalais užkalti langai 
Įr durys; tuo būdu norint “ap
saugoti” vienos pusės intere
sus prasidėjusiame ir gilėjan- 
žiąme . teisminiame konflikte. 
♦‘To rezultate ir Įėjimas į kny
gyną yra užblokuotas ir jis ne
begali veikti”.
£ Bet Įdomiausia Bialasievi- 
čiaus pranešimo dalis yra ta, 
£ad jis bene pirmas metė tru
putį šviesos i visą to seno Čika
gos lenkų katalikų dienraščio 
uždarymo misteriją." Lenkų 
knygymo vedėjas toliau rašo: - 

Taigi vėl perdaug jau ryš
kiai iškyla aikštėn visuomeni
nis reikalas, pagriautas ar vi
siškai pastatytas pavojun dėl 
dviejų religinių sambūrių — 
Tėvų Prisikėlimiečių (00 Zrnart 
wychstancow) ir Lenkų Rymo 
Katalikų Susivienijimo ginčo.

Uždarytas Čikagoj
Lenkų knygynas

Lenkų knygvno (likagoje 
vedėjas Josef F. Bialasiewicz

Pavienių daktarų nebebus?
Amerikos Medikų draugij<>s 

(AMA) prezidentas Dr. Wal
ter Bornemeier savo kalboje 
Chic.agoj pasakė, kad medici
nos krizė bus išspręsta iki 1990 
metų. Tatai reiškia, kad me
dicinos solo (pavienių daktarų) 
praktikos nebebus, o daktarai 
veiks grupėmis. Po 10 metų iš 
260,000 gydytojų visoje Ameri
koje trys iš kiekvienų keturių 
gydytojų praktikuos grupėmis; 
jau dabar apie 45,000 taip prak 
tikuoja. Tatai būsią geras da
lykas ne tik daktarams, bet ir 
pacientams, kurie grupėje gau 
šią daugiau mediciniško patar 
navimo.

-Kitą gerą dalyką jis pranešė, 
tai šeimų daktarų praktikos 
grįžimą. Tokie daktarai bū
sią bene svarbiausias dalykas 
medicinos grupinėje praktiko
je-

CHARLOTTE IRENA BRAZDŽIONYTĖ ; į?

mokosi Marijos aukšt. mokykloje ir rengiasi studijoms. Ji taip pat stu
dijuoja Pedagoginiam Lituanistikos institute. Priklauso kelioms jauni
mo, auklėjimosi, sporto ir meno organizacijoms bei draugijoms. Groja 
pianinu, vargonais, akordeonu. Dalyvavo lietuviu TV pasirodymuose. 
Jos tėvai — Balys B. ir Josephine Andrašūnaitė Brazdžioniai, žinomi 
Marquette Parko apylinkės verslininkai, aktyviai dalyvauja lietuviškame 
gyvenime ir skaito veik visus lietuviškus laikraščius. Daugelio jy, jos tė
vas Balys yra nuolatinis bendradarbis. Panelė Charlotte Brazdžionytė 
dalyvauja Chicagos Lietuviu Motery klubo ruošiamame Gintaro baliuje 
debiutantėms, norėdama prisidėti prie lietuviy kultūros ugdymo ir gar
sinimo svetimtaučiy tarpe. Balius įvyks birželio 20 d. Conrad-Hilton 

viešbutyje.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

T YP 
EXPERIENCE REQUIRED 

CALL 

666-6084
HOUSEKEEPER 

PERMANENT
Live in, or go, good salary & home 
for right person. Hospitalization, 
paid good transportation references, 

some English necessary.
6800 NORTH 

274-7984 anytime.

1ST

WAITRESS
Experienced

COFFEE SHOP WAITRESS 
Apply in person 

CHARLES CONTINENTAL
HOUSE

5400 So. CICERO CHICAGO

SECRETARY
Variety of responsibilities for a prog

ressive real estate company.
Rapid dictation and typing required.

SALARY OPEN 
Near Wacker & Adams 
Mr. COOK — 641-5500

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

WEEKEND WATCHMAN
Hours: Saturday 8 A. M. to 

Sunday 6 P. M. — total 34 hours.
Apply in person:

FASCINATION CANDY CO.
1137 No. WOOD ST.

kartij
žemėj
“persi-
matuo-

Rekomenduoja 10 
daugiau gyventojų

* Net amerikoniškais
valgymo standartais”
jant pasaulis jau dabar yra pa
jėgus aprūpinti 35 bilijonus 
gyventojų mūsų žemėje, tai 
yra 10 kartų daugiau negu da-

— Amalija (Kalvaitytė) ir 
Mykolas Jagučiai, Marquette 
Parko gyventojai, .11 metų tu
rėję 12-kos butų apartamenti- 
nį namą, jį pardavė ir nutarė 
pasitraukti ‘ iš to biznio. Jie 
aktyviai dalyvauja lietuviš
kam gyvenime ir remia lietu
viškas organizacijas.

■ • -— ALT Clevelando Skyrius 
pasiuntė raštus JAV Valstybės 
sekretoriui ir’kitiems valdžios 
pareigūnams . Simo Kudirkos 
reikalu. Raštuose iškeltas žmo
gaus teisių pažeidimas ir tebe-

vykdomas sovietų teroras oku
puotoje Lietuvoje. Vyriausy
bė raginama padaryti interven
ciją ir bandyti ištraukti Kudir 
ką iš sovietų kalėjimo.

— Dr. Antanas J. Gusenas ir 
vėl pasileido kelionėn. Jis ap
lankys Ohio, Kentucky, North 
Carolina, Georgia ir Florida 
valstybes. Jis planuoja aplan
kyti istorines vietas ir aprašyti 
Įdomesnius Įspūdžius.

Archer Avė. Vadovybė kviečia 
atsilankyit. Bus programa ir 
svečių priėmimas.

— Dr. J. Jakševičienė ir dr. 
A. Šabanienė išvyko į gydytojų 
suvažiavimą, kuris vyksta San 
Francisco mieste Californijoje.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

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 Iva iri v prekių. . 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — T»L 254-3320

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

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 JsigytL prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 

vardu tr pasiųsti:
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$.

— Muz, Vincas Mamaitis, Eli 
ząbeth, N. J. yra Lietuvių var
gonininkų ir muziku sąjungos 
pirmininkas taip pat žurnalo 
“Muzikos Žinios” redaktorius. 
TV-je Dainų šventėje, kuri 
įvyks Chicagos amfiteatre lie
pos 4 d., jis diriguos kai ku
rias dainas jungtiniam chorui.

— Jim Venckus yra Cornell 
parko, esančio prie 50-tos ir 
Wood St., vyr. prižiūrėtojas. 
Parke vyksta apylinkės jaunimo 
organizacij ų Įvairūs parengi
mai, stovyklavimas ir žaidimai. 
J. Venckus jiems daug padeda.

— Andrijonas Stanislovaitis 
ir Antanas Kivėnas, baigę šį 
pavasarį Dariaus - Girėno litu 
anistinę ir šv. Kryžiaus para
pijinę mokyklas, tariasi ir ža
da rudenį važiuoti mokytis į 
Vasario 16 gimnaziją Vokieti
joje.

— Radio Liberty Komiteto 
pirmininkas Howland H. Sar
geant dėkoja - dr. K. Bobeliui 
už pabaltiečių vardu nusiųstą 
memorandumą ir laiške aiški
nasi memorandume iškeltais 
punktais.

— Pavergtų tautų komiteto 
posėdis įvyko 1971 m. birželio 
7 d. latvių tautiniuose namuo
se. Lietuviams atstovavo Chi
cagos Lietuvių Tarybos vice
pirmininkai: kun. A. Stasys ir 
Pr. Pakalkienė, o LB adv. P. 
Žumbakis ir Sadauskas. Paverg 
tųjų tautų paradas įvyks liepos 
17 d. miesto centre. Be minėtu 
atstovų, dalyvavo kaipo stebė
tojai ALTo pirm. dr. K. Bobe
lis ir Chicagos Liet. Tar. pirm. 
J. Pakalka.

— Basa Markulylė baigė 
Marquette Parko lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą. Ji 
lanko baleto mokyklą ir yra 
skautė.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus 5 metų sukakties mi 
nėjimas Įvyks š. m. birželio 22 
d., antradienį, 5 — 7 vai. vaka
ro muziejaus patalpose, 4012
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REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — PardavimuJ____

PASKOIX>S PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia l-TIVl

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI-
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto

gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW, 
skiepas, garažas. Tūoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

įrengtas 
užim-

butai

Mar-

— Broniaus ir Vladės Siliūnų 
šeimoje buvo atšvęstos trejos 
iškilmės — sūnus Algimantas 
baigė St. Ignatiaus Prep. Col
lege su Firs Honor atžymėjimu, 
sūnus Rimas baigė Brighton 
Parko liet, parapijos pradžios 
mokyklą su pažymėjimu už ge 
rą mokslą ir $100.00 pinigine 
premija ir sūnus Vytas baigė 
Aukštesniąją Lituanistinę Mo
kyklą su aukščiausiais pažy
miais.

— Vytenis Silas yra Dairių 
šventės Vidaus tvarkos komi
sijos pirmininkas. Komisija 
pasirūpins tinkamu skaičiumi 
vadovų ir palydovų, kurie 
gausiems svečiams padės su
rasti vietas. Komisijos talki
ninkais bus Įvairios jaunimo 
organizacijos. *;

— Sen. Frank D. Savickas 
(D i— 27) savo pareiškime 
spaudai kritikuoja Respubli-

.•■w.VX-.'vViti

Lengvai apsirengusi mergina nesirū
pina, kad staiga užėjęs lietus sušlapins 
jos drabužius. Kitas reikalas — plau
kai, kuriuos ji apsaugo paprastu krau- 

* tu vės maišu.

AUTO MECHANIC
Foreign car experience preferred, 
mall shop with good working condi
tions and excellent facilities. Salary 

open for right man.
Contact Mr. O’GAREK

DATSUN MANNHEIM MOTORS 
5601 So. LA GRANGE RD 

LA GRANGE

būs7nėsš”chance$
Biznio Progos

RESTAURANT FOR SALE
GOOD GOING BUSINESS.

Two kitchens. Near “L” stations.
Good location. For information call 

243-7779
after 3 P. M.

Call evenings and Sundays 
829-5088

4 BUTŲ PO kamb. mūrinis, su
modernintas, Marquette Parke. 

Savininkas. Tel. 925-7818

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. T«I. Y A 7-5980

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu butas 
su baldais suaugusiems 2-rame aukšte 

6541 So. CAMPBELL Avė.
Skambinkite WA 5-6616

konų partijos senatorius už jų 
neatyduma tiesioginiams žmo
nių reikalams. Už jo įneštą 
įstatymo projektą aprūpinti 
luošųjų vaikų mokyklas prie
monėmis balsavo tik 1 tos par
tijos senatorius. Nežiūrint to, 
Įstatymas buvo priimtas.

— Dr. Algirdas Avižienis, 
Californiįos universiteto kom- 
puterių katedros profesorius, 
taip pat dirbantis mokslini 
darbą Californijos technolo
gijos instituto Jet Propulsion 
laboratorijose, vadovavo ir 
koordinavo tarptautinėms stu
dijoms kom put erių naudoji
mo moksliniams reikalams.

— Edward Walaitis, Chicago 
Tribune iliustratorius, Leo
nard Mickas, Meno instituto ir 
Kelly aukšt. mokyklos instruk
torius, ir seselė M. Rosanne, 
Marijos aukšt. mokyklos meno 
direktorė, buvo pakviesti Chi
cago Lawn Prekybos rūmų su
ruoštos metinės meno parodos 
ir šventės Įvertinimo komisi- 
jon.

— Marilyn Abazoris, gyw Be
verly Hills apylinkėje, baigė 
Knox kolegiją , Galesburg, Ill.

— Pranas Šulas, teisininkas 
ir tos srities informacinių kny
gų autorius, yra išrinktas 
Brighton ir Gage Pk. apylinkių 
Lietuvių Namų Savininkų drau 
gijos valdybos pirmininku. 
Draugija rūpinasi apylinkės ir 
jos gyventojų gerove. Naujoji 
valdyba daro žygius Įtraukti į 
tos organizacijos svarbią veik
lą galimai daugiau vietos gy
ventojų. Tam tikslui yra suda 
ryta speciali komisija iš Euge
nijos Izokaitienės, Zuzanos 
Girdvainytės ir Aldonos Lauri
naitienės.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tek: REpublIc 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi-1 
lių. gyvybės, svei-| 

į katos ir biznio.
Patogios išsimokė-1 

{imo sąlygos.
J. B A C E V I č I U S f

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 ’

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 

Taisomi au+o motorai, stabdžiai, 
tune-ups Ir t. t.

4824 Sc. CALIFORNIA AVE. 
CHICAGO, ILL. TEU VI 7-9327

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

; HOME INSURANCE

Call: Frank Zapollt 
~ 3208’A W. 95th St?

GA 4-8654

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

LAIKAS DABAR!
DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 

pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

4 KAMB. PUIKUS MEDINIS, nau
jas šild., garažas, arti parko. Kaina 
$15,800.

6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26.800.

2 BUTŲ MŪRINIS, 4 ir 5 kamb., 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
$26 500

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb., virš $7,000 pajamų, 
du blokai nuo parko. $47,000.

1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti musų. Naš
lė neužprašo — $33.500.

SKONINGAI MODERNUS 7 kamba
rių mūras ir 2 auto garažas. Tviska 
švara, tvarka ir graži gatvė arti ofiso. 
$23-900.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10 900

PRIE* PAT MARQUETTE PARKO 
apynaujė mūro rezidencija. Savinin
kas iškeliamas išvažiuoja. Greitas pa
siūlymas. $29,000.

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

10 BUTŲ, mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6% KAMB.. 18 metu mūr., šil. gazu, 
įrengtas rūsys. 2% vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski.
$26.900.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. 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 Troy apylinkėje.* $29,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

WHEATON BY OWNER
Spacious tri-level. 3 bedrooms. 2 
baths, large paneled family room with 
built-in storage, basement, workshop 
area. 2 car garage. Well landscaped, 
near excel, school and Wheaton col

lege. $45,900. 
CALL 665-5376

FOR SALE BY OWNER. St. Basil 
parish 6 room 3 bedroom. Completely 
modern, tiled kitchen & bath, 220 
wiring. S250 down F. H. A. appro

val. A bargain at $16.200. 
Indirect lighting in bathroom.

By appointment only. 
925-4816.

PARK RIDGE OPEN HOUSE 
SATURDAY & SUNDAY 1—5 P. M. 

214 So. MERRIT.
7 room brick. Modern kitchen & bath, 
paneled recreation room. 2 car pa
rade. Central air cond. Walk to train 

& bus. Manv extras. Lo 40’s. 
BY OWNER 823-0113.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu-naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-condltioning J 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

BUTŲ 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. 
TEL. — 257-5542




