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BRAZILIJA APŠAUDĖ JAV ŽVEJU LAIVUS
SOVIETAI BAUDŽIA TURKŲ VALDŽIĄ

ISTANBULAS. — Paskutiniu metu vėl pablogėjo Turkijos 
santykiai su Sovietų Sąjunga. Karinės vadovybės iniciatyva pa
keista turkų vyriausybė, kuri buvo ryšius su sovietais gerokai 
išplėtusi. Naujoji turkų valdžia, po kelių teroristų grupių iš
sišokimų ir Izraelio konsulo nužudymo, smarkiai suvaržė kairiųjų 
organizacijų veiklą. Prie santykių pablogėjimo prisidėjo ir Turki
jos vyriausybės globa iš Sovietų Sąjungos pagrobtu lėktuvu pa
bėgusiems lietuviams — Pranui ir Algirdui Bražinskams.

BRAZILIJA PASKELBĖ 200 M. RIBAS
WASHINGTONAS. — Valstybės departamentas tiria vieno 

Floridos žvejo skundą, kad jo laivas ir šeši kiti amerikiečių žvejų 
laivai buvo persekiojami Brazilijos karo laivo 70 mylių nuo Bra
zilijos krantų. Į laivus buvę paleisti keli šūviai. “Jornal do Brasil” 
paskelbė, kad korvetė “Solimoes” buvo pasiųsta sulaikyti septy- 
nius žvejų laivus, gaudžiusius šrimpus Brazilijos teritoriniuose 
vandenyse. Brazilijos karo laivyno ministerija paneigia ameri
kiečių laivų apšaudymą.

Sovietų Sąjungoje veikianti 
radijo stotis “Bizim Radyo” pa
didino savo transliacijas turkų 
kalba. Stotis kritikuoja Turki
jos vyriausybę ir kariuomenės 
vadus, šitie “fašistai” prispau
dę turkų liaudį, kurią radijo 
stotis ragina numesti šita “jun
gą”. "

Savo nepasitenkinimą Turki
jos vyriausybės laikysena so
vietai išreiškė paskelbtu bendru 
komunikatu po Kipro salos pre
zidento, vyskupo Makarios vi
zito Maskvoje. Vyskupas atvy
ko į Maskvos stačiatikių patri
archo šventinimus, tačiau ta pa
čia proga jis turėjo susitikimų 
ir su sovietų vyriausybės atsto
vais. Po pasikalbėjimų paskelb
tame pareiškime sovietų valdžia 
pakeitė savo ankstyvesnę laiky
seną Kipro atžvilgiu. Seniau pa
našiuose pareiškimuose sovietai 
nepamiršdavo pabrėžti Kipro sa
loje gyvenant” dvi-tautines ben
druomenes — graikų ir turkų. 
Dabar komunikate kalbama tik 
apie “Kipro liaudį”.

Komunikate kalbama apie rei
kalą išvežti iš Kipro “svetimas 
kariuomenes”, graikų ir^ turkų 
dalinius,■ Jaikomas^Kįpre'?'Ank-; 
sčiau sovietai reikalaudavo išga
benti “užsienio bazes”, jomis lai
kydami • Britanijos bazes. So
vietai į ..komunikatą įrašė, jog 
derybos, tarp abiejų Kiprų salos 
tautiniu grupių turi vykti “be 

-kišimosi iš užsienių”. Turkija sa
ve laiko glaudžiai surišta su Ki
pro salos įvykiais, nes ji yra 
viena iš Kipro valstybę garan
tavusių, jėgų..

šitokį -komunikatą Maskvai 
paskelbus, turkų vyriausybė įtei- 

>kė notą .sovietų ambasadoriui 
Grubjakovui, ;pranešdama jam, 
kad komunikato žodžių pakeiti- 
.mas,„lyginant jį su kitais pana- 
: šiais sovietų pareiškimais Ki
pro reikalų, tuękų vyriausybės 
yrą laikomas svarbiu sovietų lai
kysenos pakeitimu ir nedrau
gišku veiksmu.

Sovietų susitarimas su vys
kupu. Makarios tuo Turkijai ne
priimtinas, kad ji pagaliau susi
tarė su Graikijos valdžia nusta
tyti''laiko'ribą graikų-turkų de
ryboms Kipro saloje., Tie pasi
kalbėjimai vyksta jau treji mė

žtai* Nato valstybių konferenci
joje susitikę turkų ir graikų už
sienio reikalų ministerial susi
tarė užbaigti tas kalbas iki rug
sėjo mėnesio.,. . ■

Mack Trucks statys 
sovietams fabriką 
NEW- YORKAS. Soviehį 

.Sąjunga,susitarė su Amerikos 
Mack Truks įmone, kuri pažadė
jo-suplanuoti ir pristatyti visas 
: mašjoas nąųjai sovietu sunkye- 
.žimių įmonei Naberežnije Čelni, 
prie Karnos upės, totorių res
publikoje, 570 mylių į rytus nuo 
■Maskvos..; , • ,

Ši sutartis, jei vyriausybė ne
statys kliūčių, pakels Amerikos 
eksportus j Sovietų Sąjungą 750 
milijonais dolerių. Jei šis biz
nis pavyktų, sovietų delegacija

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — “The 
Washington Post” laikraštis ir
gi paskelbė iki šiol slaptą doku
mentą, kuris įrodinėja, kad tarp 
Washington© ir Saigono nebu
vę slaptų susitarimų užkirsti ke
lią laisviems rinkimams, kurie 
būtų visam.Vietnamui davę ko
alicinę vyriausybę. Saigono 
prezidentas Diem, vėliau nužu
dytas, vienas atmetė rinkimų 
idėją.

WASHSINGTONAS. — Vy
riausybės byloje su New York 
Times laikraščių kongreso na
riai laikosi neutraliai. Sen. Carl 
Curtis, vyriausybės stiprus rė
mėjas, pareiškė nuomonę, kad 
slaptumo klasifikacija neturėtų 
būti naudojama ten, kur priden
giamas melas ar apgaulė. Slap
tumas neturi išgelbėti pareigū
nų nuo klaidos ar apgaulės ati
dengimo.

WASHINGTONAS. — švieti
mo departamentas paskelbė, kad 
didžiausią pažangą desegreguo- 
dama „mokyklas padarė Missis
sippi valstija. Daugiausia rasi
niai atskirtų mokyklų esą Čika
goje ir Illinois valstijoje.

SAIGONAS. — Amerikiečių 
daliniai susikirto su šiaurės 
Vietnamo kareiviais 43 mylios 
Į rytus nuo Saigono. Vos 9 my
lios nuo Saigono vietnamiečiai 
užtiko didelį priešo amunicijos 
sandėlį.

ACAPULCO. — Tropikinė 
audra, pavadinta “Brigitte”, 
smogė Meksikos kurortiniame 
mieste Acapulco, 17 asmenų din
go, penki buvo sunkiai sužeis
ti, vanduo apsėmė kelius ir net 
viešbučių apatinius aukštus.

Viceprez. Agnew 
rengiasi kelionėn 
WASHINGTONAS. — Vice

prezidentas Agnew išvyksta į 
ilgą kelionę, kurios metu jis ap
lankys Pietų Korėją, Singapūrą, 
Kuwaita, Saudi Arabiją, Etio
piją, Keniją, Kongą, Maroką, 
Ispaniją- ir Portugaliją.

Liepos 1-mą Amerikos delega
cija, vadovaujama viceprez. Ag
new, dalyvaus P. Korėjos prezi
dento Parko inauguravimo iš
kilmėse. Be viceprezidento de
legacijoje bus admirolas Mc
Cain, Amerikos karinių jėgų Ra
miajame vandenyne vadas, vi
sa eilė senatorių, Atstovų Rū
mų narių ir diplomatų.

pažadėjo išleisti dar 1 bilijoną 
dol. mašinoms ir planams pirk
ti. z .

Sovietai anksčiau kreipėsi į 
Fordą, tačiau tas atsisakė pa
statyti jiems sunkvežimių fa
briką. Sovietų delegacijai va
dovavo Suškovas, kuris susita
rimą ir pasirašė. Sunkvežimių 
fabrikas turėtų pagaminti per 
metus 150,000 vienetų, iš jų 
40,000 išverčiamų, žemėms ve
žioti tinkamų “dump trucks”.

Naujas Amerikos kariuomenės tankas dabar bandomas Aberdeen, Md. poligone. Jis turi 1,250 
arklio jėgv motorą ir gali važiuoti 40 myliy per vai. greičiu.

BRITŲ PARLAMENTAS ATIDĖJO 
SPRENDIMĄ DĖL EUROPOS RINKOS 
LONDONAS. — Britų vyriausybė, pristačiusi parlamentui 

savo planą įstoti į Bendrą Europos Rinką, nutarė nereikalauti 
balsavimo dėl šio sumanymo iki šių metų rudens, po parlamento 
atostogų. Parlamente ir spaudoje debatai dėl įstojimo į rinką 
vyksta, tačiau nutarimas paliktas kitai sesijai. Prieš tą svarbų 
nutarimą abi Britanijos politinės partijos turės savo metines 
konferencijas. Ypač darbo partijoje sentimentas prieš britų įsi
jungimą yra didelis. Nors partijos vadas Harold Wilson, būdamas 
premjeru, pritarė įsijungimui į rinką, paskutiniu metu ir jis pra
dėjo abejoti. ' t. >■

Iki debatų galo ir per vasa
ros atostogas, vyriausybė ban
dys paveikti Britanijos viešąją 
opiniją, kad ji priimtų įstojimo 
sąlygas, šiuo metu opinijos tik
rintojai skelbia, kad apie du 
trečdaliai britų nenori įstoti į 
Europos* rinką.- - ■

Daug prisidės prie nutarimo 
ir britų ekonominė padėtis. Pa
imdamas valdžią, premjeras 
Heath žadėjo sustabdyti inflia
ciją, tačiau per metus maisto 
kainos Britanijoje paaugo 8.5%. 
Kartu ėmė kilti bedarbių skai
čius, pasiekdamas rekordą visam 
pokariniam laikotarpiui — 800,- 
000. Pagerėjimas ekonominė
je srityje sustiprintų įstojimo 
į rinką galimybes.

< .Londone ir kituose miestuose 
atsidarė agentūros, kurios vi
lioja darbininkus važiuoti dirbti 
į Vakarų Vokietiją, kurios pra
monei stinga kvalifikuotų dar
bininkų. Pernai iš Britanijos į 
Vokietiją dirbti išvažiavo 6,000 
britų, o šiais metais jų skaičius 
sieksiąs 20,000. Darbo unijos 
protestuoja prieš šitokį darbo 
jėgos išvažiavimą.

Vokietijoje šiuo metu dirba 
apie 2 milijonai užsieniečių. Vo
kietija mielai priima darbinin
kus iš Britanijos ir vedamos de
rybos tarp abiejų vyriausybių, 
kad tie darbininkai nebūtų pri
vačių agentų išnaudojami ir kad 
jų išvykimas vyktų per oficia
lias įstaigas.

Privačiai vokiečių pramonės 
vadovai yra raginami steigti 
įmones pačioje Britanijoje, in
vestuojant čia kapitalą ir išnau
dojant esamą darbo jėgą. Tačiau 
bent šiuo metu patys britai ven
gia investuoti didesnius pini
gus, nes ekonominė padėtis nė
ra viliojanti. Britanijai įstojus 
į bendrą rinką, padėtis gali pa
gerėti ir tada, pačiai Britanijai 
bus reikalingi visi jos darbi
ninkai.

MASKVA. Trys sovietų 
kosmonautai erdvės stotyje ga
li sumušti ilgo skridimo rekor
dą. šiandien jie erdvėje jau iš
buvo 13 dienų. Ankstyvesnis 
rekordinis skridimas buvo 18 
dienų. ’ ' ♦

Nauja agentūra 
prieš narkotikus 
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas .Nixonąs įsteigė atskirą 
agentūrą “Special Action Of
fice of Drug Abuse Prevention” 
ir paprašė kongreso 155 mili jonų 
dol. kovai prieš narkotikus. Tos 
agentūros direktorium pakvies
tas 37 m. dr. Jerome Herbert 
Jaffe, žydų kilmės, kurio tėvas 
yra atvykęs Amerikon iš Lie
tuvos. Medicinos daktaras, pro
fesorius Čikagos universitete, 
Jaffe vadovavo kovai prieš nar
kotikus Illinois valstijoje.

Prezidento prašoma suma pa
kels visas valdžios išlaidas nar
kotikams iki 370 mil. dol. Pre
zidentas sako, kad Amerikoje 
yra 250,000 civilių įpratusių 
naudoti heroiną., šalia jų apie 
30,000 kareivių vartoja heroi
ną Vietname, kur jis yra daug 
pigesnis. Apie 105 mil. dol. ski
riami vien gydymui, 14 mil. dol. 
skiriama veteranų ligoninėms 
naujoms narkotikų klinikoms 
steigti. Iki šiol tokių klinikų 
buvo 5, dabar bus 30. Iš tų pa
čių lėšų bus paruošiami kitų 
valstybių specialistai kovoję 
prieš narkotikus. Bus padidin
tos eilės detektyvų ir muitinin
kų, gaudančių narkotikų pirk
lius.

Pr*zid«ntas Nixonas atidžiai išklauso koraspondanto klausinį-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

+ Vyriausybės atstovas teis
me dėl New York Times at" 
spausdintų slaptų dokumentu 
pareikalavo, kad teisėjas klau
sytu argumentų prie uždarytų 
durų, nes paliečiami slapti vals
tybės reikalai.

+ Prezidentas Nixonas va
kar kalbėjo Rochester, N. Y., jį 
sutiko jaunų žmonių demonstra- 
ei jos. '

Netoli Britanijos laivų 
lenktynėse apsivertė trys laivai, 
du asmenys žuvo, apie 10 dingo, 

šiandien į Ameriką atvyks
ta 20 sovietų mokslininkų, in
žinierių, kosmonautų grupė, ku
ri dalyvaus Houstono konferen
cijoje su amerikiečiais moksli
ninkais. Bus bandoma erdvėje 
pastatyti tokias stotis, kuriomis 
galės naudotis abiejų vaistys 
biu astronautai, f

< Nikaragvoj buvo nušautas 
žinomas politikas dr. Enrique 
Porras Garcia. .

Australijoj iš devynių gi
musiu vaikų tik vienas dar gy
vas — berniukas. Kiti: aštuoni 
jau mirė. Ir- šio gyvybei gresia 
pavojus. :

žemės drebėjimas Čilėje 
padarė nuostolių šiaurinėje ša
lies dalyje.

Prezidento planą kovai 
prieš narkotikus Floridos pava
dino “per mažu, per vėlai”*: Tų 
lėšų neužtektu vienam New Yor- 
ko miestui. Prezidentas prašė 
155 miL

CHARLESTON. — Angliaka
siai, po keturių dienų streiko, 
unijos vadovybės raginami su
grįžo į darbą.

WINSTON-SALEM. — Lėk
tuvo piratas, įsakęs New Yor- 
kan skrendančiam lėktuvui skris 
ti į Kubą, buvo lėktuvų palydo
vų suimtas. Jis neturėjo jokio 
ginklo.

Paminėjo vokiečių 
sukilimą Berlyne 
BERLYNAS. — Vokietijoje 

ketvirtadienį buvo prisimintas 
vokiečių darbininkų sukilimas 
prieš komunistų valdžią, įvykęs 
prieš 18 metų birželio 17 d. Va
karų Berlyne ta proga buvo pa
dėti vainikai visiems žuvusiems 
per sukilimą ir nušautiems bė
gliams.

Rytų Vokietija tuo pačiu me
tu turėjo komunistų partijos 
kongresą. Sukilimo, kuris pra
sidėjo Rytų Berlyne, Stalino alė
joje, statybos darbininkų tar
pe, niekas neprisiminė. Kon
grese partijos vadai žadėjo per 
ateinančius 5 metus pastatyti 
daugiau namų ir iki 23% pakel
ti darbininkų algas. Pramonės 
gamyba padidėsianti 36 % ir gy
ventojai gaus pusę milijono nau
jų butų.

Rytų Vokietijos darbininkai 
gyvena geriau už kitų komunis
tinių valstybių darbininkus, ta
čiau valdžia vis bijo, kad neat
sitiktų taip, kaip Lenkijoje, kur 
darbininkų riaušės nuvertė Go
mulka. Todėl valdžia' darbinin
kams labai pataikauja.

Neaiški Vietnamo 
dokumentų byla

NEW YORKAS.------FBI to
liau aiškina, kaip New York 
Times laikraštis gavo slaptą vy
riausybės raportą su dokumen
tais. Skelbiama, kad raportą 
parūpinęs Daniel Ellsberg bu
vęs vyriausybės tarnautojas, 
strateginių klausimų analizuo
tojas, dirbęs Rand korporacijo
je.
Sovietų spauda labai plačiai ra
šo apie New York Times bylą 
teisme su vyriausybe, kuri ban
do uždrausti dokumentų spaus
dinimą. Sovietų skaitytojai vi
siškai nesupranta, kaip čia galė
jo įvykti, kad valdžia skundžia 
teismui laikraštį, nes sovietų 
propaganda daug metų aiškina, 
kad Amerikos valdžia ir spauda 
abu eina kartu “prieš darbo žmo
nių interesus”. Sovietų propa
gandistams dabar tenka aiškin
ti, jo? “atsiradę prieštaravimai 
valdančiuose sluoksniuose”.

Jungtinių Tautų sekretoriaus 
įstaiga priminė, kad 1965 metais 
sekretorius Thant buvo suradęs 
kelią Amerikai ir šiaurės Viet
namui derėtis, tačiau Amerika, 
kaip dabar iš paskelbtų doku
mentų aiškėja, atsisakiusi. Tuo 
metu Thantas buvęs labai už
gautas ir pareiškime pasakė, 
kad Riekvieno karo pirmutinė 
auka yra — teisybė.

BONA. — Vokietis žurnalis
tas Jugoslavijoje buvo paleistas 
iš kalėjimo po 15 mėnesių. Pre
zidentas Tito dovanojo jam baus
mę — 6 metus, kurią jis gavo 
už “šnipinėjimą”, žurnalistas 
Rullmann buvo paskelbęs “Der 
Spiegei” žurnale žinią apie ka
riuomenės rengiamą prieš Tito 
perversmą.

Nuo birželio 1-mos dienos įsi
galiojo naujas Brazilijos įstaty
mas, kuris teritoriniais vande
nimis paskelbia 200 mylių nuo 
kranto ruožą. Tuo Brazilija pri
sidėjo prie devynių kitų Pietų 
Amerikos valstybių, kurios jau 
seniai yra. nustačiusios tokias 
ribas. Kitos pasaulio valstybės, 
jų tarpe Amerika, pripažįsta tik 
12 mylių teritorinius vandenis. 
Vien Ekvadoras šiais metais yra 
sulaikęs 25 Amerikos žvejų lai
vus ir išreikalavęs iš jų po 36,- 
000 dol. pabaudų. Sausio mėne
sį du amerikiečių laivai buvo 
apšaudyti Ekvadoro lėktuvų.

Brazilija turi pajūrį 4,500 my
lių ilgumo. Jai įsijungus į 200 
m. ribas pripažįstančių valstybių 
tarpą, dabar visi Pietų Ameri
kos pakraščiai turi tą ribą, iš
skyrus Kolumbiją ir Venecuelą, 
kontinento šiaurėje. Pagal nau
ją brazilų įstatymą visi svetim
taučiai žvejai gali įsigyti Brazi
lijos žuvavimo leidimus ir žu
vauti 200 mylių ribose, tačiau 
ir su leidimais draudžiama gau
dyti šrimpus, kurie neša gerą 
pelną, šrimpų gaudymui tose 
ribose reikalingas vyriausybei- 
susitarimas, šiuo atvejų — 
Brazilijos ir Amerikos*.
' Derybos tarp Amerikos ir Pie

tų Amerikos valstybių vyksta 
jau dveji metai, tačiau nesusi
tariama, nes Amerika laiko 200 
mylių ribą priešinga tarptauti
niams įstatymams. Praeityje 
Amerikos vyriausybė atlygin
davo žvejams, turėjusiems su
mokėti baudas ir pareikšdavo 
dėl tų baudų protestus. Susikir
timas su didžiausia valstybe Pie
tų Amerikoje — Brazilija, Ame
rikai būtų labai nemalonus.

Pietų Amerikos spauda pri
mena Amerikai, kad ji labai ne
patenkinta, kai prie jos krantų 
žvejų tinklus sugadina sovietų 
laivai. Amerikos tūnos laivai ar 
šrimpų gaudytojai lygiai taip pat 
įžeidžia Pietų Amerikos gyven
tojų jausmus.

Užsidaro garsi 
laivų Įmonė

LONDONAS. — Škotijoje il
gus metus veikė garsi laivų sta
tybos įmonė—Upper Clyde Ship
builders. Ji yra pastačiusi ir to
kį milžiną laivą, kaip “Queen 
EKzabeth”. (Paskutinių teetu, 
padidėjus konkurencijai laivų 
statybos pramonėje, škotų įmo
nė pateko į finansinius sunku
mus ir nutarė užsidaryti. Laivų 
dirbtuvėse dirba apie 30,000 
darbininkų.

Panašiai, kaip Lockheed avia
cijos bendrovė Amerikoje, ško
tų laivų statybos įmonė prašė 
vyriausybės 12 milijonų dolerių 
subsidijos. Apie 500 darbininkų 
važiavo į Londoną demonstruo
ti. šeši darbininkų atstovai bu
vo priimti premjero Heath. Jis 
juos pavaišino arbata ir pasikal
bėjo, tačiau neatšaukė vyriau
sybės nutarimo nešelpti biznio 
bendrovės ir neduoti jai jokių 
subsidijų. Darbininkai išvažia
vo nepatenkinti.



LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMAS
Šiais metais LF suvažiavi

mas buvo numatytas New Yor
ke,’bet dėl teisinių kliūčių H 
teko atšaukti, ir jis įvyko nuo
latinėje suvažiavimo vietoje, 
Chicagoje. Ryšium su vadovy
bės neapsižiūrėjimu pats su
važiavimas įvyko beveik pus
mečiu pavėluotai, nes meti
niai suvažiavimai turi būti me
tų pradžioje. Suvažiavusių bu 
vo pasisakyta ir prašyta ateity 
šaukti minėtu laiku. Tokie pa 
vėlavimai neigiamai atsiliepia 
į narius ir į teigiamą organiza
cijos stovį.

Pats suvažiavimas įvyko bir
želio 5 d.) Jaunimo Centre. 
Dalyvavo virš 100 narių. Su
važiavimą atidarė dr. G. Balu
kes* Lietuvių Fondo tarybos 
pirmininkas. Pasveikinęs su
važiavusius jis padarė praneši
mą apie šių metų buvusią dar
bo eigą. Pasidžiaugė* kad fon 
do reikalai eina geru keliu ir 
rezultatai visai patenkinami. 
Fondas jau yra sukaupęs apie 
714,000 dot, tūri 2*808 narių, 
kurie gerk valia suaukojo mi
nėtą sumą. Turima vilties, kad 
švenčiant dešimtmetį fondas 
turės pilną milijoną. Tas lie
tuviams būtų didelė garbė, nes 
saro dosnumu ir tautiilių rei
kalų supratime šioje srityje 
užimame antrą vietą po žydų.

Susirinkimo prezidiumą su
darė dr. A. Razma, dr. j. Va
laitis ir inž. A. Sabalis — pir
mininkais. Sekretoriatas — K. 
Girdvila, F. Edimantas ir M. 
Kriaučiūnienė. Parlamentaru 
pakviestas inž. V. Kamantas. 
Tenka paminėti, kad prezidiu
mas savo pareigas atliko labai

mas praėjo sklandžiai ir tvar
kingai.

Nmitfhacijų komisiją sudarė 
dr* F. Kaunas, dr* P. Kisielius, 
A. Rėklaitis ir <fr. V. Šimaitis. 
Mandatų — J. Vilu lis, J. Kučė- 
nas, St Rauckinas, K. Barzdu- 
kas, J. Grėbliūnas ir P. Karei
va; rezoliucijų — inž. V. KuG 
kus ir P. Turūta; spaudos »— 
kun. J. Prunskis, inž. V. Kut- 
kus, VI. Butėnas Ir A* šantarasį 
balsų skaičiavimo — inž. 
Naudžius.

Suvažiavimą atidarius, mal
dą sukalbėjo Vysk. V. Brižgys 
ir pasakė sveikinimo žodį, gra 
žiai įvertindamas fondo vado
vybę ir narius, kurie savo au
komis prisidėjo prie jo išugdy
mo. Tai įgalina rimtai parem
ti Lietuvos kultūrinius reikalus.

Toliau sveikino gen. kons. 
dr. ,P. Daužvardis, JAV LB 
centro v-bos vardu Vyt Ka
mantas, ALTos vardu dr. V. ši 
maitis, iChicagos apygardos 
pirm. J. Jasaitis ir kiti. Fondo 
mirusieji nariai buvo pagerbti 
atsistojimų;; taip pat užprašy
tos Ąv. Mišios, kurios kasmet 
suvažiavimo proga yra atlaiko 
mos mirusiųjų intencija.

Kultūros reikalams iš gauto 
pelno buvo paskirta 1970 me
tais 31,000 dolerių. Tai graži 
suma, kas pilnai pateisina 
fondo įsteigimą ir ugdymą. 
Nors praeiti metai buvo labai 
nepalankūs finansiniams rei
kalams bet fondo vadovybei 
pasisekė laiku nugalėti atsira
dusius sunkumus, todėl buvo 
gautas patenkinamas pelnas.

Kitais metais numatoma žy- 
todėl ir pats susirinki- miai daugiau pelno, nes inves-

Dainę šventės banketo rengimo komitetas iš kairės į dešinę: pirmininkė Ona Gradinskienė, AHciįa Rūgytė, 
Marija Remienė/ Valerija Čepaitienė ir Zuzana Pvpienė.

pasižadėjo atlikti karštų pasisakymų buvo nusi- 
pareigas sąžiningai leista vienų ir kitų dėl “kon* 

, į traveršinio” žodžio, , kuris pa-
Kontrolės komisija išrinkta keistas švelnesniu. Dar pabai- 

šios sudėties: V. Orentas, K. gai, aptaruš- reikalus, kurie 
Grina ir P. Kilius. Jai palinkę- mažiau reikšmingi, posėdis bu 
ta stebėti, stebėti ir dar kartą vo baigtas sugiedojus himną, 
stebėti, rodos, taip buvo pri-j 
imta Lietuvoje pasisakyti.

Pabaigoje buvo priimta re 
zoliucija, kurią paruošė inž. 
Kutkus ir P. Turūta. Ją prii-(tucijai. 
mant buvo aštriau pasisakyta J 
dėl punkto, kad pelną neskirti 
kontraversiniems asmenims.
Čia vėl susidurta su tais, kurie .

“u..i*.-.-;,,; -oj Šuberto kūrybos, — smuikiniu- 
labai kas klausia klijejitą dvarininką.

patikėtas 
ir stropiai.

Bendrai paėmus, suvažiavi- 
Jnias — susirinkimas praėjo 

> darbingoj nuotaikoje, kaip ir 
V. pridera rimtai finansinei insti- 

J. Tijūnas

pasišovę remti “kultūrinį ra
dikalizmą”, Motyvai — 
nepatogu juos išskirti, tai esą

CRANE SAVINGS and Loan Association
i ĮlĮiiiiB

B. B. PIETKIEWICZ, Pre*. 

47 and Rockwell Street. Tet» LAfayette 3-10B3
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

1 % mokama vieną 
h •— mėty certifi-
I Ą catams. Mažiau-
F iia $5,000

ar daugiau

? 6h 
investment 

account

> ■ W

ik

i

GREIČIAUSIAS, TAUPlNGIAUStAS IR 
PAPRASČIAUSIAS KELIAS SIŲSTI

įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

i VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto —»■ 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

BCSSv/

sAvė giminėms į Lietuvą ir USSR, yra 
nupirkti jiems

, PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATES 
— SPECIALIŲ RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS — 

kuriuos galima pakeisti į pirmos rūšies prekės specialiose 
Vneshposyltorg’o užsieniu valiutos krautuvėse.

KOKYBĖ YRA AUKŠTA. 
KAINOS ŽEMOS.

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės į bet 
kurią mūsų prisijungusių firmų:

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY 
1776 Broadway, Naw York, .N. Y. — Tgt.i (111) 581-7779 

GLOBE PARCEL SERVICE, ING.
716 Walhwt tU Philadolphio, Pa. 19106. — Tai.: (215) 925-3455 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 Wwt 45 th. Now York, N. Y. 10036. — Tdu (212) 245-7905 

ar tiesiai į:

PODAROGIFTS, Inc.
DĖMESIO! NAUJAS (ADRESAS:

240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001
TEL: (212) 685-4537

tavimai numatyti atsargesni ir 
lankstesni, kas iš suvažiavimo 
dalyvių ir buvo reikalauta. 
Taip pat investavimai turėtų 
būti labai apdairūs ir tik su vai 
dybos ir tarybos aprobavimu.

Iš paskelbtų investavimo 
duomenų ir narių pasisakymo 
paaiškėjo, kad esant dides
niam lankstumui ir Įdėjus va
dovybei daugiau darbo, būtų 
buvęs didesnis pelnas nei tar
pininkaujant investavimo kom
panijų agentams. Valdybos 
pranešimas buvo trumpas ir 
išsamus, todėl suvažiavimo 
buvo nžgirtas ir priimtas.

Susirinkimas labai atidžiai 
išklausė pelno paskirstymo 
kom. pirm. J. Valaičio praneši
mą, kuris smulkiai nurodė, kam 
ir kiek yra paskirta. Reikia 
pripažinti, kad šiais metais 
pelnas buvo paskirstytas be
veik be priekaištų, todėl susi
rinkimas nedaug ką tuo reika
lu turėjo pasisakyti. Po per
nykščių aštrių pasisakymų, 
atrodo, kad šiais metais nei 
vienas “bfendradarbiautojas” 
nieko negavo.

Kad jie norėtų gauti Iš LF 
pinigų, daug pasako iškeltas 
klausimas Lituanistikos insti
tuto Sti važi avime, kur Draugo 
Nr. 131 priede rašoma: “Ar ne 
sudarytų problemų, jei mūsų 
fondas daugiau remtų kultū
rini radikalizmą? Į tai atsaky 
damas, dr. Ambrozaitis primi- 
iiė, kad ta kryptimi buvo nu
eita, suteikus įlaramą dr. Re- 
hieikio darbui, ir tiėl to susi
laukta daug priekaištų, kurie 
kliudo fondo .. Organizavimąsi 
ir augimą, o visa tai dabarties 
laikotarpy yra ypač svarbu.”

Daug komehtarų nereikia, 
vadinasi , fondo vadovybė bu
vo pasišovusi remti radikaliz
mą, o kuo jis kvepia, — vi
siems žinoma. Tačiau nariu ir 
visuomenės griežtos reakci
jos dėka nuo to susilaikyta, ne
norint fondo augimui pakenk
ti. To viso akivaizdoje peršasi 
mintis, kad vadovybė buvo 
pradėjusi pavojingą žaidimą, 
kuris fondui yra labai kenks
mingas, ką ir dr. Ambrozaitis 
pripažino.

Būdinga, kad susirinkimui 
nebuvo pateiktas pelno paskirs 
tymo patvirtinimas, nes, esą, 
LF įstatuose tas nenumatyta. 
Gi LF įstatų 9 paragrafas sa
ko: “c) susirinkimas Išklauso 
ir tvirtina LF Tarybos ir kon
trolės koinisijos pranešimus, d) 
taria LF veiklą h* reikalus“. At 
rodo, jog savaimė supranta* 
ma, it aišku* kad jei Pelno 
skirstymo komisija yra. fondo 
padalinys* tai susirinkimas .ne 
tik turi teisę* bet ir jo pareiga 
tuos darbus aptarti ir tvirtinti. 
LF vadovybė aiškina kitaip. 
Jei įstatymuose nėra paminėtai 

■Į paraidžiui “Pelno skirstymo 
komisija“, tai jos darbus, iš
skyrus Tarybos, niekas negali 

! tikrinti. Tai tikras nesusipra- 
I timas, arba noras turėti lais- 
■ vas rankas pelno dalinime.

Susirinkimas, turėdamas tai 
I galvoje. įpareigojo vadovybę 
I minėtą paragrafą papildyti ir

suredaguoti taip, kad jokių 
neaiškumų ir abejonių nebūtų. 
Tas turi būK i,pateikta sekan- 
č|Įąm.’StasįįĮpkiįuūi aptarti 
priimti. . jneešminiaį įstatų 
pakeitimai —. papildymai, ku
riuos vauovybe“ pateikė, buvo

ir

riuos vadovybe pateikė, 
priimti.

Kalbant apie. pelno paskirs
tymą ir susirinkimo kompeten
ciją jį tvirtinti, kiek keistoka 
buvo stebėti, kai Pelno komi
sijos nariui buvo įteiktas čekis, 
skirtas jo vadovaujamai insti
tucijai. Būna ir taip organi
zuotame gyvenime, — patys 
skirsto ir patys gauna. .

KONTROLĖS KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS

Pranešimą padarė V. Kaman 
tas, perskaitydamas -revizijos 
protokolą, kurio bendra išva
da — aktyvai ir pasyvai tvar
koje ir atitinka pateisinamu 
dokumentu, o knygos ir finan 
sinė atskaitomybė vedama la- 
bai gerai, žinoina, susirinki
mui beliko tiktai paploti. Ne
žiūrint to viso, komisija pada
rė ir savo pasiūlymą, būtent 
įsigy ti nedegamą spintą', posė
džio protokolai ‘.turi būti laiko 
mi tvarkingai ir tfėšibtis į na
mus nepatartina. Reikalui 
esant, neštis tik‘ kopijas. Ko
misija dalyvauja valdybos ir 
tarybos posėdžiuose, kuriuose 
teko pastebėti visų narių dide-

lį atsidavimą ir rūpestingumą 
pasiimtose pareigose.

SKAITLINGOS DISKUSIJOS
■ Jose dalyvavo eilė narių, pa
sisakydami svarbiais fondą lie 
Čiančiais klausiniais, būtent: 
metinė apyskaita nebuvusi iš
samiai paruošta; pasisakyta 
dėl pelningesnio ir saugesnio 
investavimo, ryšium su inflia
cija pasirūpinti kapitalo apsau 
ga, statuto pakeitimais ir va
jaus suaktyvinimas, kad šven
čiant dešimtmetį fondas turėtų 
milijoną dolerių.

Atsiradus vienam kitam pe
simistui dėl greito sukaupimo 
milijono, inž. A. Sabalis iš New 
Yorko pasisakė kitaip — de
šimtmetį švenčiant bus surink
tas milijonas dolerių. Graži ir 
reikšminga prielaida.

TARYBOS NARIŲ 
RINKIMAS

Suvažiavime dalyvavę fondo 
nariai viso turėjo 2006 balsus, 
kuriais ir buvo išrinktas treč
dalis tarybos narių. Tarybą 
sudaro 18 asmenų ir vienas 
trečdalis darenkamas trejų, me 
tų laikui. Balsų dauguma iš
rinkti šie asmenys: dr. J. Ka
zickas (N. Y.), dr. F. Kaunas 
(Cicero), inž. A. Sabalis (N. 
Y.), inž. V. Kamantas (Lėmont, 
Ui.), A. Vakselis (N. Y.) ir B. 
Brazdžionis (Calif.) Išrinktuo
sius susirinkimas pasveikino, o

IV DAINŲ ŠVENTĖ
įvyksta 1971 m. liepos 4 d., 3 vai* popiet

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE

4330 So. Halsted Street, Chicago, Illinois
Bromus Jonušas

KABARETO RESTORANE 

_ Gal malonėtute gabalėlį iš

— Ne. Man duokite gabalą 
nedemokratiška. Po ilgesnių ir avienos <su keptomis bulvėmis...

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavus 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 if 314. veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban 
kai ir kt ... t t

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį " ' i...:1L!

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti; . - -

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 6060$.

1971 CHRYSLER
§3,760 factory equipped <

Chrysler Royal 4-Door Hardtop

PLYMOUTH — STARTING AT $1,915 • 
Service Dept* open Sat. A. M.

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

JAV IR KANADOS LIETUVIU .
BENDRUOMENIŲ

Jungtinis suaugusių choras

Jungtinis Lituanistinių
Mokyklų choras

Vincis Mamains

’i

'JįčL r

I
* J

m'uU! a AK

Algirdas Kėčanauskas

Stasys Sližys, Faustas Sirgta

i

Petras Arm o n as, Bronius Budriūnas 
Bronius Jonušas, Algirdas Kačanauskas 
Vincas Namaitis, Vaclovas Verikaltis

SOLO . i -
Prudencija Bičkknė, sopranas
Jonas Vazneiis, bosas --

AKOMPANUOJA
Raimonda Apeikytė
Manigirdas Motekaitis

■, t
Palydi akordeonų
, ’.orkestras ■

BILIETŲ KAINUS: $3.00, $4.00, $5.00, $6.00, $7.00. 1
Bilietai' gaunami “MARGINIUOSE” ir Šventės dieną prie įėjirtio nuo 1 Vai. popiet. 
Užsakydami bilietus paštu prašothe siųsti čekį LITHUANIAN SONG FESTIVAL pavadinimu, kartu su sau pačiam adresuotu voku 
ir pašto ienklu šiuo adresu: "MARGINIAI", 2S1I W*«t 69th Street, Chicago, Illinois 60629.

Bilietus į banketą, kuris įvyks liepos 4 čL, 7 vaL vakaro Conrad Hilton viešbutyje, galima įsigyti pas O. Gradinskiene, 2512 W. 47th Street, 
Chicago, Ill. 60632 arba Marginiuose. Kaina 1230 dol. asmeniui.

DAINŲ ŠVENTE YRA MŪSŲ. TAUTINE IR KULTŪRINE MANIFESTACIJA. ' 
VISI LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.
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JURGIS JALINSKASSPAUDOS PABIROS
(Tęsinys)

(“Po musų periodinės ir neperiodinės spaudos laukus pasidairius”)

"Mes valdysim pasauli"! . . .
Kieno tokie išdidūs žodžiai ir 

jais išreikšti geiduliai?
Į juos pilną, aiškų ir nuosek

lų atsakymą duoda rašytojas 
Liudas Dovydėnas savo atsimi
nimų dvejų tomų (I t. — 263 
psi., II t. 254 psl.) veikale, vie
šumai pasirodžiusiame 1970. VI. 
15.

Lyg ir pavėluotas pokalbis 
apie knygą, dienos šviesą išvy
dusią prieš metus laiko. Dėl to 
pasiaiškinimas šitoks: apie ge
rą ir vertingą knygą kalbėti 
niekada nėra pervėlu. Reikėtų 
ne vieną kartą į tokią arčiau pa
sižvalgyti, pasižiūrėti ir kitiems 
papasakoti.

O knyga gera, vertinga ir įdo
mi. Bostoniškio savaitraščio 
Keleivio redaktoriaus J. Sondos 
pakartotinu liudijimu, “Mes val
dysim pasaulį” pernai buvo ir 

IIIIIIllIlKIIIIlinillIIIIIIIHIlIlEKlII

WALNUT GRAINED ELEGANCE
PICTURE PERFECT TV
PERFORMANCE.

...... inilllifiih,

19" (diag. meas.) screen portable-
The portable with a screen large enough for the largest 
family to enjoy. Provides diamond-bright, crystal-clear re
ception that promises to stay Sharp — because it is Sharp. 
“SpHt-Second Start” — instant picture... instant sound. 
Convenient front-mounted controls including slide rule 
UHF tuning. Front-mounted dynamic 
speaker for clearest sound. Telescopic di
pole VHF and loop UHF antennas. Earphone 
for prwete Setectng. UL. . '.

MODEL TW-94?GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO.
5115-5123 So. Kedzie Ave. Tel.: PR 6-1790 

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
IIIIKKKII1KIIIIKIIKIIKIIKIIIIIIIIIKIIXIKChicago Savings

__ ind Loir Auociitioi

INSURED
UP TO

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

% PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

j ^4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

j 14 % PER ANNUM 

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

! ij /4 % per ANNUM

' ON 90 DAY NOTICE 

Passbook Accounts
$100.00 MINIMUM

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chiirman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
H O U R S t Mon. 12 P. M. to 8 P. XL, Tues. 9 to 4, Thors. & Frl 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

mųjų knygų skaičiuje. Keleivio ' 
redakcijoje yra pardavinėjamos 
lietuviškos seniau ir naujausiai 
išėjusios knygos. Užtat liudiji
mas yra paimtas iš tikrų šalti-■ 
nių. Tikėtina, kad ir kitur ir ki
tose knygų parduotuvėse L. Do
vydėno naujausias veikalas yra1 
“best selerių” tarpe.

Rašytoją Liudą Dovydėną nė
ra gyvo reikalo pristatinėti lie
tuvių literatūros sekėjų, mylė
tojų ir skaitytojų auditorijai. Jis 
pats savo kūryba ir veikalais 
pakankamai yra prisistatęs vie
šumai ir įrodęs savo turimo ta
lento vertę.

Tačiau trupinėlis sausos sta
tistikos nepakenks. Pradėjęs 
plačiau mūsų periodinėje spau
doje reikštis nuo 1927-jų metų, 
su pirmuoju savo veikalu — apy
sakomis pasirodė 1931 metais.

MANIGIRDAS MOTEKAITIS, 

4-tos Dainy šventės akompanuotojas

Jo pirmosios knygos vardas: 
“Cenzūros leista”. Ir nuo tų 
metų nuolat, pastoviai pasirodo 
su naujais savo kūriniais:

“Buvo žmogus be kojų” (1932 
m.), “Jieškau gyvenimo drau
go” (1934 m.), romanas, “Bro
liai Domeikos” (1936 m.), ro
manas, apdovanotas valstybine 
literatūrine premija.

Vaikams — jaunimui skirtos 
knygos: “Kelionė į pievas” (1936 
m.); “Kortų namelis” (1937 m.); 
“Jaujos pasakos” (1938 m.); 
“Varpinės šuva” (1939 m.)'; “Pa
bėgėlis Rapsiukas” (1946 m.). 
Ši ir kitos žemiau įvardytos kny
gos parašytos II-jo P. karo po
kario metais Vokietijoje ir JAV, 
kur rašytojas ir dabar tebegy
vena. • -> •

“Buvo kartą karalius” (1947 
m.); “Mes ieškom pavasario” 
(1948 m.); “žmonės ant vieš
kelio” (1949 m.); “Per Klausu
čių ulytėlę” (1952 m.); “Nak
tys Karališkėse” (1954 m.) ir 
“Mes valdysim pasaulį” (1970 
m.).

Pridėjus prie anksčiau įvar
dytų L. Dovydėno knygų dau
gybę jo parašytų straipsnių mū
sų periodinei spaudai (L. Do
vydėno įdomiai parašytus straip
snius ir Naujienų skaitytojai ne 
kartą turi progos skaityti) su 

nuostaba ir pasigėrėjimu mato
me, kokį didelį ir vertingą krai
tį šis rašytojas yra sukrovęs 
“nuotakai” Lietuvių Literatū
rai.

To “kraičio” kai kurios puoš
menos yra jau patekusios ir ki
tų tautų literatūron; latvių, es
tų, suomių, rusų, anglų.

Gal nebus labai prasižengta, 
jei šia proga paminėsime priva
čiai nugirstas žinias, kad veika
las “Mes valdysime pasaulį” yra 
išverstas į anglų kalbą ir ieško
mas leidėjas (gal mūsų politiniai 
veiksniai ką nors šitame reikale 
galėtų patalkinti? Juk veikalas 
to vertas); kad rašytojas L. Do
vydėnas labai atidžiai yra se
kęs Simo Kudirkos išdavimo is
toriją ir kada nors, kai visi to 
išdavimo faktai paaiškės, gal 
imsis sukurti tos tragedijos ver
tą kūrinį; jis taip pat yra nuo
monės, kad būtina parašyti vei
kalą apie komunistų Lietuvoje 
1970 m. nužudytą lituanistą 
Kazlauską: o šiuo laiku L. Dovy
dėnas, be kitų užsimotų darbų, 
rašo veikalą apie garsųjį “Bal
tąjį Erelį” — knygnešių karalių 
— Jurgį Bielinį ir prašo viso
keriopos paramos, ypatingai iš 
biržiečių. Nesgi šis knygnešių 
karalius buvo biržietis. Kas tu
rėtų kokių nors naujų žinių apie 
to knygnešio gyvenimą ir veik
lą, o taip pat, kas galėtų parašy
ti atsiminimų apie jį, jo šeimą 
ar paskirus tos šeimos narius 
(pvz., apie Jurgio Bielinio sūnų 
Kiprą Bielinį) prašomi, per Nau
jienas, visa tai pateikti rašy
tojui Liudui Dovydėnui.

Tur būt, atspėsime knygos 
mėgėjų ir skaitytojų nuotaikas, 
kaip jie jaučiasi imdami į ran
kas naują knygą, ypač atsimi
nimų, ir ją skaitydami. Taigi, 
kokios tos nuotaikos?

Tuo reikalu reikėtų pravesti 
anketą, apklausinėjimą ar pasi
teiravimą. O šia tema iki šian
dien mūsuose nėra to padaryta. 
Užtat tenka remtis individualiz
mu arba tiesiog asmeniškumu. 
O asmeniška nuomonė juk yra 
mažiutė dalelytė daugumos nuo
monės ar savijautos: to paties 
versmingo šaltinio autentiškas 
lašas. Tai labai trapi argumen
tacija, tačiau ja, jeigu nėra ki
tokių — patikimesnių ramsčių, 
tenka remtis ir net jos tikrumu 
patikėti.

šiuos žodžius rašantis nėra 
joks specialistas recenzentas, 
tuo labiau autoritetingas naujai 
pasirodžiusių knygų kritikas. 
Jam šiems dalykams trūksta pa
siruošimo, išsilavinimo, rimto iš
simokslinimo. Tačiau jis yra 
bile kokio turinio lietuviškos 
knygos mėgėjas, gerbėjas, skai

tytojas ir liguista meile degan- 
i tis lietuviškai knygai “meilu-

Ir jis, imdamas į rankas nau- 
I jai pasirodžiusią lietuvišką atsi- 
' minimų knygą jaučiasi kaip 
. smalsus keliauninkas-turistas,
■ žengiantis į naują pastatą, ku- 
I riame daugybėje paskirų kam- 
Į barių skyrių yra sukaupta dau
gybė netolimos praeities auten-

Į tiškų, turistui dar nepažįstamų, 
j eksponatų, o dar daugiau gyvų 
į personažų, tuos eksponatus ruo- 
I šusių ir net gaminusių, čia, 
i tuose naujuose pastatuose esan- 
• čiuose kambariuose ir juose gy
venančiuose personažuose - įžen-

■ giantis “turistas” — skaityto
jas turi pilnutinę progą ir gau-

i są laiko susipažinti su viskuo, 
juos apžiūrėti, su personažais iš- 

j sikalbėti ir prisirinkti pakanka
mai įdomių įspūdžių, kuriais, ne- 

! iškesdamas, šaunasi pasidalinti 
1 su tais, kurie neturėjo progos ta
me “pastate” pabuvoti, pasisve
čiuoti, pasidairyti ir su tame 
pastate esančiais naujenybinin- 
kais susipažinti. O visa tai la
bai įdomu, nes po tuos rūmus 
vedžioja ir su juose esančiais 
eksponatais keliauninką — tu
ristą supažindina pats to pasta
to statytojas ir architektas — 
autorius. Jo pasisakymai — pa
aiškinimai yra autentiškiausi.

Berašant ilgėlesnį pasikalbė
jimą apie kurį nors dalyką, pa
sitaiko juokingų ir kartu tra
giškų momentų...

Pavyzdžiui, berašydamas šias 
pastabas apie Liudo Dovydėno 
naujausią veikalą: “Mes valdy
sime pasaulį”, buvau sąmonin
gai įvėlęs intarpą, kurį žemiau 
ištisai pakartoju. Taip, pakar
toju, nes tą intarpą, kaip nerei
kšmingą, buvau visai išmetęs. 
Tai buvo visiškas ateities fak
tų “nenumatymas”.

Tarytum komunistinė santvar
ka, komunistinė valdžia ir rusiš
ki satrapai Lietuvoje yra pati 
Lietuva Jr ijos/zmęniės...

(Bus daugiau).

• Aš nepaisau, kad mano uoš
vė atsilanko dukart metuose, tik 
man nepatinka, kad ji kiekvieną 
karta pasilieka* po šešis mėne- 
sius.

PERSIKĖLIMO PRANEŠIMAS Į
Prašome atkreipti dėmėsi, kad |GLOBE PARCEL SERVICE, INC.

NEW YORKO CENTRINES RAŠTINĖS Į 
adresas yra pakeista,? į: Į

' 240 FIFTH AVENUE |

New York, N- Y. 10001 ' I
Tel. (212) 725-2449 !

(Prašome iškirpti ir laikyti ateičiai) f

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, IH. 60632 • 847-1140 
ASSETS OVER $155,000,000. RESERVES OVER $13,500,000.

OFFICE HOURS:
Monday. Tuesday, Thursday and Friday. 9 A.M. to 8 P M.
Saturday, 9 A.M. to Noon • Wednesday. No Business Transacted

INSURED

Tas intarpas buvo šitoks:

“Intarpas: JAV viešai per sa
vo organą “Laisvę” besireiškian
čios lietuviškai kalbančios ru
siškos beždžionės (joms visa to
bula ir gera, ką rusiškas impe
rializmas išdarinėja jų okupuo
toje Lietuvos) iki drebulio susi
jaudina, jeigu lietuviškoje spau
doje iškeliamos komunistinės 
santvarkos x ir Didrusijos impe
rializmo daromos šunybės da
bartinėje Lietuvoje. Tai, girdi, 
Lietuvos, gimtojo krašto, nuo
savos Tėvynės šmeižas ir pnš.1

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

S ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
į šia dovana globėjui, siuntusiam siuDtinius'*į Vokietiją ir ki

tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių
site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

f NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose 

metams ______
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Kitose JAV vietose:
metams - 
pusei metų

_ $6.00
_ $2.00

$22.00
$12.00

$3.00

$23.00
$13.00

$3.50

_ $12.00
__ $7.00
— $3.00
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----- $11.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
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Jo nėra L. Enciklopedijoje 
ir nėra anapus išleistoje enci
klopedijoje. 0 turėtų būti jauŽmogus ir žeme

Aplinkos teršimas tapo viso pasaulio rūpestis. Žmo
gus, apvaldęs įvairias gamtos jėgas, sukėlęs industrinę 
revoliuciją, prisigaminęs įvairiausių mašinų, apsidairė ir 
pamatė, kad jis gyvena jau ant didelės šiukšlių krūvos. 
Atmatos užteršė ežerus ir upes, išgaišo daug žemės gy
vūnų, tik zoologijos soduose beužtinkami kai kurie žvė
rys ir paukščiai, įvairūs nuodai nebeleidžia naudoti mais
tui žuvų. Žmogus, beieškodamas lengvesnio gyvenimo, 
iškirto medžius, išrausė žemėje urvus, smala ir nuodais 
pripildė savo kvėpuojamą orą ir prisigamino ginklų, ku
rie visą pasaulį galėtų sunaikinti savo nuodingais kritu
liais ir dulkėmis.

Baltojo žmogaus panieka gamtai jau nuo pačių pir- 
europiečių atvykimo į Ameriką stebino vietinius 

indėnus, kurie gyveno gamtoje ir iš gamtos. Indėnai ne
suprato baltojo žmogaus medžiojimo taisyklių. Indėnai 
gyvulius medžiodavo tik maistui. Baltieji juos naikin- 
davo ir sportui. Taip išnyko Amerikos buivolas, išnyko 
mustangas, baigia išnykti gervė ir pats Amerikos herbo 
simbolis — Auksinis aras. Dar 1877 metais indėnų vadas 
Joseph iš Nez Perce pasakė baltųjų delegacijai: “Mes 
paliekame žemę tokią, kokią ją sutvėrė Didžioji Dvasia. 
Baltieji ją bandė pakeisti”.

Tie žmogaus bandymai pakeisti ir pritaikyti žemę 
savo tikslams šiandien sukelia vieną didžiausių pasaulio 
problemų. Aplinkos užteršimo grėsmė verčia vyriausy
bes planuoti naujus įstatymus, ieškoti būdų sustabdyti 
tolimesnį teršimą. Leidžiamos didžiausios lėšos bandant 
atitaisyti gamtai padarytą skriaudą. Gegužės mėnesį 
Prahoje vyko pasaulinė Jungtinių Tautų suruošta kon
ferencija, kuri parodė, kad ne vienai Amerikai gresia 
aplinkos apnuodijimo pavojus. Europos valstybės, net ir 
tos, kurių gyvenimas buvo grindžiamas žemės ūkiu, su
sirūpino kaip išsigelbėti iš pramonės skleidžiamų nuodų, 
kaip apsaugoti florą ir fauną nuo atmatų ir šiukšlių.

Konferencijoje paaiškėjo, kad Bulgarijoj, kuri gar
sėjo savo gėlėmis, vaisiais ir ilgai gyvenančiais žmonė
mis, jau 80 nuošimčių visų upių yra užterštos. Pusė tų 
upių taip apnuodytos, kad jų vandens jau nebegalima 
naudoti žemių drėkinimui.

Lenkijos laikraštis Zycie Warszawy prieš Jungti
nių Tautų konferenciją skundėsi: “žmonija jau baigia 
sunaikinti gamtą”. Vysla, kuri Lenkijai reiškia tą pat,

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
n-oji dalis

36
Pats savininkas žingsniavo tos savo gurguo

lės pryšakyje, tikrindamas ledo storumą ir tvirtumą, 
gi jį sekdamas Lataitis vedė paskui save arklius ant il
gų virvių su rogėmis. Pryšakyje einančiam savininkui 
sustojus, sustodavo ir jį sekusi gurguolė. Atrodė, kad 
ir arkliai gerai žinojo, jog ši kelionė yra rizikinga ir 
reikia labai atsargiai žengti pirmyn. Kartais teko da
ryti vingius ir apeiti aplink pasitaikiusias nepatikimas 
vietas.

Jiems pasiekus pusiaukelę tarp Pilkupos ir Rasy
tės, naujai užšalusioje ledo dangoje pradėjo pasitaikyti 
įšalusios didesnės seno ledo lytys, kur kelias buvo sau
gesnis. Taip mažu pamažu buvo pasiekta ir Rasytė. 
Šalčiui ir toliau laikantis, su kitos Pilkopoje paliktos 
šieno krovinio dalies pargabenimu jau nebebuvo jo
kių problemų.

KURŠIŲ MARIŲ SEKLUMOS

Nors Kuršių mariose ir nėra iš vandens kyšančių 
uolų ar stambesnių akmenų ,ir visur čia tyvuliuoja ly
gus marių vandenų paviršius, jose vis tik yra nemaža 
gana pavojingų seklumų, kur yra įvykę daug nelaimių 
ir laivų avarijų, bei daug vertingos važmos prarasta. 
(Kaip tik dėl visų tų pavojų, slypinčių marių dugne, 
ir buvo kanalizuotos pamario lygumų upės, kad čia 
laivai galėtų praplaukti saugesniais kanalais ir išveng
tų netikėtinumų bei pavojų, jų laukiančių plaukiant 
per marias.

jos sistemoje, katedra negalė
jo likti abejinga ir šioms sri
tims. Vilniaus universitetas 
buvo vienas pirmųjų šalyje 
(suprask: Rusijoje ir jos oku
puotuose kraštuose), pradėjęs 
Šiomis problemomis domėtis. 
Deja, 
nebuvo galima pasidžiaugti, 
kadangi radijo, ypač teležur- 

paruošimas reikalau- 
neakivazdinis skyriai, į|ia solidžios techninės bazės, 

y_____ kurios katedra neturi. Nuo
Pirmoji stačio- Paeitų mokslo metų padėtis 

absolventų kiek pagerėjo, o dabar, jaus- 
“ ' " > ir radijo ko-

pagal pačią, jo profesiją: Vil
niaus universiteto žurnalisti
kos katedros vedėjas Stasys 
Makauskas! '

St. M. pasikalbėjime su “Lit. 
ir Meno” atstovu dėsto: (ka
tedra susikūrė (1949 m.).

“Šiuo metu veikia staciona-|na^sty’ 
ro ir i
kuriuos kasmet priimama pO (kurios katedra 
25 studentus. 7 
narinio skyriaus i 
laida paliko universiteto šie-1 d3111* Televizijos 
nas 1954 m., o neakivaizdiniu- miteto paramą ir pritarimą, 
kų — 1 960 m. Per tą laiką pa- drąsiai galime tikėti, kad atei- 
ruošta ir išleista apie 450 žur- pje pajėgsime paruošti žmo- 
nalistų.” nes, turinčius radijo ir televi-

Katedra rengia “darbuoto- ziJos žurnalistų įgūdžius.
jus laikraščių ir žurnalų redak Reikėtų spaudai ruošti ir fo- 
cijoins”. “Didėjant lyginama- toreporterius, nes jų reikia vis 
jam TV ir radijo svoriui ben- daugiau, o kitur jie nerengia- 
droje visuomenės informaci- mi”.

I Toliau Makauskas
Nelengva atsakyti į klausi- 

kaip Lietuvai Nemunas, esanti tiek užteršta, kad net mą, todėl iki šiol

Kas šis vyriškis?

svaresniais rezultatais bet labai

sako:

neišnyko 
gresia septynių milijonų lenkų, gyvenančių ant jos kran-| kvalifikuotų žurnalistų defici
tų, sveikatai ir gyvybei. Aplinkos teršimas komunisti-Į^ rajoninėje spaudoje. Ma- 
nėse šalyse, dėl biurokratinės centrinės sistemos yra ne
retai dar didesnis už vakarų valstybių. Garsusis Kaspi
jos jūros turtas — ikrai jau baigia išnykti iš krautuvių 
lentynų.

Dideliais tempais steigiama pramonė, plačiai išplitęs 
pigaus kuro — anglies naudojimas jau davė savo vaisius 
ir Lietuvoje, kur beveik išnyko upių vėžiai ir atvirais 
kanalizacijos vamzdžiais pavertė daugelį Lietuvos upių 
ir upelių.

Neseniai Švedijoje turėjo įvykti tarptautinė Baltijos 
jūros valstybių konferencija. Baltijos jūra, susirūpinu
sių švedų mokslininkų teigimu, ne tik yra nepaprastai 
užteršta, bet jai esąs pavojus visiškai užakti, išnykti I 
Stockholmo konferencijoje kaip tik ir turėjo būti svars
tomi Baltijos jūros gyvybės klausimai, tačiau iš žadėtų 
penkių delegatų sovietai neatsiuntė nė vieno. Paaiškėjo, 
kad sovietai nutarė nedalyvauti dėl politinių ginčų, ki
lusių Prahos konferencijos metu. Ši konferencija buvo 
pavadinta ne “konferencija”, bet “simpoziumu”, nes 
joje dalyvavo ir Rytų Vokietija. Prieš jos dalyvavimą 
protestą pareiškė kai kurios valstybės.

Švedijos konferencija -Baltijos jūros klausimams 
svarstyti negalėjo neįsileisti Rytų Vokieti jos, nes jos ini
ciatyva ši konferencija buvo šaukiama. Stambią pramo
nę turinti Rytų Vokietija nemažai prisidėjo prie Balti
jos jūros užteršimo. Aplinkos klausimus svarstant, ne
įmanoma apsiėti be paties didžiausio teršiko.

Žmogus, baigdamas sunaikinti žemės grožį, sveika
tingumą, baigdamas iščiulpti iš jos gelmių žemės turtus, 
perkėlė savo dėmesį į žemę supančią erdvę. Ten jau skrie
ja tūkstančiai žmogaus nuvežtų metalo laužo gabalų. Se
kantis bus mėnulis, kur jau nemažai yra? sudužusių ra
ketų, paliktų aparatų, nebereikalingų drabužių ir kito 
laužo. Tiesa, mėnulis niekada neturėjo žemėje randamų 
grožybių, mėlynų ežerų, medžių, gėlių ir milijonų gy
vūnų : paukščių, žvėrių, vabzdžių. Mėnulio plikas, dul
kėmis apneštas paviršius, yra geras pavyzdys žmogui, 
parodas, kuo gali virsti ir žemė, jei žmogus nesiliaus be
atodairiškai šeimininkavęs ir piktnaudojęs šios gražios 
planetos.

Ityt, yra įvairių priežasčių. 
Neakivaizdininkai retai papil
do redakcijas, nes paprastai 
yra susiję su rajonu ir negali 
jo palikti. Priėmimas į sta
cionarinį skyrių 1962 — 1966 
metais buvo nutrauktas, tad 
[penkerius metus faktiškai ra
joninės spaudos kadrų mūsų 
absolventai nepapildė. Atnau
jinus priėmimų j stacionarų, 
pirmoji laida baigė universite
tų tik 1970 m. rudenį. Labai 
negausi ir šių metų laida. Tad 
pagerėjimo šioje srityje gali
me laukti tik ateity.

Ir dar:

Katedra pagal savo profilį iš 
esmės rengia rajoninės spau
dos darbuotojus. Tačiau pa
čios rajoninių laikraščių redak 
cijos mažai planuoja naujų 

(katedrų, nepateikia paraiškų 
planavimo organams, ir skirs
tymo komisija negali joms pa
siųsti jaunų specialistų. Be to, 
žurnalistų trūkumas jaučia
mas ir Vilniuje”

Klausimas — atsakymas:
Žurnalistikos specialybė uni 

versitete yra vieno iš populia
riausių. čia visada dideli priė
mimo konkursai. Ką jūs norė
tumėte pasakyti jaunuoliams, 
svajojantiems studijuoti žur- 
Įnalistika? Kokių broužų iš 
žmogaus reikalauja žurnalisto 
darbas?

Žurnalisto prafesija stojan
čių tarpe iš tikrųjų labai popu
liari, bet toli gražu ne visi jų 
teisingai įsivaizduoja. Matyt, 
nemažų vaidmenį čia vaidina 
romantikos miglelė, kuri gau
bia šia profesija.

Pora metų iš eilės organi-

Viena pavojinga sekluma yra negilus kietas smė
lėtas dugnas, žvejų vadinamas briauna (vok. Kant- 
Harde). šis dugno ruožas skiria gilesnį dumblėtą pie
tinės Kuršių marių dalies dugną nuo šiek tiek seklesnio 
šiaurinės dalies dugno, ši briauna, prasidedanti ties 
Neringos krantu kiek šiauriau nuo Rasytės, marių 
dugnu nusitęsia toli į rytus. Pasiekus marių vidurį, ji 
lanku prasikiša Į pietus ir, išsilyginusi, eina tolyn į 
rytus, Mažosios Įsės sodybų kryptimi. Visi laivai,

zuola anketa parodė, kad į žur
nalistiką ateina nemažas skai 
čius anksčiau nerašiusių, net 
nesidomėjusių spauda žmonių. 
Teko kalbėtis su daugeliu as
menų, norinčių studijuoti žur
nalistiką, kurie nė karto ne
bandė plunksnos,
įsitikinę, jog rašyti jiems sek
sis. ..

Nupiešti idealaus žurnalisto 
portretą nesiimčiau; pageidau 
jame savarankiškai mąstančių, 
atkaklių, nerimstančių, nepa
sitenkinančių tuo, kas pasiek
ta, nuolat ieškančių. Galvoja
me, kad abejingumas, ramaus 
gyvenimo troškimas, tvirtų įsi
tikinimų stoka, nesidomėji- 
mas visuomeninio gyvenimo 
problemomis, taikstymasis su 
trūkumais, moralinis palaidu
mas nesutaikomi su žurnalisti
ka, — baigia St. Makauskas.

2.

Rašoma: “ ... periodikos is
torija tebėra mažai tyrinėta 
sritis”. O kas gi daroma (tyri
nėjama) ? O gi jau ... “turime 
medžiagos apie daugiau kaip 
20 rajonų laikraščių’’.

Kas, tas rajonas? LE teigi
mu, rajoną sudaro 2 — 3 (ne
priklausomybės laikų) vals
čiai.

Rajoninė spauda ‘‘už rajono 
ribų” neplatinama ir netgi “iš
nešti draudžiama”. Kodėl? Tur 
būt, todėl, kad ji ypač budelio 
Bartašiūno laikais, atseit — 
partizanų kovų metu — buvo 
... vien kraujas ir purvas! Ir 
šiuo metu — toli nutolus nuo 
laisvės kovų! — pilna temų, 
nuo kurių didieji laikraščiai 
bėga.

Rajonų spaudos kalba kaita
liojasi kartu su rajonų ribomis. 
Ana, 1950 — 62 m. Nemenčinės 
rajone ėjo laikraštis, v. rusų 
kalba (“Žavėti Lenina); kai 
tuo tarpu Pabradės rajono ofi
ciozas ėjo ... lenkų kalba Szlo- 
wiek Pracy”. Dūkšte 1950 — 
1959 m. ėjo 4‘Komunizmo švy
turys’’. Kai rajonas panaikinta 
Ignalinoj pasirodė ‘ Nauja va
ga”, ir prieš apsisprendžiant 
,.. galvota leisti rusų kalba. 
Enciklopedijos iš anapus žiųio 
mis, Eišiškėse eina rajono laik 
rastis, bet kuria kalba, neaiš
ku. .XI A

5. *
Kai skaitai žmogus apie ra

jonų spaudą ir “pririštus*5 žur
nalistus, lygia greta kas prisi
mena rašytojus iš anapus ir 
apskritai intelektualus, ku
riems užčiaupta burna, prisi
meni ... A. Cvirkos (“Literatū
roj ir mene”, 1970 m.) piešinį.

— Kai vaikščioji, atrodo, kad ne
sėdi...

A. Cvirkos pieš
Komentarai nereikalingi.
P. S. Vyras ir moterys, kurie 

pasišovę surinkti tremties kny
gų ir pasiųsti į okupuotą Lie
tuvą reikia manyti... “atlygi
nimui” gaus... bent rajonų 
spaudos (1944 — 1970 m.)kom 
plektą. Ar ne? J. Cicėnas

Rajono spauda po žūtbūti
nės NKVD ir laisvės kovotojų 
“dvikovos” galės būti ,1944 — 
1945 metų laikotarpio... veid
rodis. štai “stribo” V. Giedros 
pranešama, “laikraštis (vie
nas nedidelio formato lakštas) 
teišeidavo kokius 2 kartus per 
mėnesį, tada redakcijos dar
buotojai galėdavo atitrūkti nuo 
ūkinių užduočių”. Kas tos “ūki
nės” užduotys?
— rašo 
vykdyti 
davom 
kartais 
pyrusių
Bėgiojom nuo banditų (mūsų 
nuomone, laisvės kovotojų! 
J. C.) ir patys juos vejojom...”

Ir kas gi? Po metų metų ra
jono žurnalistai ... “susiję su 
rajonu ir negali jo palikti”, 
vadinas, pririšti prie vietos, 
kaip kadaise... baudžiaunin- 

Ikai.

“Ragindavom 
stribas — poetas: — 
prievoles, organizuo- 

raudonąsias gurguoles, 
patys kuldavom užsis- 

didžialaukių javus...

PERSPEKTYVA

Bernelis ir mergelė jau dve
jus metus draugavo ir ji paga
liau pritrūko kantrybės. Savo 
bute suruošė dviem pikniką su 
gardžia vakariene, romantiška 
muzika ir prigesintomis švieso
mis. Ji pati tą vakarą buvo .to
kia patraukli, kad bernelis akių 
negalėjo atitraukti. '

Pagaliau ji pasakė: “Apsives- 
kiva, Jurgi, ir tatai padarykiva 
dabar. Aš nenoriu laukti, kol 
būsiu 40 metų ir pasidarysiu 
raukšlėta, su maišeliais paakiuo
se ir nudribusiu pagurkliu...”

“Well”, atsakė Jurgis atsisto
damas, “Jei po 40 metų tu tokia 
būsi, verčiau visą šį reikalą tuo
jau meskiva iš galvos”.

• Draugas — žmogus su. ku
riuo galima tylėti.

V. Kubanevas

pakelyje esą laivai čia negalėdavo greit pasiekti kokį 
nors pakraščio uostą ir pasislėpti jo užuovėjoje.

Priešais skaitlingų upių žiotis rytinėje pakrantėje 
marių dugne guli tų upių nuosėdų suneštos seklumos, 
pro kurias praplaukiančių laivų Įguloms tenka būti la
bai atsargioms ir žvalioms. Ne vieno čia nuskendusio 
laivo griaučiai guli ant tų seklumų marių dugne. Kiek 
žinoma, visi jie gabeno akmens anglių ir akmenų
krovinius.

, Neringos pakrantėje, įšiauriau nuo Rasytės, ma
rių dugne taip pat ilsisi keli paskendę laivai. Matyt, 
juos ant tos seklumos briaunos ištiko avarija, gal ban
gos suskaldė vairą, audra sudraskė bures, nuvertė 
stiebą ar pralaužė ant seklumos užmesto laivo dugną

plaukią Kuršių mariomis šiaurės - pietų kryptimi, turi 
praplaukti pro šią seklumą. Marių vandenys, • besiris- 
dami per šią seklumą stiprių audrų metu čia sukelia 
trumpas bangas, siekiančias dviejų metrų aukščio. Iš- 
sikraudamos jos pavojingai daužosi į laivus, lyg lūž-____, __ r___ __ _ -
tančios pakrančių bangos. Netikėtai audros užklupti |ir to nelaimingo laivo įgula, gelbėdamasi iš tikros
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mirties pavojaus, paskutiniais, dar tebekabančių bu
rių draiskalais, ar kaip nors kitaip prisivarė sužalotą 
laivą arčiau pakrantės, kur žmonės galėjo išplaukti į 
sausumą, gi pats laivas taip ir turėjo atsigulti į dugną, 
galutinai baigiamas lamdyti siaučiančių audrų vėjų. 
Neringos kaimus užpusčiusios slenkančios kopų smil
tys tų paskendusių laivų likučius užkabė marių dugne, 
tik atskiros jų dalys liko styroti prasikišusios iš smėlė
to dugno. Tos vietos buvo pavojingos kliūtys čia žve
jojantiems žvejams, nes už jų užsikabinę dugnu trau
kiami tinklai būdavo suplėšomi ir tai pridarydavo žve
jams nereikalingų nuostolių. Karčios patirties keliu 
Neringos žvejai gerai žinojo šias pavojingas vietas, 
nors neprityrusi akis čia nieko ypatingo negalėjo pa
stebėti ir marių paviršius buvo nekaltai lygus kaip 
veidrodis. Tiksliai šias vietas įsidėmėję, žvejai jas va
dindavo atskirais vardais, duotais pagal paskendusio 
laivo rūšį ar jo kilmės vietą, pav. Elbingo laivas (vok. 
Elbinger), tokio ar kitokio laivo stiebas ir t t.

Prieš pat antram pasauliniam karui prasidedant, 
garlaiviui vilkikui per šią briauną paskui save tem
piant baržų vilkstinę su akmens anglių važma, vienai 
per giliai pakrautai baržai aštrų dugną užkliudžius, 
buvo pralaužta jos dugne skylė ir ji su visu kroviniu 
nuėjo į marių dugną. Tada iš Aistmarių, iš Tulkimy- 
čių (vok. Tolkemit) uosto į Kuršių marias buvo atves
tos plokščiadugnės valtys, vokiškai vadinamos Tolke- 
miter Lommen, ir jų pagalba ši paskendusi barža su 
visu kroviniu buvo iš marių dugno iškelta ir, įkinkius 
vilkiką, buvo atitempta į Nidos uostą.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIBS 

IR GERKLaS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

1C5B W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PRo*p*ct 8-3221 

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

auo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

Rez. teL 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 susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

felefu PRoepoct 8-1717

DR. S. BOS
GYOYYTOJA5 IR CHIRURGAS 

3)48 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-8; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez.; 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; REpubiic 7-7868

WATERBURY. CONN.
Skautų stovyklos filmas

Skaučių tunto vadijos inicia
tyva š. m. birželio 25 d., penkta
dienį, šv. Juozapo parapijos mo
kyklos salėje bus rodomas lietu
vių skautų ir skaučių penktosios 
Tautinės Stovyklos filmas.

Programos pradžia 7:30 vai. 
vak.

Visi labai maloniai kviečiami 
atsilankyti.
Filmas spalvotas ir garsinis; jo 
rodymas užtrunka apie dvi va
landas.

Filmas, ką tik grąžintas iš 
Australijos, yra pakeliui į ki
tas kolonijas, Waterbury j e trum
pai užklydęs. K.

59) Ronkonkusa, New iuiK. 
Prasideda po pietų.

Klubas turi savo sklypą ir ren
giasi statyti namus. Tačiau dar 
studijuojama apie tinkamesnę 
vietą, kur visiems lietuviams 
lengviau ir patogiau būtų susi
rinkti. I

Užsimojimas yra gražus, to
dėl visiems lietuviams verta rem
ti, nes tai būtų pačių lietuvių 
nuosavybė. Važiuokime į gegu- 
žinę>-pikniką, stokime į klubą, I 
statykime namus, nes gyvenda
mi užsidarę nepajusime, kad jau 
esame paskendę svetimoje jū
roje. J. Petrulionis

JLk. t % uulOo

Nasturtos laikomas seniausio
mis “darželio” gėlėmis, Jos bu
vo auginamos senovės Babilono 
soduose. Nasturtų oranžinis 
arba geltonas žiedas turi stiprų, 
bet malonų kvapsnį. Jų lapai, 
stiebelis ir sėklos truputį pipi
rais kvepia. Senovėje žmonės 
nasturtų sėklas naudojo valgių 
paskaninimuL

Nasturtos priskiriamos prie 
egzotiškų gėlių, bet jų apsčiai 
yra Vakarų Europoje ir Ameri
koje. Beje ir Lietuvoje teko ma
tyti lietuvaičiu gėlių darželiuo
se. M. š.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RazitL: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vai, 
imtracL, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

NEW YORK N. Y.
Long Island lietuvių 
metinis subuvimas

Suffolk County Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubas š. m. bir
želio 27 d. rengia metinę gegu- 
žinę-pikniką. Gegužinė-piknikas 
įvyks Hungerian Liberty Hali so
dyboje — 27-84 Ocean Ave. (prie 
Long Island Expressway, exit

Ros. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - EISINAS 
AKUSEkUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Ava^ WA 5-2670

Valandos pagal susi tarimą. Jei neat
siliepia, skanumui Ml 3-0001.

■ - ■ ■ ~

GRADINSKAS
Dr. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET

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

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso telu Portsmouth 7-6000 
Rezid. toišfu GArden 3-7278

BEVERLY SHORES. IND.
Lituanicos paminklo dedikacija

Kai vasaros sezonui praside
dant daugelis galvoja apie atos
togas bei malonų poilsį, Beverly 
Shores lietuviai užimti Lituani
cos paminklo bei paminklinės 
lentos atidarymo darbais. De
dikacijos iškilmės bus š. m. lie
pos 18 d., sekmadienį, 3 vai. p.! 
p. Smulkesnė iškilmių progra
ma bus pranešta vėliau.

Kaip jau buvo skelbta spau
doje, 15 lietuvių menininkų pa
aukojo savo kūrinius paminklo 
statybos išlaidoms apmokėti. Tų 
kūrinių laimėjimai bus traukia
mi iškilmių metu. Anksčiau nu
matytoji birželio 12 d. data yra 
nukelta į liepos 18 d.

Visi lietuviai kviečiami daly-1, 
vauti Lituanicos paminklo’ de
dikacijos iškilmėse. Rds.

NE LAIKAS POLITIKUOTI
Mirtinai sužeistas partizanas 

prašo kunigą:
— Tėve, — taria mirštantis, 

— per dvejus metus partizani
nių kovų užmušiau du preziden-

luo, dv&uut generolų, penkioli
ka kitokių laipsnių karininkų, 
dvi-tris moteris, tiek pat vaikų 
ir apie dvidešimt pasiuntinių — 
kareivių...

— Nusiramink, mano sūnau, 
— pertraukia jį kunigas, — da
bar ne laikas politikuoti, pasa
kok tik savo nuodėmes...

Susirinkimų ir parengimu 
PRANEŠIMAI

★
— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa* 

Llpos Klubo pusmetinis susirinkimas 
Įvyks sekmadienį, birželio 20 dieną 
1:00 vaL po pietų, Hollywood svetai
nėje,_ 2417 W. 43rd St. Nariai kvie
čiami atsilankyti, nes artinasi pikni
kas. Reikalinga pasiruošti darbui ir 
reikia išrinkti darbininkus ir kitus 
reikalus aptarti.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Lietuviu Suvalkiečiu d-jos pikni
kas, skirtas Tėvų dienai, įvyks birže
lio 20 d. Kay’s (buv. Liepos) sode, 
Justice, UI. Gros J. Joniko orkestras.

GELI NINKAS 
(PUTRAA1ENTAS) 

Tinksmiimn arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės, ’

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

GEDĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

U—■■ ll - - - l iii mZ

NEBEKENTĖK
K A R Š C 1Ų: 
ŠIANDIE 

GALI GAUTI VĖSINTUVĄ

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

MARIJAI GUDELIENEI
- mirus, 

vyrą- Martyną, sūnų Ričardą ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Liudvikas ir Laima Šmulkščiai

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai. 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„ 

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: 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 7Tst St. 
Tolu 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telu 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.

MOVING
Apd ra ustas pe r kra ustymas 

iš įvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882V„ - - - - *

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629
........■■■ _________ ✓

BALTASIS ERELIS
Varšuvos karčiamoje sėdi prie 

baro girtuoklis ir melancholiškai 
žiūri į sieną, kurioje pakabin
tas Baltasis Erelis, lenkų valsty
bės herbas. Ištuštinęs dar vie
ną ir dar vieną girtuoklis pra
dėjo verkti ir į ereli šiais žo
džiais kalbėti: i

“Och, och, mano vargšas ere
li... viską jie iš tavęs atėmė... 
karūną, galybės lazdą ir karališ
kąjį obuolį...

Erelis tai girdėdamas atgijo 
ir su simpatija atsisukęs į gir
tuoklį jį suramino:

“Ne viską, ne viską... Jei dar į 
gali matyti, tai pažiūrėk — jie 
mano galvos nesugebėjo iš deši
nės nusukti į kairę!

MARIJAI GUDELIENEI
mirus,

didelio liūdesio prislėgtą vyrą MARTYNĄ, 
sūnų RIČARDĄ ir artimuosius giliai užjau
čiame ir liūdime
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John ir George Jonikas

Peter Simonelio šeima

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef? HEmlock 4-2123 
Rezid. tehn'oo Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t

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

Telef.: PRospect 6-5084

NAUJIENAS 
į ■■TūniM&TB

Lįtirriai taipgi r p* Juada 
ir prof» tirtu per

naujienas

i

EUDEIKIS
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

VARŠUVA - MASKVA
Pasirodo, kaip tarp Washing-. 

tono ir Maskvos, taip panašiai 
tarp Varšuvos ir Maskvos vei
kianti betarpiško susisiekimo 
telefono linija, vadinama “karš
toji” (Hot Line). Lenkai tą bė
dos susisiekimą vadina “karštuo
ju telefonu”. Tas telefonas vie
ną kartą supasavo. Tai buvo pra
eito gruodžio 18 d., kai Gomulka 
patyręs, kad Gierekas su Močaru 
padarė suokalbį, norėdamu iš 
jo atimti valdžią, karščiuotai 
stvėrė to telefono ragelį šauktis 
Maskvos pagalbos. Telefonas 
nuveikė. Jis buvo “šaltas”...

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

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

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.
---------------------------------------------------------- ]
Write: The Pret>denf• Committee 
on Mental Retardation, 
W«*MngtOA,D.C.3t»01.
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LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69fti STREET 
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____________ - < -

K. (RINGIS
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
T«is&ml auto motorai, ftabdžiai, 

tvno-up« Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL tlL Vl 7-9327

mirus, 
jos vyrą MARTYNĄ 
ir sūnų RIČARDĄ 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Faustina ir Mečys MackeviČiai

JOHN PAKEL Sr.
mirus,

Jo žmonai Josephine, dukterims Elaine ir 
Arlene bei jų šeimoms ir giminėms reiškia
me nuoširdžią užuojautą drauge liūdėdami

John ir George Jonikas 
ir

Peter Simonėlio šeima

STELLA BUDGINAS
z (Pagal tėvus Poplauskaitė)

Mirė 1971 m. birželio 18 d., 5:25 vtl. ryto. Gimusi Lietuvoje, 
Telšių apskr., Kantaučių parap., Smilgių kaime.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Irene Yanule, žentas Walter, anūkas Ro

ger ir 2 proanūkės. Brolienė Dora Poplauskas ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 South Li
thuanian Avenue.

Pirtnadieni. birželio 21 dieną. 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply
čiose Jurgio toartpijp^ bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama Lietuvių Sv. kaziniiero kapinėse.

Visi a. a. Stella Budginas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kvieėiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Duktė, žentas, anūkas.
Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.

r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associaeijos

AMBULANCE
PATARNAVI
MAS TIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
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 G9lh 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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OTTAWOS UNIVERSITETE
ją pedagogiką tarpdisciplininiu, 
metodu. Centras, tuoj susilaukė 
tarptautinio dėmesio ir iki šian
dien vadovauja tarptautiniam 
lyginamosios pedagogikos sąjū
džiui, suteikdamas jam ne tik 
filosofinį, bet ir’ rifi5kslinį pa-: 
grindą. Nuo pat centro Įsteigi
mo dr. Antanas Ramūnas bu
vo-jo direktorius ir vadovaujan
ti dvasia. Ottawos universiteto

; Prof. dr. Antanas Ramūnas, 
Ottawos Universiteto Com para- 
live Education Centro direkto
rius ir pedagogikos fakulteto 
akademinis dekanas, oficialiai 
pranešė G^niaus Procūtos pa
skyrimą profesoriauti Ottawos 
įmiversitėto pedagogikos fakul
tete.
i Genius Procūta pradės tyrinė-, 
5imo ir profesūros darbą nuo šių
Įnetų birželio mėnesio pradžios.1 centras vienų metų bėgyje turės 
SGenius Procūta atvyksta iš Uni
versity of Chicago Comparative 
^Education Centro. Anksčiau jis 
jgyveno ir studijavo Naujoje Ze
landijoje, Auckland© mieste.
- G. Procūta dirbs Ottawos uni
versiteto lyginamosios pedago
gikos centre, kuris buvo įsteig
tas jau 1954 metais. Centras bu
vo pirmas visoje Kanadoje, ku
ris pradėjo studijuoti lyginamą-

dvylika specialistų, kurie tyri
nės pasaulio pedagogines pro
blemas ir atskirų kraštų švieti
mo sistemas. Centro tikslas yra 
sutelkti įvairių šakų mokslinin
kus tarpdisciplininiam dialogui, 
sudaryti jiems palankias moks
linių tyrimų ir dokumentacijos 
sąlygas. Centras šiuo metu turi 
specialistus, kurie koordinuoja 
Afrikos, Azijos, Kanados, Eu-

Prof. Genius Procūta ir prof. dr. Antanas Ramūnas, 

Ottawos universiteto lyginamosios pedagogikos centro 
direktorius

Kas tik turi gerą skoni,

Marquette Pk
FURNITURE CENTER, INC.

6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L1EPON1S

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 iru Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

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

(neįrištą) už $2.00.

1739 So. Halsted Street Chicago 8, IH.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 6060S. — Tel. 254-3320

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

ropos, Lotynų Amerikos ir JAV 
pedagoginių studijų ir tyrimų 
darbą, šiuo metu šalia dr. Ra
mūno centras turi aštuonius 
mokslininkus. Taipgi yra dau
gelis studentų, kurie siekia ma
gistro bei daktaro laipsnių ly
ginamojoje pedagogikoje. Ge
nius Procūta atvyksta dėstyti 
ir tyrinėti sovietinę švietimo si
stemą. Vienas iš Procūtos pa
grindinių darbų bus aktyvus ty
rinėjimas dabartinės Lietuvos 
švietimo problemų.

Ottawos universiteto lygina
mosios pedagogikos centras pra
eitą vasarą susilaukė pasaulinio 
dėmesio. Centro direktoriaus 
dr. Ramūno pastangomis rug
pjūčio 17-21 dienomis buvo su
šauktas pirmasis Pasaulinis ly
ginamosios pedagogikos kongre
sas. Kongrese dalyvavo virš 400 
pedagogikos ir švietimo atstovų 
bei specialistų iš 82 pasaulio 
kraštų, įskaitant ir Raudonąją 
Kiniją bei Sovietų Sąjungą. Kon
gresas buvo United Nations — 
UNESCO ir Kanados federali
nės valdžios remiamas ir ska
tinamas. Profesorius Ramūnas 
kongreso paskutiniame posėdy
je skaitė uždaromąją ir susumuo
jančią paskaitą: “Comparative 
Education in Teacher Develop
ment”. Paskaita buvo labai en- 
tuziasingai priimta visų atsto
vų. Ottawos universiteto cent
ras yra šiuo metu visų lygina
mosios pedagogikos draugijų ko
ordinacinis centras. Su G. Pro
cūtos paskyrimu Ottawos uni
versitetas stiprina jėgas ir to
liau tęsia senai pradėtas Lietu
vos pedagogikos studijas.

(Račk)

— Aldona Pikely tė ir Jonas 
Juzokas, baigę Kelly aukšt. 
mokyklą, gavo stipendijas toli
mesnėms studijoms.

— Tomas Kalvaitis išrinktas 
Amerikos Legiono Deksnis — 
Keenan VFW posto kapelionu, 
o Edwardas Mikšis — organi
zaciniu vadovu.

— Vincas Grėbliiinas yra IV 
-sios Dainų šventės vykdomojo 
komiteto sekretorius, šventės 
programą išpildys virš 50 Ame 
rikos ir Kanados Įvairių lietu
viškų chorų, kurie yra gerai 
pasiruošę bendroms dainoms. 
Manoma, kad šventėje daly
vaus virš 10,009 chicagiečių ir 
iš kitur atvykstančių lietuvių.

— Thomas Janulis, Union' 
Federal Taupymo ir Skolini
mo b-vės pareigūnas, buvo 
pagerbtas Bridgeporto jaunų-j 
jų sportininkų lygos už nuola
tinę paramą ir globą. Jam Įteik 
tas prasmingas adresas. John 
Petkus yra vienas iš tos lygos 
žaidėju, kurie gavo dovanas iš| 
9-to 
no.

policijos distrikto kapito-

Vytautas Valantinas per
Cosmos (Parcels Expressėmė

korporacijos atstovybes ir siun
tinių Įstaigas, esančias Chica- 
gos Marquette Parko ir Brid
geporto apylinkėse.

kuris oro 
Gradins- 

‘Tadalyk

rfELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

! RECEPTIONIST -
TYPIST

(Personable, attractive, intelligent girl 
to handle Call — Director.

Must be better than average typist, 
have figure aptitude and good tel

ephone & receptionist abilities.

272-4000
MR. MADDEN

SECRETARY 
Fast typist and knowledge of 

shorthand essential. 
GOLDBERG EMERMAX CORP.

5 2550 ARTHUR AVE.
Elk-Grove Village. 921-6400

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

AUTO MECHANIC 
Foreign car experience preferred.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0KĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

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-

mall shop with good working condi-1 gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh- 
...................... ~ * r |on parke.

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

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

iLAISTO 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

tions and excellent facilities. Salary 
open for right man. 

Contact Mr. O’GAREK
DATSUN MANNHEIM MOTORS 

5601 So. LA GRANGE RD. 
LA GRANGE

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BRIGHTON PARKO APYLINKĖJ 
SAVININKAS PARDUODA

ir 2 butus po 4 kambarius. Oro vė
sinimas. Biznis Įkurtas prieš 16 metų. 

Prieinama kaina. 
Skambinkite VI 7-8397

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

DAŽYMAS IŠ LAUKO
Langu sutvirtinimas ir dažymas. Pa
stogės, garažai, lauko laiptai. Išsma- 
luojame vandens nutekėjimo rvnas.

Pilna apdrauda. Tel. 277-6858.

NORWOOD CONSTRUCTION 
Special prices on dormers 
and additions, aluminum 

siding and soffits.
469-1241 or 867-7799 — 

FRANK HUDSON

DĖMESIO! KARPENTERIS!
Pataisysiu viską, kas tik reikalinga 
prie namu — didelis ar mažas darbas.

Pastatysiu ir naują. Tel. 582-7595.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

PARDUODAMAS AKORDEONAS 
“120 bass” geram stovyje — $85. 

Skambinkite PR 8-3231.

WANTED TO RENT
Ieško butų

Įrengtas 
užim-

butai

Mar-

921 WEST 32 STREET
Puikus ir švarus 2 aukštų mūras su 
6 ir 7 kambarių butais. Viskas labai 
geros kokybės ir gerame stovyje, ge
riausias visoje Bridgeport o apylinkė
je. Netrukdykite nuomininkūs. Skam
binkite mums raktui i laimę. Pasku
bėkite. Tokie ilsai nebūna. Skambin

kite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

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 BUTU 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.

AUKŠTO 20 metų mūras.. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu sūdymas, 2 auto ga
ražas. platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužprašo — S33.500.

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 pėdu sklypas už 
$10,900.

Valdis Real Estate
17051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

5 ROOM brick bav-bungalow. garage, 
gas hot water heat. Near transporta
tion. churches and schools, 67-th and 
California Ave. vicinitv. $27,000. 

Tel. OL 2-2852.

4 PO 5% KAMB. mūrinis, sumoder
nintas. Marouette Parke. 
Savininkas. Tel. 925-7818.

10 BUTU, 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.

AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37500

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

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima gazn. aluminiiaus langai, centri-

BERWYNE. 14-tos ir Oak Park any- _____ _
linkėję, 3 butų namas. 6-6-4 kamba- $28^900 

riai, karšto vandens šilima gazu. - ’ — 
$32,500. __

J2134 So. 61st Ct, Cicero nįs vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
2 21— J-------- 71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.t

2552 W. 80 ST. INERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

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

■ I ■ ■■■■■ ■■■ Į HI Į

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Nuo 
1914 metų III

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60631 

PHONE: 254-4478

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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

I — NAUJIENOS, CHICAGO •, ILL, — SATURDAY, JUNE Ifl, 1071

Taršos pavojai
Gyvulių globos lyga Chicago- 

je perspėjo automobilistus ir 
gazolino stočių vedėjus vasarai 
atėjus atsargiai elgtis išpilant 
lauk iš automobilių skiedinį, 
vad. “antifreeze”, kurs per žie
mą apsaugodavo gazoliną nuo 
sušalimo. Tas skiedinys yra 
Budingas ir lyga iš daugelio 
vietų gavusi pranešimus, kad 
atsigėrę to išpilto skiedinio nu
sinuodija karveliai ir kiti paukš
teliai. Tas skiedinys yra pana
šus į vandenį. Pasirodo, ir šu
nys jo atsigėrę apserga.

Tokio mieste, Japonijoje yra 
garsus Cinzanso restoranas, ku
rio sode pilna liepsnojančių va
balų (ugninių muselių, fireflies). 
Oro užteršimui Tokio mieste 
nuolat didėjant, išgaišo to res
torano muselės ir svečiai nebe
turi malonumo matyti restora
no kiemo medžiuose kibirkščiuo
jant. Savininkai tokių liepsno
jančių vabalų 200,000 prigaudė 
dviejose šiaurinėse Japonijos sa
lose ir paleido į sodą. Dar ne
žinia, ar ilgai tos gyvens.

Du Švedijos daktarai ištyri
nėję daugiau kaip 4,000 nėščių 
moterų nustatė, santykį tarp ci
garečių rūkymo ir nelaiku gim
dymo (išsimetimo). Nustatyta, 
kad tarpe nerūkančią moterų 
nelaiku gimdymų pasitaiko apie 
7.8 nuošimčiai, o rūkančiųjų tar
pe 9.1 G ir daug rūkančiu 14.5 
nuošimčiai.

— Kaip sužinoti, 
vėsintuvas geresnis? 
kas štai ką sako: 
BTU skaičių iš (WATT skai
čiaus. Juo gautas rezultatas di
desnis, tuo vėsintuvas geresnis”. 
Ir teisingą patarimą ir išsirink
tą vėsintuvą gausite Gradinsko 
krautuvėj — tuoj. Adresas toks: 
2512 W. 47th St, Chicago, Ill., 
tel. FR 6-1998? (Pr).

IEŠKO NUOMOTI KRAUTUVĘ su 
butu — vieno ar dviejų kambarių. 

Skambinkite 733-3494.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

5 dideliu kambariu mūras su malko
mis kūrenamu natūraliu židiniu, la
bai dideliais miegamaisiais, dideliu 
salionu, 2 dideliais vonios kamba
riais. centriniu oro vėsinimu, gražiu 
paneliuotu beismantu. 2 masinu ga
ražas. Savininkas priverstas parduoti. 
Sumažinta kaina. Skambinkite ste

bukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

BYY OWNER

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
su baldais suaugusiems 2-rame aukšte. 

6541 So. CAMPBELL Avė. 
Skambinkite WA 5-6616

♦ Gintaro vasarvietė, ant Mi
chi gano ežero kranto, Union 
Pier, Mich, yra pasiruošusi pri
imti vasarotojus , ir jau nuo 
šio savaitgalio pradeda vasaro
jimo sezoną. Dėl rezervacijų 
prašoma skambinti telefonu 
1-616 — 469-3298. (Pr).

— Romanas Bartuška baigė 
Verslų administracijos moks
lus Roosevelt universitete. Jam 
Įteiktas Master laipsnio diplo
mas.
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MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

Attractive 3% year old corner home 
in beautiful Bogan area. Face brick 
home and extra large garage. 3 bed
rooms. formal dining room & living 
room, wall to wall carpeting, 1% bath, 
large baneled and tiled basement, be
autiful landscaping, central air cond

itioning. s/s windows and doors. 
58% x 135' lot. Near everything.

7935 So. KEELER 
582-7117

♦ Balfo piknike, birželio 20 
d., veiks kavinė. Bus parūpin
ta prie kavos pyragaičių ir pun- 
čiaus. Kavinei vadovauja Vita 
Baleišytė ir Regina Simokaitie- 
nė. kitoms padedant.

ištroškusius visus pagirdyti rū
pinsis Kostas Repšys su gausiu 
būriu talkininkų. (Pr).
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Prekės brangsta, kainos kyla, 
Doleriuko aiški byla.
Laikas pirkti daiktą gerą, 
Parduotuvėje pas Tverą.

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tvera.

(Sk).

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

MARQUETTE PARK 
APYLINKĖJ

Savininkas parduoda 6 kambariu mū
rini namą gerame stovyje, gazo šili
ma. Skambinkite po 3:00 vai. p. p.

PR 6-7790 arba PPv 8-9856

MARQUETTE PARKO CENTRE mū
ro namas. Gražus salionas. Kabine
tinė virtuvė ir 3 miegami. Kaina 

$15,000. Tel. 778-6916

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

♦ I IV Dainą šventę Chicagon 
liepos mėn. pirmomis dienomis 
pradės skristi — važiuoti cho
ristai iš Amerikos ir Kanados. 
Juos sutikti ir atvežti j Jaunimo 
Centrą yra reikalingas susisie
kimo priemonių patarnavimas.

Dainų šventės Komitetas pra
šo geros valios lietuvių tam tiks
lui paskirti savo turimus auto
mobilius su šoferiais. Paskyrę 
savo automobilius šiam svar
biam reikalui bus laikomi IV 
Dainų šventės rėmėjais. Auto
mobilius prašome registruoti 
Dainų šventės būstinėje, 6643 S. 
Maplewood Ave., Chicago, Ill. 
60629, telef. 436-5665 arba 
778-2858. (Pr).

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

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 
stogų tinas (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

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūi automobilių draudimai.

SKAITYK "NAUJIENAS" -

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

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




