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BOLIVIJOS PREZIDENTAS PABĖGO

OTTAWA. Ont. — Premjeras Pierre Trudeau pasakė per 
radiją ir televiziją kalbą, kurioje jis pabrėžė, kad tūkstančiams 
kanadiečių gresia darbo netekimas. 0 tai įvyksią tuo atveju, jei 
Amerika nedarysianti Kadangi išimties eksporto atžvilgiu. Va
dinasi, ir Kanados eksportui pritaikysianti naująją ekonominę 
programą, kuri susiveda prie uždėjimo 10 nuošimčių tarifo (mo
kesčių arba savo rūšies muito) importuojamoms iš užsienio pre
kėms. ‘

LA PAZ, Bolivija. — Prezidentas Juan Jose Torres pabėgo 
ir sukilėliai užėmė valdžios rūmus. Sukilėlių šarvuotas dalinys 
tuoj apsupo rūmus, kai tik Torres juos apleido. Jis paskubomis 
išvažiavo automobiliu menamai į Colorado pulko būstinę. Tai 
esąs vienatinis pulkas, kuris tebėra ištikimas prezidentui. Net 
oro jėgos, kurios anksčiau rėmė Torresą, ir tos jau persimetė 
pas sukilėlius.

Tarifo uždėjimas yra didelis 
smūgis Kanadai, pareiškė Tru
deau. štai kodėl į Washingtoną 
buvo pasiųsti du ministerial tar
tis su Amerikos valdžia dėl ne
taikymo tarifo iš Kanados siun
čiamoms į Ameriką prekėms.

Amerikos eksportas į Kana
dą, pareiškė Trudeu, prilygsta 
bendram Amerikos eksportui į 
Japoniją, Vokietiją, Angliją ir 
Prancūziją. Vadinasi, viena Ka
nada iš Amerikos importuoja 
tiek prekių, kiek visos minėtos 
keturios valstybės kartu paėmus. 
Esą, be Kanados rinkos Ameri
kos ekonomija šiandien būtų 
daug blogesniame stovyje.

Kanada negalinti tylėti ir nie
ko nedaryti, kai uždėjimas tari
fo ją skaudžiau paliečia, negu 
bile vieną kitą kraštą. Tačiau 
tuo pačiu metu Kanada nėra lin
kusi, taip sakant, atsilyginti 
Amerikai ir pradėti tarptautinį 
prekybinį karą, kuris, pasak 
Trudeau, būtų pragaištingas vi
siems ir niekas nelaimėtų.

Kanados prekybdsbalansas su 
Amerika pereitais metais buvo 
teigiamas: ji pardavė Amerikai 
žymiai daugiau, negu pirko, ir 
laimėjo 51,600,000,000. Numa
toma, jog ir šiais metais ji lai
mės maždaug tiek pat, o gal ir 
daugiau.' Pagal Kanados val- 
džios-statistinius duomenis, šiais 
metais Kanados eksportas į Ame 
riką jau. siekia $6,932,000,000, 
o importas iš Amerikos (impor
tuojamų prekių vertė)—$6,108-, 
000,000*

Sporto varžybose 
dalyvavo baltiečiai
Sovietų Sąjungoje vykusiose 

sporto — Spartakiados 5-se var
žybose dalyvavo nemaža lietuvių 
sportininkų. Dalyvauta 24 spor
to šakose. Lietuviai, kaip jau 
skelbta, užėmė 10 vietą. Jie ge
riau pasirodė lengvojoje atleti
koje, Lietuvai davę 91.5 taškų. 
Tačiau apvylė lietuviai dvirati
ninkai, imtynių mėgėjai, tink- 
lininkai, sunkumų kilnotojai, 
penkiakovės atstovai ir kt. Ge
riau pasirodė plaukikai, laimėję 
2 sidabro ir 2 bronzos medalius.

"Komj. Tiesa” rugp. 3 d. pa
skelbė, kad tos Spartakiados 
čempionams ir prizininkams 
įteikta per 1100 medalių. Dau
giausia jų laimėjo Maskvos spor
tininkai (251). Lietuvai teko 29 
medaliai (palyginimui : Kazachi
jai — 57, Latvijai — 51, Estijai 
— 33).

Pagal atskiras sporto šakas, 
Lietuvos sportininkai, vyrai ir 
moterys — užėmė vietas: krep- 
šinyje — vyrai 6 vietą ir mo
terys — 5 vietą, tinklinyje — 
vyrai 13 ir moterys 7 vietą, ran- 
kinyje — vyrai 5 ir moterys 3 
vietą, gimnastikoje — suaugę 
17 ir jauniai 15 vietą, lengvojo
je atletikoje — suaugę — 8 vie
tą ir jauniai — 7 vietą, plauki
me — suaugę ir jauniai — 8 vie
tą, dviračių sporte (plentas) — 
11 vietą, šaudyme iš lanko —

IŠ VISO PASAULIO
SACRAMENTO, — Calif. — 

General, prokuroras Evelle Youn
ger pripažino, kad būta “mažes- 
nhj netikslumų teisiant Sirhan 
B. Sirhan dėl sen. Robert F. Ken
nedy nužudymo. “Aš dėl jų ne- 
rimstu”, pasakė jis. Grand ju
ry dabar tiria gautus pranešimus 
apie tuos netikslumus.

JERUZALĖ. — Izraelio vy
riausybė nuvertino savo pinigus 
20 nuošimčių. Jo valiutos vie
netas yra svaras. Keičiant sva
rus į dolerius, buvo mokama pus
ketvirto svaro už dolerį. Dabar, 
nuvertinus svarą, bus mokama 
4.20 svarų už dolerį.

WASHINGTONAS. — Baus
mių peržiūrėjimo taryba ir vėl 
atsisakė paliuosuoti iš kalėjimo 
James R. Hoffa, buvusį sunk
vežimių šoferių unijos preziden
tą. Jo byla dėl paliuosavimo bus 
nagrinėjama tik ateinančių metų 
birželio mėnesį.

JERUZALĖ. — Izraelio prem
jerė Goldą Meir pareiškė, jog ji 
nieko bendro neturi su gynybos 
ministerio Moshe Dayan užimta 
pozicija, kad iš arabų atimtos 
teritorijos turi būti įjungtos Į Iz
raelio valstybę. Ji nebuvusi nė 
supažindinta su Dayano kalbos 
tekstu, ir toji kalba visiškai ne
išreiškia valdžios nusistatymo. 
Pats Dayan irgi teisinasi, kad 
jo kalba buvusi klaidingai per
duota. Jis esą, nesakęs, kad už
kariautas teritorijas Izraelis tu
ri pasilaikyti.

LONDONAS. — Airijos minis- 
teris pirmininkas Jack Lynch pa
sakė, kad jei Britanija nesiliaus 
siekusi “militarinio išsprendi
mo” šiaurės Airijoje, tuomet ir 
jis pats pradės “remti pasyvios 
rezistencijos politiką”, kokią te
nai opozicija praktikuoja.

LONDONAS. — Diplomatai 
Rytų Europoje kalba, kad Sovie
tų Rusija duoda Rumunijai ir 
Jugoslavijai suprasti, jog jos ne
persistengtų savo pastangose 
siekti nepriklausomos, politinės 
veiklos. Maskva įtarianti ir pri- 
sibijanti, kad Rumunija ir Ju
goslavija siekia artėti su komu
nistinės Kinijos satelite Alba
nija. Rumunija jau perspėjęs 
sovietų ambasadorius Drozden
ko pasikalbėjime su prezidentu 
Ceaucescu, o Jugoslavijos prezi
dentą Tito perspėsiąs pats Brež
nevas atvykęs į Jugoslaviją atei
nantį mėnesį.

10 vietą, vandensvydyje — 11, 
bokse — 9, laisvosiose imtynė
se —17, klasikinėse imtynėse — 
16, savigynos imtynėse — 7, aka
deminiame irklavime — 6, irkla
vime baidarėmis irkanojomis — 
8, žirginiame sporte — 7, bu
riavime — 8, šuoliuose į vande
nį _ 11, šiuolaikinėje penkiako
vėje — 8, kulkiniame šaudyme— 
14, medžiokliniame sportiniame 
šaudyme — 14, fechtavime — 
112 ir sunkumų kilnojime — 11 
vietą. , (E)

Naujieji Amerikos karo lėktuvai bus besparniai. Pradžioje aviacijos vadovybė buvo nutarusi pa
sirinkti apačioje esantį besparnį modelį, bet vėliau paaiškėjo, kad viršuje esantis lėktuvas bus 

praktiškesnis. Atrodo, kad užsakymas bus duotas statyti viršuje esanti besparnį lėktuvą.

Saudi Arabija
SUSITIKS SU MONARCHU HIROHITO

SAN CLEMENTE, Calif. — Prezidentas Nixonas paskelbė, 
kad rugpjūčio 26 d. jis susitiks Aliaskoje su Japonijos imperato
rium Hirohito. Susitikimas įvyks Anchorage mieste, kur sustos 
imperatoriaus Hirohito ir jo žmona. Kartu su Nixonu i Aliaska
vyks ir jo žmona.

Iki šiol nė vienas Japonijos 
monarchas nėra aplankęs Ame
rikos. Taip pat niekad Amerikos 
prezidentas nėra susitikęs su Ja
ponijos imperatorium. Todėl šis 
susitikimas laikomas istorišku 
įvykiu.

Aliaskoje Hirohito sustos tik 
trumpam laikui, taip sakant, pa
keliui į Europą, kur jis aplan
kys septynias valstybes.

Prezidentas Nixonas savo pra
nešime apie numatomą susiti
kimą su imperatorium Hirohito 
pažymėjo, jog tai bus pirmas 
toks susitikimas, nes niekad nė
ra buvę, kad Japonijos impera
torius būtų keliavęs už savo val
stybės ribų. Tas susitikimas, 
pareiškė Nixonas, būsiąs malo
nus ne tik jam asmeniškai, bet ir 
pabrėš artimus santykius ir drau 
giškumą tarp dviejų kraštų.

Beje, tai nebus pirmas Nixono 
susitikimas su Hirohito. 1953 
m., kai jis lankėsi Japonijoje, 
imperatorius Hirohito surengė 
jam priešpiečius. Bet tada Ni
xonas buvo tik viceprezidentas.

Amerikos santykiai su Japo
nija šiuo laiku nėra labai šilti. 
Nesusipratimai daugiausia kyla 
dėl Japonijos nenoro savanoriš
kai apriboti tekstilinių išdirbinių 
eksporto. Dėlei to labai skaudžiai 
yra paliesta Amerikos tekstili- 
nė pramonė ir tūkstančiai dar
bininkų yra netekę darbo. Pre
zidento naujoji ekonominė pro
grama, susijusi su dolerio atpa
laidavimu nuo bei uždėjimo 10 
nuošimčių tarifo importuoja
moms prekėms, be abejo, pusė
tinai skaudžiai palies ir Japoniją.

Galima daiktas, kad pasireiš
kę nesklandumai tarp Amerikos 
ir Japonijos bus prezidento Ni
xono ir imperatoriaus Hirohito 
aptarti Aliaskoje.

BERLYNAS. — Sovietų už
sienių reik, ministeris Andrei 
Gromyko “paskutinėmis dieno
mis” turėjo slaptus pasitarimus 
su Rytų Berlyno komunistų par
tijos oficialais, matyti norėda
mas, kad jie galėtų dalyvauti, 
nors ir galerijose kai prasidės 
paskutinioji lemiamoji derybų 
stadija dėl Berlyno.

Kinai boikotuoja 
mokinių “busavimą” 
. SAN FP^CISCO, .— šio 
miesto kinų apgyventa dalis — 
Chinatown yra didžiausioji kinų 
bendruomenė -. kitapus Azijos. 
Tarpe 48,000 San Francisco pra
džios mokyklų mokinių, kurie tu
ri būti autobusais vežiojami Į 
tolimesnes mokyklas, siekiant 
integracijos su negrais,' yra 
6,500 kinų vaikų.

Chinatown gyventojai kinai, 
gindami savo kultūrinį paveldė
jimą, nutarė šį rudenį vaikų “au- 
tobusavimą” boikotuoti ir teis
mo įsakymai pasipriešinti. “Ne
manau, kad San Francisco gali 
paruošti tiek kalėjimų celių, kad 
galėtų mus visus sukišti”, pa
sakė kinų prekybos rūmų atsto
vas Dr. Dennis Wong. “Auklė
jimą mes skaitome pirmaeile bū
tinybe. Mes norime, kad mū
sų vaikai gautų geriausią kinie- 
tišką ir amerikonišką išauklė
jimą. Tai reiškia, kad jie lan
kytų viešąsias mokyklas ir iš jų 
grįžę pavakariais ir vakarais 
eitų į savo kiniškas mokyklas”, 
jis pabrėžė.

Trys Vietnamo generolai norėjo kan
didatuoti prezidento pareigoms, bet 
dabar liko tiktai vienas gen. Thieu. 
Gen. Cao Ky nesurinko ir laiku ne
įteikė reikalingo parašu skaičiaus, o 
viršuje matomas gen. Minh atsisakė 
kandidatuoti, nes jam atrodo, kad 
rinkimai nebus laisvi, dabartinis pre

zidentas juos "laimės".

Tikras Viduržemių užkampis

JEDDAH, Saųdi Arabija. — 
ši karaliaus Feisalo (66 metų) 
valdoma dykumos arabų karalys
tė tebėra tikriausias viduramžių 
užkampis XX amžiaus gale. Vie
nintelis čia tikrai galiojantis įs
tatymas yra Koranas, kurio nuo
statai visiems griežčiausiai pri
valomi.

Truko ketveri metai, kol val
džia rizikavo įvesti televiziją, 
bet ir čia moterims neleidžiama 
figūruoti, nei gatvėse be juodo 
šydo pasirodyti. Alkoholis ir fil
mai griežčiausiai uždrausti, o 
pagautas vagis baudžiamas jam 
nukertant dešinę ranką. Televi
zijos programos sudaromos di
džiausia dalimi iš Korano skai
tymų ir valandas trunkančių re
liginių diskusijų.

Atradus dideles žibalo vers
mes ir valdančiai kastai pratur
tėjus, per 15 metų Europoje iš
mokslinta jaunoji karta prade
da garsiau reikalauti reformų 
ir socialių pakitimų.

Išlaisvinimo fondas
Kanados lietuviai šiais metais 

ypatingai gausiai remia Lietu
vos Išlaisvinimo Tautos Rondą. 
Kai kurie jų Tautos Fondui šiais 
metais paaukojo net 250 dol. su
mą (P. A. Augustinavičius, To
ronto, Ont.), kiti šiais metais 
skyrė vėl po 25 dol. ir didesnes 
sumas. Visų Kanados aukotojų, 
šiais metais pakartojusių savo 
Tautos Fondui, ar pirmą kartą 
aukas įnešusių, sąrašas Eltos 
skelbiamas šiomis dienomis.

Iš Eltos neseniai paskelbtų 
aštuonių naujųjų aukotojų Tau
tos Fondui (jiems siuntinėja
mas Eltos Inf. biuletenis) šeši 
T. Fondui paaukojo po 25 dol., 
gi du prisiuntė ne po 25 dol. kaip 
per klaidą paskelbta, bet po 100 
dol. Tai Š. K. Gečas, gyv. Mus- 
koka, Ont., ir S. Kėkštas, gyv. 
Torontoš Ont. (E)

Mirė Bronius Buišas
Lietuvoje liepos mėn. pra

džioje mirė teatrų darbuotojas 
Bronius Buišas, 67 m. amžiaus. 
Buišas nuo 1-40 m. dirbo Šiaulių 
teatre, direktoriaus pavaduoto
ju ir direktorium, nuo 1948 m. 
dirbo Kaune, muzikiniame tea
tre, nuo 1951 m. iki pensijos am
žiaus dirbo Klaipėdos teatre di
rektoriaus pavaduotoju. (E)

Pakistano kariai 
užmušė 6 indusus
ISLAMABADAS. — Pakista

no pasienio kariuomenė ketvir- 
tadienę užmušė šešis Indijos ka
rius ir 12 jų sužeidė bebandant 
slaptai pereiti į Rytų Pakista
ną arba Bengaliją. Kaip žinoma, 
Pakistanas savo rytinėje pro
vincijoje tebevykdo kruviną pa- 
cifikaciją, pradėtą kai ši pro
vincija pasiskelbė nepriklauso
ma Bengalija. (Bengia Desh). 
Iš 288 bengalų provincijos sei
mo Avami lygos atstovų Pakis
tano valdžia 195 diskvalifikavo 
ir žada jiems kelti kriminalinę 
bylą.

Lenkai neatsilieka
VARŠUVA. — žycie Warsza- 

wy praneša, kad per 7 šių metų 
mėnesius 8 nuošimčiais padau
gėjo trafiko nelaimių lyginant 
su pernai tuo pačiu laiku, šiemet 
nelaimių keliuose būta apie 25 
tūkstančiai — 3,600 daugiau 
kaip pernai. Mažesni nuopuo
liai be mirties ,ir sunkesnių su
žeidimų nė nebeminimi.

Bendrai, Lenkijos vieškeliuose 
dabar kasdien žūsta po 10 žmo
nių, o sužeidimų kas kelintą mi
nutę.

Lietuvos jaunimas 
vežamas i Sibirą v t

Lietuvos jaunimas vežamas ir 
į įvairias statybas tolimuose Ru
sijos plotuose. Liepos mėn. į 
Kamsko automobilių gamyklos 
statybos darbus atvyko 30 lietu
vių jaunuolių. Jie vyko dvi nak
tis traukinių, pusdienį plaukė 
Volga ir laivu Karnos upe. Jie 
pradės betonavimo darbus.

Apsigyveno palapinėse, čia 
dirba jau 37,000 žmonių. Pirmie
ji įspūdžiai: purvynas, šlapia...

(E)

TOKIJAS. — Japonijos val
džios pareigūnai reiškia paten
kinimą, kad prezidentas Nixo
nas rugsėjo 26 d. kartu su žmo
na vyks j Aliaską, kur jis susi
tiks su Japonijos imperatorium 
Hirohito ir jo žmona.

MASKVA. — Hugh Scott, ma
žumos vadas senate, pusantros 
valandos kalbėjosi su Michail 
Suslovu, Sovietų komunistų par
tijos ideologu, kuris, kaip ma
noma, faktiškai nustato Krem
liaus politines gaires. Spėjama, 
kad jų pokalbis daugiausia su
kosi apie prezidento Nixono nu
matomą kelionę į komunistinę 
Kiniją.

WASHINGTONAS. — Ken
nedy meno centre buvo pašalin
tos okupuotų Baltijos valstybių 
komunistinės vėliavos, o jų vie
toje atstatytos tų valstybių 
(Lietuvos, Latvijos ir Estijos) 
originalios vėliavos, atseit, to
kios, kokios buvo vartojamos tų 
valstybių nepriklausomybės lai
kais.

Sukilimo pradžioje preziden
to Torres lojaliai kariuomenei 
pavyko sukilėlius išvyti iš stra
teginio kasyklų miesto, Oruro, 
tik aviacijos pagalba. Tada kari
niai lėktuvai atakavo sukilėlius. 
Bet štai visai netikėtai aviaci
jos vadas, Antonio Arnez, pa
keitė savo nusistatymą ir pra
dėjo remti sukilėlius.

Turint galvoje tą faktą, jog 
pereitų metų spalio mėnesio su
kilime, kuriam vadovavo Torres, 
aviacija suvaidino lemtingą vaid
menį remdama sukilėlius, gali
ma manyti, kad tokį pat vaidme
nį ji suvaidins ir šiame sukili
me. Vadinasi, aviacijos persi
metimas tiek sustiprino sukilė
lius, kad jų laimėjimas beveik 
užtikrintas.

Torres buvo kairiųjų remia
mas. Jį rėmė darbininkai (vy
riausiai kasyklų darbininkai) ir 
studentai. Kai ketvirtadienį pra
sidėjo dešiniųjų sukilimas, Tor
res patvarkė, kad ginklai būtų 
išdalinti darbininkams ir studen
tams. Tačiau prieš reguliarią 
kariuomenę jie negalėjo atsilai
kyti. Sukilimą gi suorganizavo 
kaip tik karininkai, kuriuos rė
mė kadetai.

Kaip skelbiama, iki šiol su
kilime žuvo., apie 110 žmonių. 
Daugiausia žuvo sukilimo pirmą 
dieną.

Kino festivalis
Rugpiūčio 3 d. Maskvoje pa

sibaigusiame 7-me tarptautinia
me kino festivalyje buvo paskelb
ti rezultatai — filmų apdovano
jimai.

Jie liudija: festivalis turėjo 
politinį atspalvį, nes daugelis ap
dovanotų įvairių kraštų filmų 
buvo skirta, “antifašistinėms 
nuataikoms” pavaizduoti, ar 
šiaurės Vietnamo žygiams iškel
ti ir pan. Dėl to ir JAV-bės šių 
metų kino festivalyje oficialiai 
nedalyvavo.

Aukso prizus gavo italų, ja
ponų ir sovietų filmai. Specialus 
prizas buvo paskirtas, be kitų, 
ir Rytų Vokietijoje pagamin
tam filmui apie ispanų meninin
ką Goyą bei atžymėtas to filmo 
svarbiausias vaidmuo, atitekęs 
lietuviui aktoriui, Panevėžio J. 
Miltinio teatro dalyviui — Do
natui Banioniui. ■ (E)

Meksikos dovana Amerikai
1$2 pėdų Kristaus stovyla

SAN ANTONIO, Texas. — 
Meksika rengiasi duoti Ameri
kai, ryšium su Jungtinių Vals
tybių 200 metų sukaktimi 1976 
m. miližinišką Jėzaus Kristaus 
stovylą, kuri būsianti aukštes
nė už 152 pėdas aukštą Laisvės 
Stovylą.

Meksikos valdžios atstovai jau 
atvežę į Corpus Christi tos sto- 
vylos braižinius ir išreiškę pa
geidavimą, kad stovyla būtų pa
statyta prie Corpus Christi (Kri
staus Kūno) Įlankos veidu į jū
rą ant aukšto pamato, taip, kad 
būtų matoma per daug mylių.

Miesto menageris Marvin Tow- 
send paklaustas atsakė, kad jam 
apie tokią stovylą “niekė nėra 
žinoma”.



ARTĖJAM SEPTYNIOLIKTAJAI i 
KANADOS LIETUVIU DIENAI IR 

ANTRAJAM JAUNIMO KONGRESUI
Kanada siekia būti- ne. tautybių, suvicuuma- puodu, 
a visų etniniy grupiy kukūriptŲ Mertybiy mozaika

štai ant stalo guli puikiai 
1967 metais Ottavo j-Toronte iš
leista 370 puslapių knyga ang
lų kalba. “Lithuanians in Cana
da” ši knyga, tiesa, pačių lietu
vių (Pr. Gaidos, S. Kairio, J. 
Kardelio, X Puzino, A. Rinkti
no ir J. Songailos) parašyta ir 
iliustruota, bet ji išleista pa
čios Kanados vyriausybės per 
Kanados šimtmečio Komisiją 
(Centennial Commission) Ka
nados Federacijos šimto metų 
sukaktuvių proga, padedant Ka
nados Etninės Spaudos (Canada 
Ethnic Press) Federacijai, Kny
gos leidinio serijos numeris yra 
penktas — Canada Ethnica V, 
kas reiškia, kad prieš “Lithua
nians in Canada” jau keturi to
mai pirmiau buvo išleisti apie 
kitas etnines (tautybių) gru
pes Kanadoje.

Knygos įžangos žodyje šimt
mečio Komisijos komisionierius 
John Fisher ir Kanados Etninės 
Spaudos Federacijos preziden
tas Charles E. Dojack rašo:

“Drauge su britų ir prancūzų 
kilmės kanadiečiais, ir kitų, et
ninių grupių žmonės Kanadoje

stengiasi ne tik išlaikyti savo \ 
kultūrines vertybes ir etnines 
tradicijas, bet dar jas priderin-j 
ti naujai aplinkai ir naujiems i 
laikams bei sukurti naujas in- j 
dividualinio ir masinio charak- 
terio kultūrines vertybes. Tas 
išlaikymo, priderinimo ir naujų Į 
kultūrinių vertybių sukūrimo 
procesas žymiai prisideda prie 
Kanados medžiaginio ir dvasi
nio praturtėjimo ir modernios, 
tvirtos bei laisvos nacijos Šiau
rės Amerikoje sukūrimo”.

Tiesa, dar labai neseniai “mė
ly nkrau jai” britai, torų-koloniza- 
torių palikuonys žūt?būt stengė
si Kanadą išlaikyti anglosaksiš- 
kiausiu rezervatu, kur galėtų su
sibėgti Didžiosios Britų Impe
rijos valdovai tai imperijai su
griuvus. Dar prieš keliolika me
tų būdavo nedrįsk gatvėje, au
tobuse ar kurioje viešoje vietoje 
garsiau prabilti ne angliškai, kad 
neimtų koks “toras” murmėti. 
Šiandien tokių “mėlyrikraujų 
britvonų” fanatikai yra susis
pietę Britų Kolumbijos sostinėje 
— Viktorijos mieste, Vankuve
rio salos pačiame pietiniame

a$ ii Panemunes žiūrint

eina labai įspūdingai, o šiemet 
praėjo įspūdingiausiai.

Sena šventa tiesa, kad reika
las ne kiekybėje, o kokybėje, o 
kokybėje. Chicaga, pavyzdžiui, 
didžiuojasi ir galbūt skaičiumi 
tikrai ne tik visos Amerikos, bet 
ir viso laisvojo, pasaulio lietuvių 
sostinė, garsi Susivienijimų, Ta
rybą kongresais, Damų ir šo
kių šventėmis, Opera in net vie
nu Jaunimo Kongresu, bet apie 
Amerikos ar kad ir tik Chicagos 
Lietuvių Diena jau keliolikti me
tai čia gyvenant neteko girdėti...

XVII-j i Kanados Lietuvių 
Diena ir II-sis Kanados Lietuvių 
Jaunimo Kongresas įvyks šį ru
denį spalio 8-11 d. savaitgalį mi
nėtame St. Catharines mieste. 
Amerikos lietuviai savo sesių- 
brolių tokią- retą šventę anapus 
“sienos” seka su. simpatija ir

tikrai gausiai lankys Dfr vien iŠ 
artimiausio Detroito, bot ir iš to
limesnės Chicagos.

Kanados lietuviai nori pasi
rodyti neatsilieką nuo naujosios 
Kanados politikos, simpatizuo- 
jančios etninių grupių kultūri
niam pareiškimui. Žinoma, per 
5,000 mylių Kanados plotą nuo 
Atlanto iki Pacifiko Kanados 
Lietuvių Diena ir Kanados Lie
tuvių Jaunimo Kongresas tokio
je nuošalioje St. Catharines 
skamba, atrodo, kiek pretenzin
gai, bet nepalyginamai geriau 
kai skamba negu, kai tyli!

J. Pr.

SKAITYK' PATS IR pARAGING
KITUS SKAITYTI 
MAUTI £ N A S’

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

smaigalyje. Su naujuoju visos 
Kanados premjeru Pierre Tru
deau, grynakraujų Kvebeko pran 
cūzu — pavyzdingu kanadiečiu 
yra prasidėjusi ta epocha, ku
rioje visų tautybių Kanados pi
liečiai bus vienodai vertinami ir

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
11 tomas, 196i m. 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- Dinnąji “Atsiminimu ir minčių” tomą 

(neįrištą) už §2.00.

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, I1L

visų atsineštos tautinės kultū
ros vertybės — kalba, literatū
ra, menas bei tautinės, kultū
rinės ir religinės savybės bran
ginamos.

Kad ta linkme einama, štai du 
artimiausiomis dienomis buvę 
ir būsimi įvykiai:

Etninių grupių konferencija 
Edmontone

Tėviškės Žiburiuose skaitau

i DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽE
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą. Adomaitį Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas, ir klausėsi 

j jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus. įdomu prisiminti senus, lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa-

; žinojo, o naujiesiems ateiviams^ jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie-

‘ šuolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.
Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 

Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame- .
r tikos Lietuvių Istorijos išraugi j a, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
5 kaina 2 dol!
J GAUNAMA, “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE,
. - •_____________________________________________________________■ . ' ' _____________________________________________________ —

gerb. A. Dudaravičiaus aprašy
mą apie neseniai Albertos pro
vincijos mieste Edmontone įvy
kusią Kanados etninių grupių 
konferenciją, apie kurią naudin
ga bus ir Amerikos lietuviams 
plačiau paskaityti.

Kanados lietuvių etninę gru
pę atstavavęs p. Dudaravičius 
rašo:

Albertos socialinio kredito vy
riausybė liepos 16 d. Edmontone 
surengė šios provincijos etninių 
grupių konferenciją, kurion bu
vo pakviesti 47 tautybių atsto
vai,. o man teko atstovauti lie
tuviams. šios konferencijos 
tikslas — supažindinti visas Al
bertoje gyvenančias etnines gru
pes su premjero Harry Strom 
nauja programa, kuri užtikrintų 
tų grupių kalbų- ir kultūrų išli
kimą dabartinėse aplinkybėse.

Švenaų kilmės premjeras

f KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
| 1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS n t., 336 psi. $5.00 
R 2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psi.  ........................... $3.00

3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL _______ $2.00
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE*

TUVA. 699 psl........... __________ ____________ _ $12.00
4- 5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ___ $4.00
f 6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psi. _____________ ______ _____ __ ________ S 1.50
I 7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ........  $2.00 Ir $3.00
f a Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. $5.00 
I 9. Sti Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl............ ............   $X00
f 10. VJ. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas

ir darbai............. l.„...............       $6P0
j 11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! _________ ___ $3.00
I 12. Dr. Antanas X Gusson, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais __ _____________________ $4.00
I 13. Juozas švaistas, PETRAS Š1RVOKAS, 228 psl. ________ $XOO
|. 14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl___ ________ $5.00
T 15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.______  $5.00
I 16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. S10JX)
I W. Petronėlė Grintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl........... $3.00

18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.
310 psL ___ '......l........_____ ____ _____________ $1.00

| 19. Dr. X B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL
angliškai....................................       $4.00

j 20, Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL $4.00 
I 21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl._____ $230
r 22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl._____  $6.00

|. Šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paAttu atsiuntę nurodytas sumas Čekiu arba money

orderiu, šiuo adresu:

“NA UJIE NO S”'
1739 So. Halsted St. Chirasro. UI. 69608

Konferencijos pravedamas bu
vo patikėtas provincinės vyriau
sybės sekretoriui H. Holowatch 
senuosiuose rūmuose. 1910 m. 
pastatytuose Britanijos karališ
kosios giminės atstovui Alber
toje. šiame pastate dabar nie
kas negyvena — jis yra naudo
jamas tik specialiems priėmi
mams. Raudonais kilimais, se
noviniais baldais ir kristalinėm 
žvakidėm dekoruotoje salėje sa
votišku kontrastu skambėjo šve
dų kilmės premjero H. Strom 
etninėms grupėms skirtas ragi
nimas puoselėti Kanadon atsi
vežtą savo tėvų kalbą, kultūrą ir 
šias vertybes perduoti jauna
jai kartai. Kanada, kaip tauta, 
dėlto nenukentės, bet priešingai 
— praturtės ir sustiprės. Prem
jero pristatytas planas padės iš
saugoti kalbą bei kultūrą ne 
vienai, ne dviem, o visom etni
nėm grupėm, kurios parodys no
rą ir pritarimą šiam reikalui. Jis 
siūlė sudaryti 15 atstovų etni
nių grupių patariamąją tarybą 
rotaciniu būdu, kuri, dirbdama 
su vyriausybės pareigūnais, nu
šviestų atskirų grupių kultūros 
ir švietimo poreikius. Premje
ras pažadėjo visokeriopą para
mą privačiai steigiamoms mo
kykloms. 1973 metai skelbiami 
visų Albertoje gyvenančių etni
nių grupių tautinio meno repre-

zentaciniais metais. Pagrindiniu 
jų įvykiu bus etninio meno fes
tivals. Finansinė parama bu
vo pažadėta televizijos progra
moms, kurios atskleis etninių 
grupių gyvenimą Albertoje, et
niniams muzėjams bei kitoms pa
našaus pobūdžio institucijoms ir 
renginiams.

Visi trys universitetai dėsto 
įvairias kalba.— iš viso 12 kal
bų. Kalgario ir Edmohtono uni
versitetai šį dėstomų kalbų są
rašą papildys ukrainiečių, lenkų 
ir serbų kalbomis. Vyriausybė 
yra pasiruošusi naujai steigia- 
mams Athabaskos universitete 
suorganizuoti specialų fakultetą, 
kuriame studentai galėtų moky
tis etninių grupių kalbų ir susi
pažinti su jų taurine kultūra.

Pritarimai ir■‘pageidavimai

Po premjero.pl. Strom kal
bos visi konferencijos dalyviai, 
pasidaliję į penkias grupes, ap
tarė vyriausybės pateiktą planą 
ir jį papildė savo pageidavimais. 
Visų grupių atstovai pilnai pri
tarė vyriausybės sumanymui ir 
reiškė viltį, kad jis netrukus bus 
įgyvendintas. Jie taipgi pageida
vo, kad teisė balsuoti rinkimuo
se būtų suteikta ne tik Britani
jos piliečiui, bet ir iš kitur atvy
kusiam naujam imigrantui, kad 
valdžia leistų etninėms grupės 
naudotis jos CKUA radijo sto
timi. Buvo paliestas ir paskir
stymas surinktų pinigų iš tų 
grupių, kurios nepriklauso nei 
katalikų, nei viešųjų mokyklų 
sistemoms, čia buvo turimos 
galvoje privačios žydų mokyk
los. Pasitarime iškilo irlietuvių, 
latvių, estų kalbų bei kultūros 
išsaugojimo klausimas, nes emi
gracija iš šių kraštų yra labai su
varžyta, o jie patys negailestin
gai rusinami. Toliau buvo kal
bėta apie finansavimą jaunimo 
kelionių, leidimą ir kitoms tau
tybėms pasinaudoti prancūziškos 
televizijos stoties XI kanalu. Po
kalbio dalyviai pareiškė viešą ne
pasitenkinimą valstybinės radi
jo ir televizijos GBC bendrovės 
politika, pagal kurią visos etni
nės grupės nėra vertos nei para
mos, nei reikiamo dėmesio.' Tai 
tik dalis iškeltų klausimų ir pa
siūlymų Albertos vyriausybei. 
Dėl vietos stokos jų visų neįma
noma suminėti.

. Taigi, Septynioliktoji Kanados 
Lietuvių Diena ir Antrasis Ka
nados Lietuvių Jaunimo Kongre
sas įvyksta šventos Kotrynos 
(St. Catharines) 100,000 gyven
tojų, miestuke. Ontario provinci
joje netoli Niagaros krioklio ir 
abudu šiuodu svarbiu parengimu 
ėmėsi suruošti mažytė; vos 100 
šeimų to miestuko lietuvių ko
lom jėlė. Ir atliks, ir štai dėlko:

Gyvą ir įkvepiantį pavyzdį tu
rime iš Wisconsino. Lietuvių Die- 
nos! Ten paralelė visiškai lygi: 
Kenoshos miestukas vargu kuo 
didesnis už St. Catharines,, o lie
tuvių kolonijėlė ar. tik nebus-ma- 
žesnė ir už St. Catherines, tačiau 
būrelio pasišventėlių darbščių 
idealistų veikėjų dėka ten Lie
tuvių Dienos metai iš metų pra-

Poezijų 4- pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių periu ir žemčiūgų musų mažie
siems bei jaunimui:

1. Nt Butkienė. VELYKŲ. PASAKOS, 32 pat, telpa. 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34, psi. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot

2. Vanda Frankiene ■ Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota; Didelio formato, 24. psL, gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams Dali. V. Simaw- 
Keviėiaus iliustruota, 130 psi-, $T,8O.!

4t Stasė Vanagaite • Petersoniene, LAUME D A ŪME. IT eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais, viršeliais, gausiai dali. J. Kiburg. iliustruota, t>4 
psL, kaina 3 dot

& Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psi., $i;00.
6. R.. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dali. A. Trinkūno, viršelis ir iliustracijos. Išleido.Dr. Vydūno-Fon
das, 528 psi. Kaina 4 dot

T. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų. gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota- dail. Z; Sodeikienės. 
.Didelio formąto, kietais viršeliais, puikus 77 psi. leidinys; $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai- 
ėiai bendravo su sava dievais; 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto, iš pat mažens yra daug 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.

- kaip senovės lietuviai ir žemai*

1739 So.. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 6D608,

How a minus

can be aphis 
in your future.

Sound confusing?” It isn’t, really, 
When you join the Payroll Savings first year). That extra payable

designate will ’be set aside automati
cally from each paycheck. That’s.the 
at -__ wminus.

ia U.S. Savings Bonds. That’s -where

automatically saving for your future,

the pinch financially. Before you 
know it, Jeu’S have quite * tidy

are: ILS. Savings Bonds.
And, by deducting xlittie at a time. •

with a. comparable improvement for 
all older Bonds.

. Put a little “plus* ia-your fstars. 
Jota the Payroll Savings Plan.

And bo* there’s a bonus interest
Taip buvo užbaigta Albertos 

vyriausybės suorganizuota et
ninių grupių konferencija. Ky
la klausimas — kiek iš tų paža
dų bei planų: turės naudos skai
čiumi negausi Albertos lietuvių 
bendruomenė? Tai parodys tik 
laikas ir mūsų pačių pastangos.

Kanados Lietuvių Diena ir 
Jauninto Kongresas

Kas? Kada? Kur? Tikrai, kad 
daugelis amerikiečiu net lietu
vių paklaus lyg pirmą kartą iš
girdę, nes tokių svarbių įvykių 
pagarsinimas mūsų spaudoje ti
krai turėtų būti didesnis.

Now Bonds pay a bonus at maturity

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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LIUDAS DOVYDĖNAS

SVEIKA,
(tęsinys)

N*»t netikėjau, kad jie, Drau
go degtindariai, taip admiro- 
liškai verda spaudinę. Sutikau 
senus pažįstamus: Bradūną, 
Kviklį, Baronų, administraci
jos — Valaitį, Daugirdų ir ki
tus. Ant uždarytų durų per
skaičiau: Kun. Juozas Pruns- 
kis. Nesiveržiau į vidų: ir lai
ko buvo maža ir iš ryto -jie visi 
plušo; O su Vaižganto dvasios 
kaimynu Prunskiu tektų išsikal
bėti ligi pat antrųjų gaidžiu, gal 
net tai, kai ko neišsikalbėsi.

Draugo mašinos dirba mo
derniškais krumpliais ir ratu
kais o ir knygų platinimo tink
las užmestas plačiai. Žinoma, 
nudejuoja knygų platinimo 
sunkumais, urvinis žmogus 
kaskart giliau slepiasi į olų. 
Bradūnas literatūriniu, kultū
riniu priedu nusiskundžia: ir 
raštai sunku medžioti, ir šis li
tas. Ir ateitis? Dejuodami, pa- 
siraivydami mes stumiamės 
šimtmečius, o vis dėlto stumia- 
mės, vis dėlto sukame ratus. 
Gal aš su kai kuo nesutiksiu 
Bradūno rūpestingai redaguo
jamame kultūriniame priede, 
bet jie sukasi... Ir kol jie su

kasi, reik linkėti, kad ilgai 
suktųsi.

Kada esi Čikagoje, nepraei
si pro Sandaros duris. Senas 
laikraštis, visaip komentuoja
mas, o tai mūsų gyvenimo di
delė dalis. Ir Sandara juda di
delio spaudos veterano Vaidi
los ir talkininkų pasiaukoji
mu. Knietėjo sutikti Zapyškio 
— Jonų Vaidelį. Taip dar prie 
Nemuno pavadintas, atsiraitęs 
rankoves bedirbąs Jonas. Gir
dėjau iŠ jo paties ir kitų, kaip 
jį anuose metuose sunkvežimis 
sužalojo, jo ilgas kalvarijas 
'spaudos keliais. Ranka neran
gi, suteptais marškiniais Jonas 
kruta, juda Sandaroje, nežiū
rėdamas į laikrodį, nesitikėda 
mas storiau sviestu apteptos 
riekės, kaip ir daugelis lietu
viškosios spaudos talkininkų. 
Kaip dirba Martynas Gudelis 
Naujienose, kaip tose pačiose 
Naujienose rašo ir skuba mū
sų spaudos veteranas Juozas 
Pronskus, ilgame derlingame 
gyvenime buvojęs didžiai at
sakinguose visuomeniniuose, 
kultūriniuose nusidavimuose.

Matyt, pati lemtis užvertė 
ant mūsų, pečių knygnešių naš 
tą. Neša tą naštą čikagiškiai,

Michigan ūkininkas Douglas Taylor pasistatė bamę ir rengėsi ją dažyti, bet jis nutarė padaryti 
ką nors naujo, kad pro Farmington pravažiuojantieji žmonės galėty pasidžiaugti. Jam atrodo, 

kad šis paveikslas atkreips daugelio dėmesį.

DETROIT, MICH Neapvilkime Šį kartą šilainie- 
I. ... . * . Čių ir Detroito Lietuviu Organi-
t * zacijų Centro, kuris rūpinasi šia

Detroito Atradimo Festivaly- Į programa. Tad iki pasimatymo 
je, kuris įvyks Š. m. rugpiūčio: antradienį 8:30 vai. vak. Wayne 
mėn. 21-26 d., bus Baltų Tautų 
vakaras antradienį, rugp. 24 d., 
8:30 vai. vak. Programa susidės 
iš latvės solistės Astra Kalnins 
dainavimo latvių liaudies dainų, 
estų solistų baso baritono Rai- 
mond Traila ir soprano Vilma 
Nunemann dainavimo ir liJetroi- 
to lietuvių tautinių šokių tru
pės šilainės pasirodymo, šilai
nei vadovauja Galina Gobienė.

Ankstyvame pavasaryje šilai
nė nuostabiai pasirodė Detroito 
gėlių parodoje didžiulei publikai. 
Trūko tik pačių lietuvių žiūrovų.

universiteto 
Įėję (W. S. 
ir Second.

bibliotekos aikšte- 
U. Mall), Warren

gaulius šimoliūnas

•NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

I OT A SUSIVIENIJIMAS '■
I v y I -1 XX LIETUVIŲ 

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

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

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

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudė • Endowment In- 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLAAKCTDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

r-....... ■■■!.! ■■ m ■■■■» ■■ ■ ■ ■ g

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame • tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už 54.00, 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

GEROS DOVANOS
Žios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik--------------- $3.00
Minkštais viršeliais tik -—— $2-00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
' Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik 1---------------------------------------------$1^0
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 

money orderį.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO S, ILL.

ir garbė ir pašienavonė jiems! 
Jeigu tautai ar bendruomenei 
būtinas pasiaukojimo pradas, 
tai jį išlaiko mūsų spaudos pa
sišventėliai. Niekur taip netin
ka žodis pasišventėliai kaip 
pačia geriausia prasme tartas 
mūsų spaudos vyrams ir mo
terims. šitai derą žinoti dieną 
ir naktį, ir už tautos laisvę ko
voj ir žmogaus — lietuvio bui
ties apipavidalinime, nušvie
time.

Taip sau, pusiau juoku tar
kim: neišeina joks lietuviškas 
laikraštis. Kasdieniškai kal
bant grįžtam iš darbo, norim 
sužinoti kas pasaulyje ir už 
gatvės kampo, bet iš kur suži
nosi? Ne visi įkertam angliš
kai, nuo lopšio įjunkę į savą 
kalbą ir raidę.

Organizacija, parapija, me
džiotojai, meškeriotojai nori 
garsintis ir girtis, kaip ir poli
tikai, bet nėra kur ir kaip. 
Ana, Bernardas šnypštokas, 
garbingu jautęsis visą amžių, 
dar garbingiau nori suminėti 
65 metu sukakima. Yra tortai 
su 60 išraitymais, yra sampa
no ir Canadian Club, kalaku
tai ir paršai — virti kepti už
griuvo stalus; draugai blaivūs 
ir nusilesė Niapaleoną, Vytau
tą Didįjį, Donelaitį ir Vaiž
gantą pralenkiančius pagarbs- 
timus sukaktuvininkui iš pe
ties lieja, bet viskas nugula 
tyloj už stalo, nežinomi nutu
pia. O jei kas sumanė statyti 
šventyklą, visuomeninį namą, 
ar iškilią karčiamėlę, — nėra 
spaudos, nėra garso. Kaip ak
lo bajoro dvivamzdis, kabo 
neiššautas menės prieblando
je. O ir daktaras Benediktas 
Pąvalkas, išpešė iš kišenės de
šimtinę tautos gerovei ir kul
tūros labui, bet ir katinas ne- 
suniauksėjo. Ana va, inžinie
rius — architektas susikurpė 
pastogėlę už kelias dešimtis 
tūkstantėlių su bokšteliais, kar 
nyzais, tautiniais motyvais. 
Tyla, kaip sename bate.

Pagalvokim trumpą akimir
ką: kas sukūrė organizacijas, 
Susivienijimus, klubus, para
pijas, net ir Teisybės Mylėtojų 
draugiją, jei ne spauda. Lie
tuvių Fondas, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, AL Taryba, 
Vlikas. Kur, ką, kaip veiktų 
be kasdieninės palydovės spau
dos? Ar ne pats metas susirū
pinti ir Lietuvių Fondui? Gal 
pats metas sutelkti draugiją — 
Spaudos Išlaikymo Draugiją?

Žinau spaudos vargus, pa
žįstu jos degtindarius: redak

torius, bendradarbius, kores
pondentus. Nemažinkiin jųjų 
nuopelnų. ,

Dažniau atsiląnkykit Čika
gos redakcijose, adniinistra- 
cijose, dažniau paspauskit ra
šaluotas, popieriaus' dažais 
suteptas rankas. Pasiteirauki t, 
gal kartais jiems kai ko stinga, 
ar jie nepavargo dirbdami be 
laikrodžių, be žmoniškesnių 
atostogų. Gal jų ir alga (jei 
jųjų pajamas dristam vadinti 
alga), perdaug jau liesa? Ar 
ne, jie eina Aušros, Varpo, 
knygnešių sunkiais vingiuotais 
takais?

Urvizmas arba — grįžimas 
atgalios

Pusėtinai didelė paslaptis 
bus atidengta, jei pasakysime 
žmogų gyvenus (urve, oloje. 
Atavizmas, pasirodo, nenuga
limas: juo labiau žmogų ap
vynioja civilizacija, juo labiau 
jis trokšta atgalios sugrįžti, t. 
y. į urvą. Kiek mačiau mies
tuose, ypač iškiliausiais ap
šauktųjų rūsius— selerius, “bu- 
fetukus”, barūs, gal netiktų 
vadinti urvais.! Bet kad tai grį
žimas i urvinio žmogaus troš
kulių diktuojamą primityviz
mą — negali būti dviejų nuo
monių. Kaip kad mūsų jau
niausiais apsišąukę poetai lite
ratai, visaip klaipydami lyras 
ir plunksnas, nutarė: tai pats 
gryniausias egzistencializmas. 
Kadangi dažnas J skaitytojas jų 
nesupranta ir nelabai tenori 
skaityti, žinoma, niekas nesi- 
ginčyja ar tai egzistencialistai 
ir egzistencializmas, ar tai no
ras nudistų pliaže pasivaikš
čioti kojas iškėlus aukščiau 
visko. Bet tai nukrypimas nuo 
urvo. Taip sakant, žmogus 
kildamas civilizacijoje krinta 
į urvą, mums telieka pavadin
ti urvizmu.

Čikagoje, kaip ir New Yor
ke, Los Angeles, Detroite ur
vizmas išplito gan seniai — 
epideminio pobūdžio apsikrė- 
timas. Limpama liga dakta
rams, inžinieriams, grabo- 
riams ir visiems kitiems —■ ap
lamai — pinigą aukščiau visko 
iškėlusiems.
> Savo laiku New Yorke pate
kau į toki urvą: “čia mūsų 
rackeliukas’’, kukliai pristatė 
po rezidencija esantį erdvų ur
vą. Prie sienos prisiglaudu- 
siose lentynose, kurios su veid
rodžiais —, padvigubinimui 
Scotch wiskey, Canadian Club. 
Atsitūpiau ant kuolo. Pasis
kubinau. šeimininkai dar sto
vi ant randono kilimo “From

kalimus. Tai ne ąžuolo imita
cija, tai tikras ąžuolas. Einu 
prie sienos, braukau ranko
mis, sutinku kad tai ne imita
cija (Ne mano pabraukimas, 
bet ąžuolo sienos.)

šeimininkas įpylė Bitter Le
mon, bet dar be pastiprinimo, 
nes reikia gi pastebėti šviesą! 
Šviesa, matote, užpildė visą 
rackeleriuką — geros daržinės 
dydžio, bet šviesos šaltinio — 
lempučių nepamatysi. Tai 
tvinsta iš gudriai už atbrailų 
paslėptų neoninių lazdų. Ir 
kuolai, ant kurių sėdima tikra 
oda apmušti. Dar neatsitūpėm. 
Glostome sėdynes: tai iš Ver- 
monto rackelerio, turtingo 
medvilnės pirklio James Kni- 
ckerboker’io, kuris jau seniai 
malarija mirė, Afrikoje me
džiodamas antilopes, liūtų, tig 
rų vengė. Tai žino šeimininkai. 
Antilopių medžiotojo vaikai 
virto hipialis ir nevertino rac
kelerio kuolų, apmuštų kiaulės 
oda. Bijau tūpti ant tokios is
torinės vertybės, bet šeiminin
kas pataria atsisėsti. O kai at
sisėdi, žinoma, gali sukiotis 
kaip šarka ant vėtrungės. Bet 
ir pasisukiojus ant Knikerbo- 
kerio kiaulės odos rackeleri- 
nės vertybės, dar būtina susi
pažinti su bufetu. “Mes ne- 
mėgstam visokio pigumo”. Tai 
šeimininkės beveik išpažinti 
nis pareiškimas. Antai, ponai 
Duonkubiliai, žmonės prie pi
nigo, bet reik tik pamatyti jų 
skiepą... cerata, faniera, vi 
sur auksuota, sidabruota ka-

ba neva kristalo . žarandelis. 
Rackelery! žarandelis! Gal 
iš kokios negrų baptistų koply
čios.

(Bus daugiau) PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

POEZIJOS VEIKALAI
Amžina tautos dvasia,

4 Laimink mūsų siekį —
Vėl gyvenki mumyse,
Giesmėje skambėki. -

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

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

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

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

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

Kaina SI.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

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

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105.psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. S0,75.

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

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. S5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

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

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

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

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

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderį.

NAUJIENOS, .
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608 
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Raginkite savo apylinkę 
augti ~ taupykite!

Jau išėjo seniai laukta i
Juozės Vaičiūnienės knyga I

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS ' į 
100 didelio formato psL, daug paveikslu. Kaina $2.00. j 

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

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

čekį ar Money orderį tokiu adresu: g
NAUJIENOS, I

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608 I
------------- ------------ ------------------- ■■■ — —g—~—r   ~—  ? ;■•■■■ -■■■ • • - . \

wall to wall”, paaiškina kuk
liai šeimininkė, dantų žinovė. 
Žinoma, kai kurie patiesia ta
kelį, beveik kaip katino uode
gą, bet jie — nieko pigaus. 
“Karpetas” vienas virš poros 
tūkstančių! šoku nuo kuolo ir 
imu batu brūžuoti: “Storas 
kaip dveigčs peniūkšlės laši
niai. “Taigi, tie rašytojai ir 
moka palyginti... kaip dvei- 
gės peniūkšlės lašiniai”. Šyp
sosi ir šeimininkas, bet ne vi
sai užtikrintai. Ką aš mėgstu? 
Gal Bitter Lemon, ar Scotsb 
su gazuotu vandeniu? Nespė
jus pasirinkti, šeimininkė at
bula ranka brauko sienos ap

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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 dienų, neša nuošimčius nuo mė- 
nesio pirmos. * •”

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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FRONTAS IR
(Tęsinys)

Kai (besirūpindamas paleidi
mu kai kurių areštuotų Punsko 
srities lietuvių buvau kartą pats 
užėjęs į Gestapo įstaigų, vienas 
šios piktos naeių institucijos 
pareigūnas, būtent dr. Girgen- 
son, pasinaudojo ta proga iš
dėstyti man visą savo politinę 
“išmintį”, kaip tikras policinin
kas. Pasigyręs, jog jis pats kilįs 
ir išaugęs Rygoje, Girgensonas 
akiplėšiškai įtikinėjo mane, jog 
lietuviams ir latviams, kaip ūki- 
'ninkų tautoms, niekas kitas ne

rūpi, kaip materialinė gerovė, 
ir kad politika jiems visai sve
timas dalykas. Nepriklausomy
bės reikalavimas esąs tik šovi
nistinės inteligencijos prasima
nymas. Vokietijai karą laimė
jus ir Pabaltijo kraštus ūkiškai 
prišliejus prie Didžiojo Reicho, 
dėstė man Girengensonas, tų 
kraštų ūkininkų gerovė nepa
prastai ir taip greitai pakiltų, 
jog trumpiausiu laiku visos sva
jonės apie nepriklausomybę iš 
jų galvų išgaruotų.

Kai mėginau pasakyti Girgon- 
sonui ir savo nuomonę, jis į tai

Nepatenkinti bendruomenininkai
Amerikos Lietuvių Bendruomenės vicepirmininkas 

Juozas Gaila šeštadienį minėtame straipsnyje apie Altą ir 
Bendruomenę pripasakojo daug įdomių dalykų. Iš pirmo 
žvilgsnio susidaro įspūdis, kad p. Gaila kritikuoja Ame 
rikos Lietuvių Tarybą už blogai atliktus arba visai neat
liktus darbus. Bet kai atidžiau pasiskaitai vicppirmini-n- 
ko straipsnį, tai aiškiai pamatai, kad jis ryškiau parodo 
tiktai kelių bendruomenes vadukų nepasitenkinimą.

Jau šeštadienį nurodėme, kad vicepirmininkas Gaila 
savo veiklos pagrindan dedą oru pripūstą plytos luobą. 
Gaila nori vesti politinę kovą nesudaręs politinės organi
zacijos. Jis mano, kad jokios politikos neturint ir jokios 
politinės kovos nevedanti organizacija Lietuvai bus nau
dingesnė, negu dabar veikiančios politinės lietuvių gru
pės arba tų lietuvių sudarytos bendros Amerikos lietuvių 
organizacijos. Politinei kovai vesti reikalingos stiprios 
politinės organizacijos. Veiklos pagrindan .turi būti pa
dėtos stiprios plytos, plienu ir betonu sustiprintos. Šu- 
bliuškus vienai plytai, pamatai skyla ir visas namas 
pasvyra.

Hitleris gražbylyste ir smogikų pagalba apardė Vo
kietijos politinių partijų veiklą. Bet ką jis paliko Vokie
tijai? Nei vienas Vokietijos valdytojas nepaliko vokiečių 
tautai tokių didelių žaizdų, kokias paliko Hitleris. Nei 
vienas valdovas nepadarė vokiečių valstybei tokių didelių 
nuostolių, kokius padarė Hitleris. Politinės partijos jam 
buvo negeros, politinių partijų veikla jo netenkino. Savo 
judėjimą jis net socialistiniu pavadino, kad suskaldytų 
Vokietijos socialistų gretas ir palaužtų pasipriešinimą 
jokios rimtos programos neturinčiai nacių grupei, Hit
leriui nusižudžius, Vokietijos politinės partijos turėjo 
imtis krašto atstatymo darbo.

Jeigu Amerikos lietuviai neturėtų gyvų politinių gru
pių, kurios rūpinasi Lietuvos reikalais. Jeigu Amerikos 
lietuvių politinės grupės neturėtų savo organizacijų, ku
rioms lietuvių tautos laisvė rūpėtų. Jeigu Amerikoje ne
būtų pasiryžėlių, kurie norėtų įr pajėgtų dirbti paverg
tam kraštui naudingą darbą, tai tada politinių, partijų 
veikla nepatenkinti keli tuščiaviduriai karjeristai galėtų 
perimti politinių partijų ir bendrinių organizacijų kon
trolę. Bet Amerikoje yra didokas lietuvių patriotų skai
čius, kurie neleis politikoje nepatyrusiems žmonėms ar
dyti bendro darbo. Amerikos lietuvių politinės grupės la-

bai gerai atsimena, kur kitas tautas inuvedė politikos 
vengiantieji pleperiai. Pastangų perimti politinę Ameri
kos lietuvių vadovybę buvo daug. Dar daugiau pasikėsi
nimų buvo į įvairių Amerikos lietuvių organizacijų finan
sus. Vienur kitur smarkuoliams pavyko apgauti snaudu
sius senius, bet didelė Amerikos lietuvių dauguma iš tolo 
pažino atslenkančius vilkus ir ėmėsi priemonių nuo jų 
gintis.

Paminėjęs Valiuko be Alto palaimos vestų rezoliu
cijų kampaniją, p. Gaila rašo:

“O kodėl gi tas nepasitenkinimas Altu? Vie
na iš priežasčių tai pati Alto struktūra. Ją suda
ro mūsų politinės partijos, susivienijimai ir keletas 
organizacijų. Tiesa, kad daugelis mūsų priklauso 
vienai ar kitai organizacijai, atstovaujami Altoje, 
bet taip pat tiesa, kad daugelis kaip ir neturi jokio 
tiesioginio ryšio su ja. Nei balsavimais, nei rinki
mais, nei patarimais ar diskusijomis. 0 tie, kurie jo
kiai partijai nepriklauso, negali laisvinimo darbo vi
siškai dirbti, nežiūrint, kaip jie tam darbui būtų kva
lifikuoti ir kokias pozicijas ir pažintis, Įgąlinčias Lie
tuvos reikalui padėti, turėtu”. (Draugas, 1971 m. 
rugpjūčio 20 d., 4 psk). -
Nežinome, kuriai politinei partijai yra pakrypusios 

p. Gailos politinės simpatijos, bet iš šios jo citatos galime 
pasakyti, kad jis nėra geras savo politinės grupės narys, 
Jeigu jis būtų veiklus grupės'narys, tai. jis dalyvautų gru
pėje kylančiose diskusijose ir tos grupės vedamuose- riji- 
kimuose. Jeigu jis būtų veiklus narys, tai;jis būtų, ko ge
ro, išrinktas tos grupės atstovu į Altą. Grupė į Altą vi
suomet skiria pačius geriausius, apie politiką daugiau nu
simanančius žmones, Bet Gailos.politinė grupė, matyt, 
parinko kitą atstovą, už Gailą daug, apdairesnį įr politi
nes kovas, geriau pažįstantį. Gaila, nesidomėdamas poli
tika, prarado, savo grupės atstovybę. '

Politika nesidominčių, neapdairių ir diskusijose da
lyvauti nenorinčių jaunuolių lietuvių tarpe yra daugiau. 
Gaila ne vienas. Prie politinio darbo ’ jie nori prieiti len
gvesniu keliu, per Bendruomenę. Bef jie užmiršo, kad jų 
grupės pasiuntė į Altą ir kitas bendrines organizacijas, 
pačius gabiausius ir politikoje daugiausia nusimanančius 
žmones. Nusimanantieji neleis neapdairiems įeiti- į vado
vybę ir kenkti vedamam darbui. Bendruomenininkams 
lengviausias kelias vis dėlto būtų per artimiausias jų šir
džiai ir protui politines grupes.

Pasikal- 
Ibėjimui einant į galą jis pareiš- 
Įkė, esą, lietuviai turį žinoti, kad 

į Vokietija tiesianti savo karei
vių kraują kovoje su rusų raur 
donąja armija ne šiaip sau ir kad 
Lietuva įeinanti į vokiečių Le- 
bensraumą! Tai reiškė, jog bu
vo grįžtama į tai, kas buvo re- 
veliuota Lietuvai Hitlerio “Mein 
Kampf” knygoje jau prieš daug 
metų.

Atsižvelgiant iš kitos pusės, 
kad vok. Užs. Rkl. Ministerija 
užsispyrusiai vengė bet kokių su 
manim, kaip Lietuvos diploma
tiniu atstovu, pertraktacijų dėl 
Lietuvos atkūrimo ir tą reikalą 
nudelsė iki pat rusų-vokiečių ka
ro išvakarių, buvo atsistojęs 
prieš LAF vadovybę kapitalinės 
reikšmės klausimas, būtent — 
ar santykiavimo su vokiečiais ne
nutraukti ir ar neduoti priešin
gų signalų LAF pogrindžio vei
kėjams sovietų okupuotoje Lie
tuvoje, kad nuo tolimesnių pa
stangų tautos sukilimui paruošti 
susilaikytų, sykiu baigė išryš
kėti, jog Reichas su sukilimo re
zultatais greičiausia nesiskai- 
tys, jei sukilimą ir pavyktų lai
mėti.

Kadangi tai buvo nepapras
tos politinės reikšmės klausimas, 
be to nebesiderino su Romoje per 
Lietuvos Paskutinių konferenci
ją priimtu nusistatymu siekti at
kurti Lietuvos suverenumą iš
naudojant lauktą Maskvos-Ber- 
lyno pakto susisprogdinimo pro
gą, tai buvau atsiklausęs Lietu
vos Tautinio Komiteto narių pa
tarimo, kaip Lietuvos dipl. pos
tui Berlyne pasielgti.

To Komiteto pirmininkas inž. 
Ę, Galvanauskas buvo įtrigęs 
Vokietijoje, pasidaręs LAF va
dovaujančios grandies vienu iš 
narių ir dalyvavo visuose jos 
slaptuose apsisprendimuose. Jis,, 
kaip ir visi kiti tos grandies na
riai, laikėsi nuomonės, jog nuo 
užsibrėžto plano Lietuvai atkurti 
tautos sukilimo žygiu neturėtu
me atsisakyti, nežiūrint kokia 
bebūtų dėl. to Vokietijos Reicho 
laikysena. Kitų Tautinio Komi
teto narių nusistatymo buvau at
siklausęs per vieną Lietuvai 
draugiškos valstybės diplomatą, 
važinėjusį per Berlyną į Berną 
ir-į Romą. Atsakydami, visi jie 
nepatarė man tautos sukilimo 
paruošiamąjį darbą, jau sėkmin
gai įpusėtą, nutraukti, bet prie
šingai — tą darbą vystyti toliau 
ir, jei tik įmanoma, .privesti prie 
sukilimo realizavimo.

Tokiu apsisprendimu Lietu
vos diplomatinis postas Berlyne 
buvo pastatytas į nepaprastai 
sunkią, stačiai rizikingą, padėtį 
santykiuose su vokiečiai. Kad 
tekusią man naštą vistik kaip 
nors išneščiau, turėjau pasida
ryti dar didesniu, kaip prieš tai, 
diplomatiniu vijurku, nevengti

ųjachiavolizjno, įr net griąhR* va
dinamų “nępępuliaęių žy|QM”» ** 
dar kiečiau sučiaupti lūpas, kaip 
iki tol jas jau laikiau sučiaupęs, 
vykdydamas LAF-to koiupira- 
tyvūję veiklą Tėvynės Lietur 
vos gelbėjimo tikslais.

Tiems, kurie tos mano padė
ties nesuprato, ypač užjūrio lie
tuviams, pripratusiems visas po
litines problemas viešai debatuo
ti laikraščiuose, galėjo atrodyti, 
jog Lietuvos teisei į valstybinę 
nepriklausomybę apginti, jos di
plomatinis postas Reicho sosti
nėje, iš viso, nieko nedarė. To
kiai klaidingai nuomonei atitai
syti ir užjūrio lietuviams apra
minti, kolega St. Lozoraitis, li
kusios užsieny Lietuvos diplo
matijos šefas, net buvo pasiju
tęs priverstas padaryti platesnį 
paaiškinamąjį pareiškimą Ame
rikos lietuviams per jų laikraš
čius (žiūr. ''‘Naujienos”, 1941 
m. liepos 12 d. laidą), čia pa
duodu iš jo sekantį išrašą:

“Nei vienas mūsų diplomatų 
nėra sudėjęs rankų. Kiekvienas, 
nežiūrėdamas sunkių medžiagi
nių ir dvasinių sąlygų, veikia 
taip ir kur reikia, rūpinasi viso
keriopais Lietuvos piliečių, trem
tinių reikalais, veikia spaudoje, 
visuomenėje, politikos srityje. 
Aš manau, kad skaitytojai ne
reikalaus iš manęs daugiau ži
nių, kur ir kas deda plytelę bū
simos Laisvos ir Nepriklauso
mos Lietuvos valstybės pasta
tui, nes kitaip mes pakenktume 
ir sau ir tiems, kurių simpatijo
mis naudojamės.

“Aš žinau tikrai, kiek paguo
dos suteikė ir suteikia okupuotos 
Lietuvos žmonėms žinios, kad 
Lietuvos diplomatai paliko išti
kimi savo pareigoms bei priesai
koms ir kad jie tęsia kovą. Aš 
manau, kad išvaduotoji Lietuva 
neužmirš savo atstovų, užsieniuo
se ištikimybės Tėvynei”.

Kai Gestapo pajuto, jog su jo 
įspėjimais LAF-tas visiškai ne
siskaitė, jis griebėsi įžūliausios 
priemonės Lietuvos valstybės 
atsikūrimą, žūt būt, sukliudyti. 
Tuo tikslu birželio 14 d., taigi 
maždaug savaitę prieš rusų-vo- 
kiečių ginkluotą sųsikįrtimą, pri
siuntė į mano butą vieną bu
vusį mūšų valstybės saugumo 
aukštą pareigūną, perėjusį į Ges
tapo tarnybą, pareikalauti vok. 
Vidaus Reikalų Min-jos pavedi
mu, kaip jis sakė, kad, vokiečių 
karinėms jėgoms įžygiuojant į 
Lietuvą, LAF-tas neskelbtų jo
kio atsišaukimo į lietuvių tautą 
bei Lietuvos Vyriausybės suda
rymo be kompetetingų Vokieti
jos įstaigų sutikimo.

Tegalėjau į tai ramia sąžine 
atsakyti, jog Berlyne jokios Vy
riausybės LAF-tas, be vokiečių 
valdžios organų sutikimo, skelb
ti nenumato, bet kąd man neįma
noma nurodinėti lietuvių pogrin

džio veikėįMna paloje Lietųvo- 
ję, kaip Uikytii kovoje 
prieš bolševikus okupantus.

Prie to galiu čia dar pridėti, 
jei ir būčiau pabūgęs minėto, 
kad ir keistu keliu man perteikto 
Gestapo reikalavimo, tai sukili
mas Lietuvoje vis tiek būtų įvy
kęs, kaip suplanuotas ir paruoš
tas. Dieną prieš tą Gestapo pik
tą pasikėsinimą, LAF ypatin
gas įgaliotinis ryšiaina bu kraš
tų buyo man iŠ savo pasienio 
posto rsportąvęs ■

“Paskutiniu laiku mačiausi su 
daugeliu anos pusės asmenų, ku
rie tuojau grįžo atgal. Iš jų su
sidariau tvirtą nuomonę, kad 
jau dauguma anos pusės veikė
jų mūsų nurodymus žino, Be to, 
kiekvienam jų perduota tos in
strukcijos vietos, kurios atrodė 
jiems žinotinos. Iš to išeinant, 
be jokios abejonės jau galima 
tvirtinti, kad visa provincija 
(suprast pogrindžio organizaci
ja — K&) atliks savo pareigas”.

Birželio 19 d. prieš piet man, 
pagaliau, pavyko prasiveržti į 
vok. Užs. Rkl. Ministeriją ir 
įteikti Pasiuntiniui von Grund- 
herriui, kompetetingam politi
nio skyriaus pareigūnui, ilgesnį 
bei stipriai motyvuotą memo
randumą formaliam apgyni
mui Lietuvos teisės į valstybinį 
savarankiškumą. Memorandu
me, be to, įsakmiai įspėjau Rei
chą, jog Lietuvoje, gali įvykti 
tautos sukilimas ir kad galėtų 
būti sukilėlių paskelbtas suda
rymas naujos tautinės Lietuvos 
vyriausybės sukilimo pasėkoj, jei 
dėl vyriausybės nebūtų iš anks
to susitarta diplomatiniu kelių. į 
Pasiuntinys von Grundherr au
torizuotai tą svarbų memoran
dumą priėmė, pažadėjo jį pateik- i 
ti von Ribbentropui ir duoti man 
skubų atsakymą. Pilnas memo
randumo tekstas mano jau pa
skelbtas 1969 metais “Lituanis
tikos Darbuose?’, II, psl. 107-120.

Deja, nei 19 birželio po pietų, 
nei 20 ir net 21 birželio nesu
silaukiau jokio atgarsio iš vok. 
Užs, Rkl, .Ministerijos. Iš to jau 
buvo galima nujausti, jog ta 
ministerija neturėjo arba nesi
jautė-įgalinta man ką pasaky
ti, Atsakymas' atėjo tik birže- ’ 
lio 22 d. rytą. Jis atėjo ne įš 
vok. Užs. Rkl. Ministerijos, bet | 
iš,patįes Hitlerio, kad ir netiesio? : 
giai. Karo Sov. Rusijai paskel
bimo atsišaukime į vokiečių tau- l 
tą ir Reicho ginkluotas pajėgas 
nebuvo ne tik kitoms Sovietų 
Rusijos pavergtoms tautoms, bet 
net ir Pabalti j o. valstybėms, dar 
taip neseniai pilnai nepriklau
somoms, pažadėta jokio išlaisvi? ;’ 
nimo, nebekalbant apie sudary
mą atskirų valstybių su savo tau
tinėmis vyriausybėmis.

(Bus daugiau)

LIETUVIO NAŠLAIČIO 
NUOTYKIAI

Rašo LEONAS APOLIS — OPULSKIS

13
Rusijos konsulato trys pastatai stovėjo 

ant kalnelio, kokių 30 pėdų aukščiau Ja
ponijos jūros lygio, netoli laivų prieplau
kos. Žvyruotas takelis vedė tiesiai Į tą jū
rą, kur vasaros metu būdavo daug plau
kikų — japonų. Konsulato žemė ribojosi 
su tos jūros pakraščiu. Konsulato nejuda
moji nuosavybė susidėjo iš apie 3 akrų že
mės ploto su daug medžių ir krūmų — 
krūmokšlių, ir penkių pastatų; trys jų bu
vo vienas su kitu sujungti, tik tvartas ir 
namelis darbininkąms-korėjiečiams gy
venti buvo atskirai pastatyti. Ta visa ne
judamoji nuosavybė priklausė amerikie
čiui Tayloriui, iš kurio konsulas nuomavo. 
Konsulas samdydavosi korėjiečius ir ko
rėjietes namų ruošos ir daržo darbams. 
Jis taipogi samdė vieną vertėją — korėjie
tį, mokantį japonų ir rusų kalbas, rašti
nės darbui, nes visas oficialus susirašinė
jimas su Japonijos valdininkais ir. parei
gūnais buvo vedamas jų kalba.

Konsulas laikė vieną melžiamą karvę, 
vieną prieauglę karvutę, daug vištų ir vie
ną gražų, rausvos spalvos šuniuką, sve
rianti apie 25 svarus, vardu Sasim. Jis 
buvo ne tik geras medžioklėje, bet labai 
jautrus, išmokytas ir patikimas namų 
sargas. Jau gyvendamas Amerikoje, suži

nojau, kad pirmą valandą nakties kilo 
antras gaisras konsulate ir konsulas sal
džiai miegojo. Sasim savo garsiu ir nepa
liaujamu lojimu prikėlė jį. Konsulas nak
tiniais rūbais vos tik spėjo išbėgti laukan, 
nes du namai (virtuvė ir sandėlis) jau bu
vo paskendę liepsnose. Jei ne Sasimo bud
rumas, šeimininkas būtų supleškėjęs kar
tu su namais.

NEMATOMA RANKA

' Ta nematoma ranka veikė visą laiką, 
pridarydama konsului didelių materiali
nių nuostolių. Man dar tebetarnaujant 
Gensane, be jokios matomos priežasties 
išgaišo beveik visos jo vištos. Buvo padeg
tas vienas konsulo namas, bet mudu pa- 
stebėjova tą gaisrą laiku ir Užgesinova jį. 
Paskiau jo vienintelė melžiama karvė žu
vo. Skrodimas parodė, kad ji buvo užšer- 
ta vinimis ir kitais gelžgaliais.

1921 metų lapkričio 16 dieną, kai kon
sulas jau vienas gyveno, kaip minėjau, 
pirmą valandą nakties kilo antras gaisras 
konsulate, šuniuko Sasim dėka prikeltas, 
konsulas negalėjo prisišaukti jokios pa
galbos iki 3 valandos ryto. Per dvi ištisas 
valandas jis vienas kovojo su gaisru savo 
jėgomis. Gaisrininkai atvyko, kai jau du 
namai buvo visai iki pamatų sudegę ir 
trečias gyvenamasis, namas gerokai apde
gęs. Pagaliau ta pati nemahųjįą ranka 
pribaigė jo ištikimiausią tarną Sasim, nors 
konsulas stengėsi jo gyvybę išgelbėti. Pa
sak konsulo, veterinarai tik Sasimo amžių 
sutrumpino.

KONSULAS CHRISTIAN SELLIš
Konsulas buvo apie 50 metų amžiaus, 

nevedęs, gimęs Latvijoje, baigęs karo mo
kyklą. Tarnavo Rusijos kariuomenėje. Per 
pirmąjį pasaulinį karą buvo sunkiai su
žeistas fronte ir išėjo į atsargą pulkininko 
laipsniu. Lankė Rytų institutą'Vladivos
toke, kur tarp kitų dalykų, mokėsi kinų 
kalbos. Laisvai vartojo latvių, rusų, vo
kiečių, anglų, prancūzų ir kinų kalbas, o 
iš manęs mokėsi lietuvių kalbos. Konsulu 
į Gensaną buvo paskirtas Rusijos caro.

Konsulo didžiausias troškimas buvo — 
grįžti atgal Latvijon nuolatiniam apsigy
venimui,' kai tik jis pasiliuosiuosiąs iš sa
vo tarnybos Gensane.

■MANO TARNYBA KONSULATE
Mano tarnyba konsulate buvo turtinga 

įvairiais, netikėtais ip kartais beveik tra
giškais nuotykiais ,be.t alga buvo maža. 
Blogiausia, kad aš negalėjau susikalbėti 
su vietiniais gyventojais ir pasidalinti sa
vo mintimis, o su vortėjo pagalba nedaug 
ką galima buvo sužinoti.

Buvo neapsakomai liūdna, nuobodu — 
beprasmis mano jaunystės dienų eikvoji
mas. Ten nebuvo progos ir galimybės įsi
jungti į visuomeninį veikimą, arba ko nors 
naudingo, praktiško mokytis, lavintis.*.

Kol mano nervai kiek sustiprėjo ir 
sveikata pagerėjo po tokio ilgo badavimo, 
baimingo ir nuožmaus gyvenimo Rusijoje 
ir Sibire, aš retai tepagalvodavau apie sa
vo ateitį. Aš gerbiau savo šeimininką ir 
buvaujam dėkingas už suteiktą man pro

gą. išsivaduoti iš to niekad nesibaigiančio 
pragariško gyvenimo. Bet laikui bėgant aš 
pradėjau ieškoti naujų galimybių išva
žiuoti į kokį nors baltaodžių žmonių kraš
tą. Juo labiau, kad ir konsulas Selliš ne
manė. pasilikti čia visam laikui. Jis neslė
pė nuo manęs, tų savo planų.

Parašiau, pirmą laišką į savo tėviškę, 
kąd tebesu gyvas ir sveikas. Sayo laišku 
labai pradžiuginau namiškius. Jie laikė 
mane žuvusiu per kąrą. Jokios žinios vie
ni apie kitus neturėjome nuo 1915 metų 
gegužės mėnesio, Mąn įrgi buvo be galo 
smagu, sužinoti, ’kad mano visi namiškiai 
išliko gyvi.

Į mano prašymą prisiųsti man adresą 
kurio nors mūsų artimo giminaičio, gyve
nančio JAV, gavau iŠ savo tėviškės mano 
dėdės Aleksandro Opulskio adresą. Aš 
tuojau parašiau dėdei laišką, išpasakoda
mas savo vargus, pergyventus Rusijoje ir 
Sibire, ir prašiau jo pagalbos, kad galė
čiau atvykti Amerikon. Dėdė Aleksandras 
man pagelbėti prižadėjo ir savo pažadą 
ištesėjo. Kadangi dėdė dėl savo pašliju
sios sveikatos trumpu laiku išvyko Lietu
von, tai visą tą reikalą sutvarkyti pavedė 
savo dukrai Stanislavai ir jos vyrui Juli
jonui StašaiČiams, kurie tuo laiku gyveno 
Rochesteryje, N. Y. P-ai Stašaičiai pasko- 
,lino man pinigų kelionei ir parūpino vi« 
sus ■ reikalingus dokumentus įvažiavimui į 
JAV.

Kai Amerikos generalinis konsulas, tu
rįs savo buveinę Korėjos sostinėje, Seou* 
le, gavo iš Valstybės' departamento Wa

shingtone leidimą vizuoti mano pasą, aš 
pradėjau rimtai rengtis į savo naują ke
lionę. Bet ūmai iškilo nauja, visai neti
kėta kliūtis manę išvažiavimui iš Gensa- 
no. Mažai ko betrūko, kad vietoje kelionės 
į Ameriką, aš neiškeliavau į aną pasaulį, 
iš kurio nei vienas nebesugrįžta.

GINKLUOTAS SUSIRĖMIMAS 
KONSULATE

Tai buvo 1920 metų vasaros pabaigoje. 
Dienos metu vienas japonas plaukikas vi
sai nuogas atėjo į konsulato kiemą prie 
mūsų šulinio-šaltinio vandens atsigerti. 
Tai pastebėjo konsulas ir norėjo nuvaryti 
jį šalin, bet japonas neklausė. Tada kon
sulas nuėjo Į savo gyvenamąjį namą, pa
siėmė dvivamzdį medžioklini šautuvą ir 
sugrįžo atgal prie šulinio. Dabar jis pama
tė, kad čia prisirinko kokia dešimtis nuo
gų japonu. Konsulas mėgino juos nuvary
ti, grasindamas šęvimu, bet nei vienas ja? 
ponas nesijudino iš vietos. Konsulas, ne
tekęs kontrybės, paleido vieną šūvį virš 
jų galvų. Išgirdę tą šūvį, kiti japonai iš pa
jūrio kad pradės bėgti prie šulinio, klyk
dami visokiais halsais. Jų subėgo kelios 
dešimtys. Aš,-stebėdamas visą tą įvykį iš 
tolo, pamačiau, kad mano šeimininkui ga
li būti “kaput” (nulinčiuos jį). įbėgęs vi
dun, griebiau kitą tokios pat rūšies šau
tuvą įr akimirksniu atsidūriau greta kon
sulo. Nors japonų buvo labai daug, bet 
prieš du į juos atstatytus šautuvus nemėgi
no mudviejų pulti šnypšdami-klykdanu iš
siskirstė. (B. d.)
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UK. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIKS 
i* gerkles LIGOS 
PKITA1K0 AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Qfa* toM.: PRospect 8-3229
R»od. tafof.: WAIbrook 5-5076

Karditu nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak- Tree, uždaryta.

Rez. tek 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neaisuiepia, SKamoinu 3<4-i>ul2

Telef.: R Ros peet 8-1717

.DR. S. B1E21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rku 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7. vaL, 
amraa., penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir šestaa. tunai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISiN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

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

DR. A. JENKINS
• GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS 

. 3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šestad. uždaryta.

Ofiso tel,: Portsmouth 7-6000
i., Rezid. telef.: GArden 3-7278

Ofi«Q. HL: HE 4-18U e!rb* RE 7-9700 
Razicfencijot: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pinnad. ir penktad. nuo 
1 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždarytą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71stSt. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

Gražiai palaidotas Silvestras Zoipys
i kai buvo nuvežti į Lietuvių Tau-
I tines kapines ir palaidoti Zolpių

Silvestras Zoipys
Šių metų rugpiūčio 4 dienų 

Cliicagos ligoninėje mirė Ame
rikos lietuviams plačiai pažįsta
mas sandarietis ir ilgametis 
naujienietis Silvestras Zoipys. 
Jis turėjo medžio apdirbimo 
dirbtuvėlę 3554 So. Halsted St., 
kurioje ilgus metus gyveno ir 
dirbo.

Silvestras Zoipys buvo pašar
votas Ridiko koplyčioje, o lai
dotuvių reikalus tvarkė Stepo
nas Lakavičius. Rugpiūčio 9 
dienos rytų koplyčioje buvo su
ruoštos gražios atsisveikinimo 
iškilmės, o vėliau velionies palai-

PASKUTINĖ 
PROGA:

VĖSINTUVAI SU 
DVIGUBA NUOLAIDA

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

PERKRAUSTYMAL

M 0 V 1 N G 
Lindimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2(M W. 67th Pi. WAibrook 5-8663

I Koplyčioje gražiai pagrojo ir 
pagiedojo Genovaitė Giedraitie
ne, o aisisvęikjĮiHiio kalbų pasa
kė Martynas Gudelis. Naujienų 

, ir savo vardu pareiškęs užuojau- 
| tų Marijonai Zolpienei, Zolpių 
dukrai ir sūnui, susirinkusiems 
jis priminė, kad Silvestras Zoi
pys 1887 m. kovo 19 dienų gimė 
Lietuvoje, Kražių apylinkėj, 

j Stulgių kaime. Zoipys labai ge
rai prisiminė nuo skerdynių nu
kentėjusių žmonių pasakoji- 

jmus. Į Kražius, kaip žinome, 
j caro paskirtas gubernatorius bu- 
. vo pasiuntęs kazokus, kurie mu
šė bažnyčion susirinkusius lie
tuvius.

Amerikon Silvestras atvažia
vo jaunas. Jis nuvažiavo tiesiai 
į Omaha, Nebraskų, km- tuo me
tu jau buvo įsikūręs jo brolis ir 
kiti giminiečiai. Pagyvenęs me
tus Nebraskoj, Silvestras atva
žiavo į Chicagų, kuri tuo metu 
jau buvo pats didžiausias lietu
vių centras Amerikoje. Zoipys 
tuojau įsitraukė į Amerikos lie
tuvių organizacijas ir pats tapo 
veikliu tų organizacijų nariu. 
Chicagoje Zolpį labiausiai trau
kė lietuvių teatras. Jis neapleis- 
davo nei vieno didesnio vaidi
nimo. Jis džiaugėsi- vaidini-

Įvairių klubu ir televizijos dainininkė Kaye Stevens nori pirmoji nu
vykti į komunistinę Kiniją. Ji nori kiniečiams parodyti amerikiečių 

dainos ir šokio meną.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
T»l.: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490. kiL A. AL

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek-1 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO, ILL 60629

mais, o vėliau jam patiko viena 
artiste. Pradžioje jis jai nunešė 
gėlių už gerai suvaidintą rolę, 
vėliau šokti išvedė, o kai ar
čiau susipažino, tai ir rankos 
paprašė. Tai buvo jauna Mari
jona Galinskaitė.

Silvestras Zoipys vedė Mari
joną, abu išaugino sūnų Algirdą 
ir dukrų Dalią, kurie dabar yra 
vedę ir turi savo gausias šeimas. 
Be to, Silvestras ir Marijona to 
meto .Chicagoje sudarė gražų 
lietuvišką židinį, kuriame kon
centravosi įvairus lietuviškas 
darbas. Abu Zolpiai buvo san- 
dariečiai, bet jiedu rėmė kiek
vieną Lietuvai ir lietuviams 
naudingą, darbą? Jiedurinko 
aukas nepriklausomai Lietuvai, 
o kai Amerikos spaudoje buvo 
iškeltas Klaipėdos klausimas, 
tai Silvestras Zoipys buvo Klai
pėdos Komiteto veiklus narys. 
Platino Klaipėdą liečiančias in
formacijas, rinko pinigus ir da
bojo, kad tie pinigai būtų pa
siųsti pagal paskirtį.

Vėliau kai Lietuva neteko ne
priklausomybės, o Amerikos 
lietuviai susitarė bendromis jė
gomis padėti gimtiniam kraš
tui siekti laisvės Silvestras Zoi
pys buvo vienas stipriausių Alto 
rėmėjų. Jis rėmė šių lietuvių 
organizaciją, jis gynė Altą nuo 
josios ardytojų. Zoipys dieno
mis dirbo savo dirbtuvėje, o va
karais skaitė laikraščius, daly
vavo susirinkimuose ir svarstė 
kylančius klausimus. Zoipys rė
mė visas Alto sudarytas organi-

jaunesniiį. Į kapines velionį 
palydėjo didoką^ mašinų skai
čius, o neturėjusius mašinų se
nukus pati Zolpienė susisodino 
į savo didelę mašiną ir nusivežė 
į kapines. Vėliau visi buvo ska
niai pavaisinti Midway resto
rane.

Ilgus metus prisiminsime pa
vyzdingo ir gero lietuvio šeimai 
ir gimtiniam kraštui atliktus 
darbus. Reporteris

i

SAN QUENTIN, Calif. — Trys 
kalėjimo sargai ir trys kaliniai 
buvo nušauti, kai iš San Quen
tin kalėjimo keli kaliniai bandė 
pabėgti. Tarp nušautųjų yra ir 
pagarsėjęs George L. Jackson.

WAUJIEM0S“ KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

5

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad Vilniuje 
š. m. rugpiūčio mėn. 14 dieną 4:00 vai. po pietų mirė mūsų mylima 
Mama, uošvė, senelė ir prosenelė, sulaukusi 88 metų amžiaus

ONA ANIULIENĖ-t
Lieka nuliūdę dukterys: Vilniuje —Antanina Aniulytė - Keme- 

žienė ir jos Vįras Dr. Kemežys su šeimą. Vokietijoje — Jusette Aniu
lytė Hammelttan. U. S. A — Alfonsas ir Balys Aniuliai su šeimomis 
Chicago j. • 4;L; ,

Bronius Anfulis su šeima Raseiniuose.

r

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

Ofisą* 2750 West 71 st St. 
TeU 925-8296

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

uždaryta. /
Rez. tel.; WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.* HEmlock 4-2123 
Razid. tel<t*ae Glbson 8-6195

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

. p. Šileikis, o. ?.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
rialui Speciali pagalba kojoms 

v.' (Arch Supports) ir t L
VaL: 9—4 Ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR. HANDS

ene, etry ibmh, 
ted *8 one TiJdlife depend M 

poe to bdp pemoc 
fcrnt fires. So pkw foflew 

Scnokey' i ABCk Ah»syt 
bold mteebes till add- Be aerc 

to drove tH aunpfiret. 
stir the ashes, tnd drove.

them tcaia. Crrwh •£ 
smoker dead cot.

PGeael Only ypq ea<

zącijas ir Amerikos lietuvių 
bendrą darbą. Jis nepritarė at
plaišoms, nes jų veikla jam at
rodė nenaudinga.

Zoipys buvo pažangus žmo
gus. Jis gražiai sugyveno su 
savo žmona Marijona. Ji buvo 
įsitraukusi į kebas organizaci
jas. Dažnai vakarus praleisda
vo susirinkimuose arba posė
džiuose. Silvestras ne Ūktai ne
kliudė savo žmonai eiti į susi
rinkimus, bet labai dažnai jai 
padėdavo.

Paskutiniais metais Zolpid 
sveikata jau pradėjo silpnėti, o 
paskutiniais trim mėnesiais jis 
jau davė daug darbo ilgamečiai 
savo gyvenimo draugei. Jai te
ko jį prižiūrėti, maitinti ir ra
minti. Tai nepaprastai sunkus 
darbas, bet ji mokėjo uždėtų 
naštą išnešti iki galo.

Gudeliui baigus kalbėti, Gied
raitienė sugiedojo dar vieną 
giesmę, pagrojo laidotuvių mar
šą, o susirinkę seni Silvestro 
draugai ir giminės praėjo pro 
karstą ir atsisveikino. Jų buvo 
daug, pilna salė. Daugumą su
darę vyresnio amžiaus žmonės, 
bet buvo didokas skaičius ir

MYKOLAS J. WICZUS .
Guveno 3237 So. Parnell Ave.

Mirė 1971 m. rugpiūčio mėn. 21 dieną, 4:00 vai. po pietų, sulau
kęs 89 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Daugsigaliuose, Šeduvos 
parapijoj.

Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Salomėja, pagal tėvus Surmolaitė, du sū

nūs — Stanislovas ir marti Marija bei Antanas Telmont, trys anūkai: 
Michael, Julianna Wiszus, Aimer Ludwig, jo žmona Joan, vienas 
proanūkas ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Li- 
tuanica Avenue.

Trečiadieni, rugpiūčio 25 dieną 8:45 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Lietuviu Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Mykolo L Wiczus giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami, dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona ir sūnūs.

Laidotuvių Direktorius George F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

s

MARY STRUPINSKI
Mirė 1971 m. rugpiūčio mėn. 20 dieną 3:40 vai. po pietų, sulau

kusi 75 metų amžiaus. Gimusi Pennsylvania.
Paliko nuliūdę: giminaičiai — Anna George ir jos šeima, gyve

nanti Arcadia, CaL, ir kiti giminės bei pažįstami. ,
Priklausė Amerikos Lietuvių Moterų Kultūros Draugijai, Lietu

vių Ex-maincrių Klubui, ir Lietuvių Darbininkų Draugijos 764ai kuo
pai.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted St.
Antradieni, rugpiūčio 24 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iŠ ko

plyčios į Lietuviu Tautines kapines.
Visi a. a. ^[ary Strupinski giminės, draugai ir pažįstami nuošii> 

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar- 
navimą^k ats^eikimmą.’^r- - • j

Nuliūdę ~ < y
Giminaičiai

. Laidotuvių Direktorius P. J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.
■ -J—',ri"-- --- - ■ •

IKAsBAN
IR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpdblic 7-SSOO REpubBe 7-SS01

EUDEIKIS
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AlR-CONDmONED KOPLYČIOS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVV1CZ)

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

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

-s-

I r.

I
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Mano tėvy gimtoji apylinkė
Šis straipsnis yra Lituanisti

kos Instituto Chicagoje autorės 
parašytasis lietuvių kalbos raš
to darbas.

šiandieną galima tik pasvajo
ti apie tėvų kraštą. Gal dabar 
būtų suntku atpažinti tas vieto
ves kurios buvo gerai pažįsta
mos, kurių kiekvienas medelis ir 
žemės sklypas buvo ir paliko ar
timas. Daugeliui lietuvių, gimu
sių sveimuose kraštuose, tos vie
tos yra tik sapnas, tik vaizduo
tėje sukurtas paveikslas. Tas pa
veikslas gražus. Jame tik gėris. 
Jis lietuviškas ir toks brangus. 
Jas minties piešinys nukelia mus 
į tėvų gimtąją apylinkę.

Iš didžiulio Kauno miesto iš
sitiesia dulknas kelias. Jis ve

idą tolyn į pietvakarius, į Su
valkiją. Čia senovėje, kunigaikš. 
5cių laikais, kryžiuočiai atjoda
vo apiplėšti lietuvių ir jų bran-

traukia praeivį pasigardžiuoti ir 
kviečia paviešėti sode.

Už sodybų išsitiesę šildosi, vė
jelio glostomi, laukai. Geltonuo
ja kviečiai. Baltuoja rugiai. Lyg; 
jūra mėlynuoja linų žiedai.

Nuo žaliojo kalnelio vėjelis1 
atneša ragelio švelnią muziką. | 
Piemenėlis, atsirėmęs į medeli, 
groja savo mėgiamiausias daine- i 
les. Net avelės, ^pakreipusios 
galveles, klausosi širdį glomonė- 
jančių melodijų.

Kažkur girdėti upės liūliavi
mas. Ten, tarp aukštų, krūmais 
apaugusių, krantų plaukia šio 
krašto didžiausia upė — Šešupė. 
Atkeliavusi nuo Juodosios An
čios, ramiai vingiuojąs! per Su
valkų kraštą, pro miestelius ir 
kaimus. Pakeliui surinkusi ma
žąsias upes, įteka į poetų apdai
nuotąjį Nemuną.

Ausį pagauna merginų kle-
gios šalies. Į šį kraštą knygne- geSyS Atėjo jos skalbti. Įbridu-
šiai slapta atnešdavo iš Rytprū
sių lietuvišką knygą, kuri buvo 
uždrausta spausdinti Lietuvoje. 

• Arti kelio išsidėsčiusios sody- 
’bos. Kai kur net mūriniai pasta
tai. Tai vakarų kultūros įtaka. 
Islamų stogai rausvi, lyg raudon- 
.viršiai, išsiskiria iš medžių ža
lumo. Ąžuolas, miškų karalius, 
apgaubęs slepia ir saugoja sody
bas nuo gamtos galybių, štai 
■•Rūpintojėlis apjuosia gyvenvie
tę savo ramybės spinduliais. Rū
tų ir bijūnų pakvipę darželiai 
šypsosi saulės šviesoje. Už na
mų — vaismedžiai lenkia savo 
sunkias šakas, lyg garbindami 
žemę. Tų vaisių sultingumas

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

Į A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeU REpubilc 7-1941

sios i Šešupę, šnekučiuojasi ir 
kartas nuo karto dainomis pri
taria piemenėlio muzikai.

Nesunku suprasti merginų 
kalbą. Juk šio krašto žmonių 
tarmė yra artimiausia mūsų pro
tėvių tarmei. Todėl ji buvo pa
imta kaip pagrindas lietuvių ben
drinei kalbai.

Kelias vingiuojąs! toliau pro 
laukus ir sodybas. Ant kalne
lio matyti baltas kryžius. Tai 
vaikų kapai. Jų klyksmo niekas 
daugiau nebegirdės. Jie nelaks
tys po pievas ir tarp krūmų. Jie 
liko amžiams saldžiai miegoti ant 
kalnelio.

Suskambo varpai. Marijampo
lės miestas netoli. Tai vienas 
iš jauniausių Lietuvos miestų, 
bet buvęs didelis lietuvybės cen
tras okupanto laikais. Gamtos 
žalumas neišnykęs iš miesto. Jį 
puošia balti berželiai ir žalia pie
velė. Kiekvienas namas papuoš
tas darželiu. Lietuviui miela yra 
gamta, ir grožis jam toks arti
mas.

Basanavičiaus aikštę apsupę 
stovi įstaigų mūriniai rūmai ir 
krautuvės. Už jų pastatyta baž
nyčia, kuri būna perpildyta šven
tadieniais. Šio miesto gimnazi-

VYTIS SKYDE
Jurgis Juodis Aliejus

ja išugdė žymiuosius mūsų kraš
to sūnus — Basanavičių, Kudir
ką, Jablonskį... Iš jų gimė “Auš
ra” ir “Varpas”, šie spaudos 
šaukliai budino ir skatino lietu
vius nepalūžti po okupanto prie
spaudos našta ir kovoti už tėvy
nę. štai vieno ryto aušroje su
skambėjo laisvės varpas.

Taip širdį traukia pasilikti, 
padūmoti ir pasisveičiuoti tėvų 
gimtojoje apylinkėje. Bet... iš
nyksta žaliuojančios pievos, me
džių apgaubtos sodybos ir ra
miai tekanti upė. Lieka tik pa
veikslas mintyje ir sapne. Jis 
gyvas, kaip atminimas, ir pilnas 
ramybės ir grožio.

Vanda Galbuogytė

vysk. V. Sladkevičius tik išklau
sė jų pirmosios išpažinties. Lig 
šiol išpažinčių klausymas nebu
vo draudžiamas.

Vyskupą V. Sladkevičių tardė 
ne tik vietinė miliciją, bet ir spe
cialiai atsiųsti pareigūnai iš Vil
niaus. Kadangi jis atsisakė pa
sirašyti tardymo aktą, jam gali 
būti keliama byla, primenanti 
visame pasaulyje plačiai nuskam
bėjusį kun. A. Šeškevičiaus teis
mą.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS 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 LIETUV4
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA. NOREIKA

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

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

Lietuviai studentai 
kepa Azijos saulėje 
Atgabenti turkmėnams 

namų statyti...

Grup>ė Lietuvos aukštųjų mo
kyklų studentų šią vasarą turi 
pastaotyti 30 namų Turkmėni
joje, Gamdako miestelyje, kuris 
taps didžiausiu sieros gamybos 
centru Sovietu Sąjungoje. Dėl 
neįprastų gamtos sąlygų ši tal
ka lietuviams nebus maloni.

Pirmuosius įspūdžius “Kom
jaunimo Tiesos” 140 nr. jau pa
skelbė Vilniaus universiteto stu
dentas V. Katilius: “Paklaidžio
jome valandėlę ir ant savo kai
lio pajutome, kas yra Turkmė
nijos saulė. Jos ir saule nepa
vadinsi. Atrodo, kad dižiulis 
ugnies kamuolys, pakibęs virš 
miesto, nori sudeginti visa, kas 
gyva ir negyva. Pasuki iš gat
vės metrą į šalį — kojos klimps
ta pusiau įkaitusiam smėly.

Oras karštas ir, atrodo, virpa 
aplinkui, pavirtęs į lipnią pusę. 
Nuo saulės čia nepasislėpsi nei 
po skrybėle, nei medžių paunks- 
mėje. Ji — visagalė. Brauki nuo 
kaktos prakaitą ir vangiai, w ,as 
suglebęs, vos-ne-vos iriesi pir
myn...” Rašinį V. Katilius už
baigia daug reiškiančiu paskuti
nio sakinio daugtaškiu: “Rytoj 
visas Lietuvos būrys išeina dirb
ti. Aštuntą valandą ryto bus 
pradėti kasti pamatai pirmie
siems namams”. “T. ž.”

Dviračiai praceda įkyrėti
Staiga populiams Chicagoje 

pasidaręs dvirati* jau pradeda 
netekti tų simpatijų, kokiomis 
buvo sutiktas. Dviratininku ne
atsargumas ir padidėję nuopuo
liai iššaukė peticijos susidomė
jimą.

“Gatvėse atsirado didelė dvi
račių daugybė, deja dviratinin
kai neturi ar nenori turėti su
pratimo, kad ir dviračiams ga
lioja tos pačios taisyklės kaip ir 
motoriniams vežimams”, sako 
policijos trafiko departamento 
viršininkas Clarence Braach.

“Dviratininkai, kurie pažeis 
kelio taisykles. !>us sulaikomi ir 
perspėjami, o nusikaltimo atve
jais bus ir areštuojami”, pareiš-

Per praeitus 1970 metus ne
buvo nė vieno dviratininko fa
tališko akcidento, tai yra nė vie
nas nežuvo, o šiemet jau žuvo 
penki paaugliai dviračių nelai
mėse. o 
daugiau

sužeidimu buvo dukart 
negu pernąi.

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

m ■■ i

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai 54,00, minkšti — 53.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Maskoliai teis
Lietuvos vyskupą

Tėv. žiburiai praneša:
Kompartija pastaruoju metu 

pradėjo terorizuoti Radviliškio 
Nemunėlin ištremtą vysk. V. 
Sladkevičių. Vaikų pirmosios 
Komunijos proga jam buvo mes
tas kaltinimas, kad jis vaikus 
mokė katekizmo, nors iš tikrųjų

ligoninės “atpigo”
Prezidentui Xixonui paskel

bus kainų užšaldymą, tai yra 
kad per 90 dienų niekas nebe
keltų kainų, trys Chicagos ligo
ninės paskelbė, kad jos per tą 
laiką kainas nei sumažina — po 
$2 dienai. Tos ligoninės yra Co
lumbus. Cuneo Memorial ir St. 
Frances Xavier Cabrini.

Tose ligoninėse pusiau priva
tus kambarys iki. šiol kaštavo 
pirmojoj — antrojoj — 
$75, treciojoj X70 dienai, o pri- 
vat. kambariai — $90, $85 ir 
$80. Dabar kaštuos dviem do
leriais pigiau ...

Trys

trumpai

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

_ NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL, — MONDAY, AUGUST 23, 1971

7 ROOM HOUSE
. Tiled ba., mod-kit. Full attic
A basement. Large yard. No 
garage. Cement patio. Sale by

, owner. All that is required 
is $1,500 378-2281

NORTHBROOK UPPER 30s
MOVE RIGHT INU

No chauffeuring in this “walk to 
everything” location. 3 bdrm, brick 
ranch. 1% baths; fireplace; bsmt.; 2 
car garage; wall to wall carpeting; 
drapes; appliances. Priced low for 
quick sale. Call owner. 272-3362.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

LIVE IN HOUSEKEEPING
! Lite cooking for elderly couple in 
River Forest, own room, salary open, 
references, good home for right per

son. Some English necessary.
Write % AF Box 318

225 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO, ILLINOIS 60606

HELP WANTED
Darbininku Reikia

MALE

REIKALINGAS kepyklos gaminių iš- 
vežiotojas. Prašoma skambinti Baltic 

Bakery, 4627 So. Hermitage Ave. 
Tel. LA 3-1510.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinip sklypai pard.

4 GRAVE LOT

Reverence section. 
Mt. Emblem Cemetery. 
Must sell ^reasonable.

447-8692

ta antrus iš eilės metus į Ame
rikos aukštesniųjų mokyklų ga
biausių mokinių almanachą. Ji 
taip pat gavo valstybinę stipen
diją ir studijuos Northern Illi
nois universitete.

— Pranas Peteraitjs, Elm
hurst, Ill. ir Juozas Gaigalas ato
stogauja Minnesotos valstijoje, 
prie Leech ežero esančiose va
sarvietėse. Ten taip pat atosto
gauja Naujienų bendradarbis S. 
Juškėnas su žmona Leokadi
ja. Jie visi kartu meškerioja 
rungtyniaudami pagaunamų ly
dekų svoriais ar ešerių skai
čiais. Gražioje draugystėje sku
ba besibaigiančios vasaros ir 
atostogų dienos.

— Dr. Gediminas K. Balukas 
su ponia išvyko atostogų Į Be
verly Shores, Ind. Chicagon 
grįš rugsėjo 4 d.

— Aldona Brazis, Oak Lawn, 
Ill., yra išrinkta tradicinio de- 
biutančių Gihtaro baliaus ren
gimo komisijos pirmininke ir 
Genovaitė Giedraitienė jos pa
vaduotoja. Jį kiekvienų metų 
pavasarį ruošia Chicagos Lietu
vių moterų klubas. Jis yra ski
riamas lietuvių kultūros kėli
mui ir propagavimui.

— Mokyt. Juozas Plačas yra 
Gage Parko apylinkės Dariaus- 
Girėno lituanistinės mokyklos 
vedėjas. LB apylinkės vadovy
bė, mokytojai ir Tėvų komitetas 
rūpinasi šios mokyklos tinkama 
veikla, kviesdami apylinkės lie
tuvių vaikus sekantiems moks
lo metams. Dauguma mokyto
jų dalyvavo specialiuose kur
suose Dainavos stovykloje.

— VARPAS nr. 10 jau bai
giamas M. Morkūno spaustu
vėje spausdinti ir netrukus bus 
išsiuntinėtas skaitytojams bei 
platintojams. Be studijinio 
pobūdžio straipsnių, plačia
me jo publicistikos skyriuje 
pasisakoma JAV LR.nės ir AL 
Tos santykių, PLB-nės Valdy
bos, Jaunimo kongreso rengi
mo. religijų persekiojimo Lie
tuvoje, supolitintų paskaitų 
mūsų moksliniuose suvažiavi
muose ir kitais aktualiais klau
simais. Be to, šiame 220 pus
lapių leidinyje bus grožinės li
teratūros, dailės darbų ir nau
jų knygų bei žurnalų recenzi
jos. Varpą' leidžia Varpininkų 
Filisterių d-ja. Redaguoja A. 
Kučys.

— Andrius Baltrušaitis, Jonas 
Jankauskas ir Lilly Gicius, gyv. 
Marquette Parko apylinkėje, 
gavo Amerikos pilietybę.

-y Carol A. Juozaitis iš Gage 
Parko apylinkės, Lourdc aukšt. 
mokyklos abiturientė yra įtrauk

i

•** Varnas Montessori Vaikų 
židinėlyje, 3038 W. 59 St., rug- 
piūčio 24 ir 25 dienomis vyks 
vaikų registracija į lietuvišką 
klasę. Informacijoms skambin
ti tel. PR 8-6514 arba 776-6667.

(Pr).

LTiavYIRE All 5 TATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJIMA12

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į • ' '

PETR.XS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T1V1

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

65-TA IR KEDZIE — 3 miegamų! 
mūrinis. S23,500.

65-TA IR CAMPBELL — 5 miegamų 
mūrinis. S23,500.

43-ČIA IR CAMPBELL — 3 
mūrinis. $27,500.

46-TA IR ROCKWELL — 4 
medinis. S27.500.

45-TA IR CAMPBELL
mūrinis. S39.500.

73-ČIA IR KEDZIE ■ 
ir 3 kambarių. $54,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4307 So. KEDZIE, CHICAGO

TEL. — 254-5551

5

butų 

butų 

butų

2 po 5%

BY OWNER
Income in basement, St. Turi
bius parish, brick 7 room house, 

4 bedrooms.
Call LUdlow 5-7672.

$28,500.

MIELA TARP SAVŲ
TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla- 

taus sklypo duoda po $700 pajamų 
kas mėnesį. Centralinis alyva- šildy^ 
mas, daug priedų, maži taksai už 
abu $47,900. Artima, patogi vieta.

KAIP NAUJAS 2 aukštų 8 butų 
mūras. $14,000 pajamų metams. Da
bar pirksite už $76,600. .

2 BUTU MŪRAS moderniškai Įren
gtas. 2 nauji gazo šildymai, karpetai, 
kabinetu virtuvės, garažas. $29.900.

5 KAMBARIU MŪRAS, kabinetų 
virtuvė, gazu šildymas, karpetai. ga
ražas. Arti mūsų ofiso, už $19,000.

SVEIKAS MEDINIS modernus vi
duj. graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18.600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. SI 8,950.

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

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

Valdis Real Estate .
7051 9«. Washtenaw Ave. RE 7-7200

3 STORY BRICK
2 years old. Two 2 bedroom apart
ments and one 1 bedroom apt. All 
auplianees. gas stoves, refrigerators, 
air conditioners. Gas hot water heat. 

$49,900.
7735 So. KEDZIE. Phone HE 6-2722 

Do not disturb tenants.

DOWNERS GROVE
BY OWNER 

bedrooms, fireplace, built-ins, 
2% car garage.

Close to CB & Q. §29,900.
964-4855

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
se. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke. : ' ■ ’

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

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

MAISTO KRAUTUVE ir - 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY

FOX LAKE
Bv owner — modern 5 room house.
2 bedrooms, cabinet kitchen. Vz bas
ement. On water Jot 8Oxi50. AU 

rooms paneled. $23,000. ■
EVELYN ZICK
1318 GRANT
497-3990

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, landus, dažau, sutvarkau 
elektra ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

K. E R I N G I $ 
CALIFORNIA SUPER SERYICB 
Ta Išeini tufo moforaL stabdžiai, 

tun^-ups Ir t.
4S24 So. CALIFORNIA AVt 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-W

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAT5KO

VaJau kilimus Ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

HOME INSURANCE

tee Casfcrtfr Comwnv

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus krantus

P. NEDZINSKAS, VM Auhu. 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-49M

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

CL 4-2390

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
hiatus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj. — $38.000.

LABAI GERAS 10 butu mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $89.000. - - - •

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

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos Ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINTS. Nauja šilima ga
ni. aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28.900. . v

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0331

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda gerai prižiūrėta pelninga mū
rini bungalow. Yra 6 kambariai ir 
beismante 2 kambariai su visais pa
togumais. Gazo apšildymas, alumini- 
jaus langai, naujas 2 mašinų mūrinis 
garažas. Kaina prieinama — susitar
sim. Skambinti nuo 4 iki 9 vai. vak. 

Tel. 434-6889.

SHDLLER PARK
3 or 4 bedroom house. Dining roojn, 
1% bath, beautifully paneled family 
room. Roman brick fireplace. Elec
tric-eye garage door. Air conditioning. 
Basement, many extras. Upper 30’s 

678-0210 or 421-7996 
Immediate occupancy.

1 BY OWNER ;
St. Turibius Parish. 6 rooms brick, 
ceramic kit. & bath. H. W. ht.. % 
finished base. Powder rm. 2 car brk. 

gar., base, can be used as apt
Mid. 30’s. Call apt 5 P. M. weekdays.

— Sat & Sun. All day.
581-0314

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Ramentu

HEATING CONTRACTOR
įrengtu nanjmt Ir perst»t>n genui ri- 
su rūšių namo apšildymo pečiui Ir 
air-conditioning Į nauju.* ir senu« 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


