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KINIJA GARANTUOJA RUMUNIJOS MAS
LIETUVIUS TEBEVEŽA j SIBIRĄ 

Lietuvos jaunimas dirba Urale, 
Altajuje, Lenkijoje ir kitur.

Lietuvoje paskelbtais duomenimis (“Tiesa”, rugpjūčio 11) 
įvairiose Sovietų Sąjungos respublikose šią vasarą dirba 620 
Lietuvos jaunimo — studentų. Jie vadinami “Lietuvos pasiun
tiniais”. 275 akademinio jaunimo atstovai dirba ir “ilsisi” 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje, Bulgarijoje, Rytų Vokietijoje. Pa
čioje Lietuvoje veikia 113 jaunimo “darbo ir poilsio stovyklų”. 
Visi stovyklautojai atliks darbų už keturis milijonus rublių.

Okupuotos Lietuvos studen
tai šią vasarą, kaip ir kiekvie
nais metais, siunčiami statybų 
ir k t. darbams į pačius tolimiau
sius Sovietų Sąjungos užkam
pius. “Komj. Tiesa” rugpjūčio 
3 d. ir kitomis dienomis paskel
bė tų dirbančių studentų įspū
džius.

“Dirbame Altajuje” — 

rašo studentas B. Čekanauskas. 
Darbas — “šešias dienas per sa
vaitę, kepinant karštai stepių 
saulei ir pliaupiant šaltam lie
tui ... Poilsio dieną vyksta kon
certai, draugystės vakarai, spor
tinės varžybos. Studentai lieja 
pamatus Altajaus gyvenamiems 
namams. Vilniaus inžinierinio 
instituto studentai privalo čia 
statyti vištidę. Žemės ūkio aka
demijos Kaune studentai — 
klubą, Vilniaus universiteto 
auklėtiniai — sūrio cechą pieno 
gamyklai”. -

Visur esanti linksma nuotai
ka, bet... vis dažniau—laiškai 
rašomi į namus iF^nekantriai 

—laukiama atsąkymų.. Nusibosta 
mušti |kyrius uodus ir studentai 
vis labiau prisimena Lietuvą.

Prie Karnos upės
Ties Karnos upe, netoli Nabe- 

režnyje čelny miesto, automo
bilių ’ gamyklos statybos dar
buose pilna jaunimo iš įvairių 
Sovietų Sąjungos užkampių. 
Liepos mėn. pabaigoje ten dir
bo 2.800 jaunuolių. Jų tarpe 
buvo ir Lietuvos studentų. Sa
vo įspūdžiuose (“Komj. Tiesa”, 
rugp. 4) jie pasakoja — esą nu
sivylę, nes tikėjosi gyventi stu
dentų miestelyje. Vieninteliai 
lietuvių kaimynai — Udmurti- 
jos studentai iš Iževsko. Lietu
viai keikiasi, nes, esą, “lietus ir 
lietus, net ir vietiniai gyvento
jai neprisimena tokių orų . 
Lietuviams teko draugauti su 
Iževsko studentais. Už trijų 
kilometrų gyvena Mardovijos, 
Kaliningrado studentai, toliau 
— atvykę iš Latvijos, Kazanės, 
I^eningrado, Barnaulo. Pačiam 
Naberežnyje čelny įsikūrę, aiš
ku, Maskvos ir Omsko 'Studen
tai. . .

Vaizdas, lietui lyjant: “atle
kia Danutė, lietpalty susigūžu
si. Tai mūsų maitintoja, vyr. 
virėja. ’— Na, berniukai, arba
tos. Ir ta arbata — pirma mū
sų mergaičių produkcija, kvap
ni, saldi”. Tačiau... tų jau
nuolių darbas ties Karnos upe 
neatrodo saldus... (E).

FORT COLLINS, Colo. — Na
cionalinės studentų asociacijos 
24-tojo metinio kongreso dele
gatai nubalsavo atnaujinti pa
sipriešinimą šaukimui į kariuo
menę ir jei šaukimas vėl bus 
pradėtas, visame krašte “užda
ryti” šaukimo centrus. Vienas 
barbzdotas delegatas Ron Eh- 
renreich iš Temide universiteto 
Philadelfijoj visų 300 delegatų 
akivaizdoje sudegino savo ka
riuomenėn šaukimo kortelę.

IŠ VISO PASAULIO
1945 1955 'i 1965 1970 1972

.Source: Budget Bureau

Paveikslai parodo, kuriais metais ir kaip buvo naudojami JAV biudžeto pinigai. 1945 metais išleista daug pinigy 
karo reikalams, p 1972 metais planuojama išleisti daugiau pinigu valstybės ir apdraudos reikalams.

LONDONAS. — Anglijos po
licininkai pareiškė, kad jie su
rištomis rankomis turi kovoti 
su piktadariais ir pareikalavo 
nusikaltėliams griežtesnių baus
mių. Vėliausiai banditų buvo 
nušautas policijos superinten
dentas Gerald Richardson. Po
licininkų delegatai pareiškė 
Scotland Yardui, kad policijos 
žudikai turi būti kariami.. Nuo 
1965 metų, panaikinus mirties 
bausmę, 11 policininkų nužu
dyta.

BELFAST, Airija. — šiaurės 
Airijos elektros Įstaigos būsti
nėje sprogusi teroristų bomba 
vieną žmogų užmušė ir 32 su
žeidė, jįj tarpe 27 moteris , 
daugiausia stenografes ir se
kretores. Bomba buvo paslėp
ta spintelėje 1 aukšte. Teroris
tai apie bombą pranešė tik 1 
minutę prieš sprogimą ir 600 
tarnautojų nebespėjo išbėgti.

r WASHINGTONAS. — Airi
jai buvo pranešta, jog jos lėk
tuvai negalės naudotis' New 
;Yorko aerodromais, jei Ame
rikos lėktuvams nebus leista 
naudotis Dublino aerodromu. 
Amerikos lėktuvai tegali nau
dotis aerodromu, kuris yra ga
na toli nuo Dublino.

WASHINGTONAS. — Ame 
rika deda pastangas gynybos 
išlaidoms mažinti. Ji pageidau
ja, kad Japonija pasiųstų ka
riuomenę į Pietų Korėją. Tuo 
atveju Amerika galėtų iš ten 
ištraukti savo ginkluotas jėgas.

WASHINGTONAS. Į— Per 
paskutinius trejus metus šel
piamųjų (pašalpą gaunančių) 
skaičius laipsniškai didėjo, — 
didėjo nuolat be atvangos. Ta
čiau vėliausi duomenys rodo, 
kad gegužės mėnesį šelpiamų
jų buvo 37,000 mažiau, negu 
balandžio mėnesi.

Kaip beatšildyti 
pradėtą Įšaldymą 
WASHINGTONAS. — Kas 

atsitiks su algomis ir kainomis 
.po lapkričio 12 d., kai baigsis 
nustatytasis 90 dienų įšaldymo 
laikotarpis ?

Nieko neatsitiks, pareiškė trys 
ekspertai Paul Porter, George 
Taylor ir Michael Di Salle Se
nato ir Atstovų Rūmų jungti
niam ekonominiam komitetui. 
Įšaldymas turįs būti pratęstas, 
kad išvengus infliacijos atsinau
jinimo.

Visi trys sutiko, kad tam tik
ra mašinerija turės būti per tą 
laiką įsteigta, kuri galėtų efek
tingai tarpininkauti ginčams ir 
disputams. Priešingai, per tuos 
3 mėnesius susikaups tiek nepa
sitenkinimų, kad įšaldymui pra
ėjus padėtis galėtų pasidaryti 
blogesnė negu buvusi.

KINIJA NEDARYS
Nesutiksianti su d

HONG KONG. — Šiomis di< 
nijos James Reston, The New "i 
prezidentas. Kinijoje jis turėjo 
su valdžios pareigūnais ir patirti 
siją, atseit, jo pasiruošimą aplar 
savaites Kinijoje ir grįždamas į 
Hong Konge, kur turėjo pasikall

Prezidento Nixono kelionė į 
Kiniją gali prisidėti prie rinki
mų laimėjimo kitais metais, 
pareiškė Reston, bet mažai tė
ra šansų, kad jam pasiseks iš 
komunistinės Kinijos išgauti 
kokių koncesijų. Ypač esą ma
žai vilties, \kad Pekinas pripa
žintų dvi Kinijas..

<tš pasikalbėjimo su premje
ru Chou En-lai Reston paty
ręs, kad komunistinė Kinija 
norinti sunormalizuoti santy
kius su Amerika, bet jinai jo
kiu būdu neprisidėsianti prie 
Vietnamo karo baigimo. Ki
nija laikosi to nusistatymo, 
kad Vietnamo karas yra Wa- 
shingtono ir Hanojaus reika
las. Tarpinikavimo vaidmens 
ji kratosi.

Kitas labai opus klausimas 
yra pripažinimas dviejų Kuri
jų: komunistinės Kinijos ir va
dinamosios Nacionalinės Kini
jos, kuri yra įsikūrusi Taiwa
ne. Pekinas Taiwana (Formo- 
zą) laiko integraline Kinijos 
dalimi, todėl apie jo pripažini
mą kaipo atskiros valstybės ir 
girdėti nenori. Tuo tarpu Ame
rika daro žygių, kad būtų pri
pažintos dvi Kinijos ir jos būtų 
atstovaujamos Jungtinėse Tau
tose.

Reston taip pat patyręs, jog 
santykiai tarp Sovietų Rusijos 
ir komunistinės Kinijos nė 
kiek nepagerėję. Kinai pabrė
žė, kad Sovietai turi sutraukę 
apie milijoną karių prie Kini
jos sienos. Dėlei to Pekinas 
esąs susirūpinęs.

Bolivija su JAV nori 
“draugystės”

La Paz, Bolivija. Pulkinin
kas Hugo Banzer Suarez, nau
jasis prezidentas, nuvertęs 
kairųjį prezidentą Juan Jose 
Torres ir jo valdžią, pareiškė, 
kad jo vyriausybė sieks palai
kyti “tradicinę draugystę” su 
Jungtinėmis Valstybėmis. Jis 
pasakė spaudos konferencijo
je, kad net kai kurios nusavin
tosios amerikiečių įmonės ga
lės būti gražintos, tik Gulf Oil 
Co., kuri amerikiečiams kaš
tavo 200 milijonų, esą nebebus 
galima sugrąžinti.

ANTI koncesijų
viejy Kinijy idėja.
nomis ‘grįžo iš komunistinės Ki- 
rork Times kolumnistas ir vice- 
progos pasimatyti ir pasikalbėti 
iš jų, kaip jie žiūri į Nixono nri- 
kyti Kiniją. Praleidęs septynias 
Ameriką, Reston buvo sustojęs 

•ėjimą su spaudos atstovais.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
I ' - -

♦ Aviacijos vadovybė pra
nešė, kad Manzano kalnuose 
bus bandomi mirties spindu
liai. Taikinys yra- slėnio gale 
esančiose kalvose, ant septy
nių bokštu.

~ Pittsburgh Press bendro
vės streikuojantieji darbinin
kai vakar svarstė, leisti miestui 
turėti du ar viena laikrašti.

General Motors paskelbė, 
kad gamins turbinomis varo
mus automobilius, tinkamus 
važinėti plentais.

♦ Belfaste buvo sužeisti du 
britų kariai, suimti keli civiliai, 
nepaklausę įsakymų.

♦ Sovietų Sąjungai nepatinka 
Kinijos pastangos palaikyti ge
rus santykius su valstybėmis, 
nedraugiškai nusiteikusioms ru
sams.

DECATŪR iii-— Trečia
dienį turėjo prasidėti mokinių 
registracija. Tačiau ji neįvyko 
dėl mokytojų streiko.

New York© merai John indu y pa
reiškė jšitikinima, kad demokratę Par“ 
Hja bu* naudingesnė miesto gyvento
jams. Jis norėjo respublikonus Įtrau
kti Į auklėjimo d*rbą, bet jam nesi
sekė. Visą laiką jam kliudęs respub

likonas gubernatorius.

Ugandos-Tanzanijos 
tarpusavis karas 
Tanzanijos partizanų vadas 

kinas
Kampala, Uganda. Prezi

dentas Idi Anrin pranešė, kad 
kino pulkininko vadovauja
mas Tanzanijos kariuomenės 
dalinys Įsiveržė per sieną ir 
pagrobė keturis Ugandos ka
reivius. Ugandos kareiviai už 
puolimą atmušę nušaudami 
nemažą skaičių tanzaniečių ir 
atimdami iš jų daug artileri
jos pabūklų vežimų ir kulkos
vydžių. Prezidentas Amin, be 
to spaudos atsovams parodė 
lavoną, kuris atpažintas kaipo 
buvęs kinų kariuomenės pul
kininkas.

Uganda jau prieš šešetą sa
vaičių uždarė siena su Tanza
nija, kai susirėmimuose su 
Tanzanijos partizanais žuvo 
daugiau kaip 600 ugandiečių 
kareivių. Tanzanija nori jėga 
grąžinti Ugandos ištremtąjį 
prezidentą Miltona Abote.

Filipinų prezidentas 
apkaltino senatorių

Manila. Prezidentas Ferdi
nand F. Marcos pasakė per te
leviziją kalbą, apkaltindamas 
opozicijos vadą, liberalų par 
tijos general, sekretorių, sena
torių Benigno Aquino, kad jis 
finansuojąs, remiąs ir ginkluo
jąs komunistų grupes, siekda
mas nuversti valdžią.

Marcos pasakė, kad jo žval
gybos žiniomis, sen. Aquino 
turėjęs “visą eilę” mitingų su 
marksistų ir maoistų maišti
ninkų vadais ir per praeitus 6 
metus davęs jiems pinigų ir 
ginklų, būtent automatinių 
šautuvų, kulkosvaidžių ir gra
natsvaidžių. ’

Sen. Aquino atsakė, kad jis 
tokių kaltinimų laukęs ir kad 
tikįs, jog prezidentas “teiksiąs 
savo kaltinimus pakartoti teis
me”.

KAIRAS, Egiptas. — Buvu
sio viceprezidento Ali Sabry ir 
kitų 90 aukštų pareigūnų byla 
atidėta dešimčiai dienų. Jie 
kaltinami išdavyste ir sąmoks
lu nuversti prezidentą Anwar 
Sadat valdžią.

BONNA.— Kanclerio Willy 
Brandt vyriausybė indorsavo 
padarytą sutartį, kuri liečia 
Berlyną. Po ministerių kabi
neto posėdžio valdžios pareiš
kimą perskaitė Conrad Ahlers.

SOVIETU ARMIJOS PASIENYJE, 
BET NEDRĮSTA ĮSIVERŽTI

Rumunijos prezidentas rusams aiškiai pasakė, 
kad svetimos kariuomenės neįsileis.

BUKAREŠTAS. Rumunija. — Susidaro įspūdis, kad komu
nistinės Kinijos vyriausybė yra garantavusi dabartines Rumuni
jos sienas, praneša Chicago Daily News korespondentas Donald 
R. Shanor. Sovietų karo vadovybė sutraukė galingas karo jėgas 
Rumunijos pasienin, bet tuo tarpu rusai nedrįso peržengti Rumu
nijos sienos. Sovietų karo jėgas tikrino maršalas Grečko, bet 
rusai į Rumuniją tuo tarpu nesiveržia.

Kiek JAV kareiviai 
palieka savo vaikų
SAIGONAS__ Namo grįžtan

tieji Amerikos kareiviai palie
ka Pietų Vietname apie 10,000 
savo vaikų.- Viename Pietų Viet
namo valdiškame pranešime sa-' 
koma, kad spalvotieji ir baltie
ji amerikiečiai tėvai turėjo savo 
vaikus palikti, kadangi jų buvi
mo laikas Vietname baigiasi. 
Amerikos atstovybė tokių vaikų 
skaičių sprendžia “apie keletą 
tūkstančių”, nors tikslaus skai
čiaus ir negalima nustatyti, ka
dangi daug tokių vaikų yra ati
duota į našlaičių prieglaudas.

Dpa savo žinią papildo, kad 
Vakarų Vokietijoje, vien Ba
varijoje, yra apie 27,000 palik
tų spalvotų ir baltų amerikie
čių vaikų.

“Juodųjų panterų” 
Įtaka sumažėjusi 
WASHINGTONAS. — Atsto

vų Rūmų vidaus saugumo komi
tetas savo raporte teigia, kad 
Juodųjų Panterų “šautuvo vamz
džio politika” neapsimokėjusi. 
Dar prieš metus laiko buvę pa
garsėję kaip getų “militantai”, 
savo išsišokimais “panteros” ne
tekę vardo kitų juodžių tarpe, 
nors esą nemažai prisidėję prie 
smurto veiksmų Jungtinėse Val
stybėse ir tebegrosią vidaus sau
gumui.

Kongresmanas R. Preyei’ (D., 
N. C.) vicepirmininkas komite
to, kurs tyrinėjo Juodųjų Pan
terų veiklą praeitais metais, pa
reiškė, kad raportas parašytas 
“perdaug simpatizuojančiai” pan 
teroms.

1__________________

Afganistane sausra
KABUL, Afganistanas. — 

Afganistaną ištiko nepaprasta 
sausra, dėl kurios daugelyje vie
tų gyventojai nebeturi, maisto, 
nes sausra sunaikino javus. Gy
ventojai minta žole, o pajėges
ni keliasi į kitas vietas, ieško
dami maisto.

Užsienio reikalų ministerija 
apeliavo į pasaulį, prašydama 
pagalbos. Savo atsišaukime ji 
teigia, kad Afganistano istori
joje niekad nebuvo tokios bai
sios sausros. Jo šešiolikos mi
lijonų gyventojų gresia badas. 
Dėl pašaro trūkumo gali išgaiš
ti naminiai gyvuliai, kurių pri- 
skaitoma iki 26 milijonų.

Komunistinė Kinija jau paža
dėjo pasiųsti 15,000 tonų kvie
čių ir 3,000 tonų kukurūzų. Ame
rika ketinanti pasiųsti 100,000 
tonų kviečių.

PARYŽIUS. — Iš patikimų 
šaltinių patirta, kad šį rudenį 
aplankys Paryžių Sovietų Są
jungos vadai, priešakyje su 
Leonidu I. Brežnevu.

Rumunija priklauso vadina
mai Varšuvos valstybių sąjun
gai. Minėtos sąjungos karo 
vadovybė nutarė pravesti ma
nevrus Balkanuose. Karo va
dai reikalavo, kad Varšuvos 
valstybių karo jėgos manevrų 
metu galėtų įžengti į Rumuni
ją, bet rumunai griežtai už
draudė tai daryti. Rumunai, 
žinodami, kas prieš dvejis me
tus atsitiko Čekoslovakijoje, 
griežčiausiai uždraudė bet ku
rios kitos valstybės karo jė
goms bet kokiais sumetimais 
peržengti rumunų sieną. Ne
gausioms rumunų karo jė
goms įsakyta pasiruošti ginti 
sienas ir naikinti kiekvieną įsi— 
veržusį svetimos valstybės 
karį.

Rumunijoje dabartiniu me
tu vieši gausi Kinijos karo va
dų delegacija, kurios prieša
kyje yra Kinijos kariuomenės 
štabo viršininkas. Buvo pa
sklidęs gandas, kad kiniečiai, 
pasisvečiavę kelias dienas, tuo
jau išvažiuos; bet jie neskuba.

Niekas nežino,.-ar Kinija yra 
pasižadėjusi garantuoti Rumu
nijos sienas, bet pasakojama, 
kad Kinija pasižadėjo -būti pa
siruošus, jeigu rusai drįstų per
žengti Rumunijos sieną. Rusi
jos caras atėmė iš Kinijos dide
lius žemės plotus. Kinija pra
šė Maskva atiduoti kiniečiu že
mes, bet Maskva nesutikusi. 
Kiniečiai gali įsiveržti į rusų 
pavergtas Kinijos žemes.

Korespondentas Shanor ma
no, kad Rumunijos prezidentas 
Ceausescu galėjo aptarti su 
Mao Cetungu prezidento Ni
xono kelionę į Pekiną.

Asmeninį mokestį 
teismas patvirtino
SPRINGFIELD, Ill. — Ulino- 

jaus Aukščiausias teismas atsi
sakė persvarstyti asmens mo
kesčio (personal tax) reikalą, 
tuo būdu atidarydamas kelią ge
neraliniam prokurorui William 
Smith perkelti visą reikalą Jung
tinių Valstybių Aukščiausiajam 
teismui.

Praeitą mėnesį Illinojaus Aukš
čiausias teismas nusprendė, kad 
praeito rudens lapkričio mėnesį 
pravestas referendumas, nubal
savęs panaikinti asmens mokes
tį, esąs neteisėtas ir asmens mo
kestį patvirtino.

Gen. prokuroras Smith priža
dėjo asmens mokesčio bylą per
kelti į JAV Aukščiausią Teismą, 
jei Illinojaus aukšt. teismas nu
spręs nepalankiai.

HARRISON. N. Y. — Buvo 
areštuoti keturi paaugliai, po
licininkų sūnūs, už žudymą 
kiškių ir kitų mažų žvėrelių 
zoologiniame sode. Teisėjas 
patvarkė, kad būtų ištirtas jų 
protas. Paauglių amžius — 16 
- 17 metų.



J. KLAUS EIKIS

DIALOGAS SU BROMU RAILA
L

LOS ANGELES, Cat. — Spau
dos žmonių šioje lietuvių kolo
nijoje yra gana daug. Vra ir-čia 
leidžiamos spaudos, skirtos vie
tos lietuvių reikalams bei ir viso 
pasaulio lietuvių, pasiskaitymui. 
Parapijos vadovybė, tiksliau —- 
monsinjoras klebonas J. Kučin
gis, leidžią dvisavąitimiką “L. 
A. šv. Kazimiero parapijos ži
nias”, A. Skiriaus leidykla iš
leidžia mėnesinuką “Liet. Ame
rikos Vakaruose” ir “Lietuvių 
Dienų” žurnalų. Neseniai L, 
Bendruomenės L. A. Apylinkės 
valdyba pradėjo leisti “Los An
geles Bendruomenės Žinias”, 
(lai prieš dešimtmetį, kai tauti
ninkai .buvo veiklesni, jie. išleis
davo savo informacinį biule
tenį.

Kai čia buvo steigiamas žur
nalistų sąjungos skyrius, na
riais įsirašė keliasdešimt-vyrų ir 
moterų. Be jų yra ir daugiau 
losangelieėių, kurie turi pamėr 
girną, kad ir ne nuolatos, bet 
bent retkarčiais laikraščiams 
parašyti. Nežiūrint tokios raš
to žmonių gausybės, betgi kar
tais, ir labai žymūs visuomeni
niai bei kultūrinės veiklos su
ėjimai bei darbai praeina spau
doje nepaminėti.

Vasaros kaitroje pavėsio be
ieškant, parapijos kieme, neto
li knygų prekybos, vieną sek
madieni sėdau su dviem žurna

listais pašnekesiui. Klausiu Ka
zį Karužų:

— Pasakyk, kaip-čia-atsitiko? 
Tavo apartmentų svetainėje bu
vote žurnalistai susirinkę. Da
lyvavo iš Čikagos pasisvečiuoti 
atvykęs žymus žurnalistas An
tanas Gintneris, dalyvavo į žur
nalistų garbės narius pakeltas 
Bronys Raila, — bet kodėl nie
ko spaudoje neparašyta, ką 
svarstėte, ką nutarėte?

— Tai, mat, kaip yra! — aiš
kino Karuža, — kalbinau vieną, 
kalbinau kitą, bet vis tas pats 
atsakymas — rašyk pats! Da
viau susirinkimui vietą, daviau 
kavą ir pyragą, o dar, pagal 
juos, aš pats turiu laikraštyje 
aprašyti... Tai kokie žurna
listai !

Kazį Karužą pertraukė, šalia 
čia sėdėjęs ir dalyvavęs, mini
mame žurnalistų susirinkime, 
Liudas Balvočius, sakydamas:

— Kava ir pyragas buvo ne 
tavo, bet ponios Karužienės. Tu 
turėjai duoti mirkalo. Mirkalo 
nebuvo, niekas neparašė ...

Šitaip pačių žurnalistų pajuo
kauta apie savo draugijos nepa
prastą susirinkimą, kuriame da
lyvavo žymūs svečiai.

o
Yra ir kitas, sakyčiau dar 

svarbesnis, žurnalistams reikš
mingesnis, kultūrinis įvykis, bet 
spaudoje neaprašytas. * Grįžta-

New Yorko meras John Lindsay, negalėdamas rasti bendros kalbos su New Yorko gubęrMHrium 
Rockefeller!^ iš respublikonu partijos perėjo į demokratę partiją. Jis nepasakė, kad nori būti 
demokratu partijos kandidatu į prezidentus, bet jis visą laiką sukinėjasi tarp žmeeiyi. ir. kalbasi 

su būsimais balsuotojais.

pirmyn ir vienas ir pusė atgal 
ir taip begalo kol muzika su
stojo.

— D. L. O. C. p~kas advoka
tas Rimas Sukauskas — Sakis 
persikėlė į nuosavą namą Det
roito priemiestyje, 4629 Alton 
Dr. Troy, Michigan 48084, 
Teli W — 766# raštinės Teh 
W — 8160,

-i- S. U. A. 2tiO Kuopos 50 
metų jubiliejus in viso S. L. A. 
85 metų sukaktis įvyks su. me
nine pragrama ir vaišėmis š.

□atnupse. Tuo reikalu bus Iš
leistas- leidinys apie kuopos is
toriją. Meninę programą At
liks čjką^ietės solistės vado
vaujamos muzikės Alice Ste
phans. -- A. Mieiit-

«Ė

ŠiKŠNOSPAKNIO ŠVIESA

Šikšnosparnį paklausė:
— Kodėl to niekada neskrai

dai dieną?
— Aš pripratau prie nakties 

šviesos, — atsakė šikšnosparnis, 
— ir negaliu pakęsti dienos tam
sos.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte,

.Apie senus laikus,

. ? Kai aitvarai ir laumės-
Skrajojo po laukus...

z S« Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
krykštavimai. .Naujienose galima gauti, šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

2, Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems. Jūratės.Eidukaitės iliustruota. Didelio formatov>24 psh, gra
žus leidinys. $1,50 . ' I’

3: A; Giedrius, MURKLYS; 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Siman- 
kevičians iliustruota^ 130^ psh, Sl^J.

4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖr DAUMĖ. IT eilėraščių, kaip 
pasakų, apie - paslaptingąsias laumes >_ Tėvų Žemėje., Labai gražus leidinys, 
didelio formato, metais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5: Maironis/ JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psL, $1,00. .
6;. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimuii ir. 

senimui. DaiL A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das,. 528 psL Kaina 4 dot

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
paikam,<į iš ju gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės., 
Didelio, formato, kietais, viršeliais, puikus. 77 psl. leidinys. $3.00.

& Jonas Valaitis, SENOVĖS, LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54psL, S1.00.

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.

J^A’ Q Jil ENGS,
1739 < So. HALSTEDST-, CHICAGO, ILL. 60608,

me į gegužės mėnesį. Skautų 
filisterių Sąjunga surengė “Dia
logą su Broniu Raila” — tokio 
pavadinimo kultūrinę popietę, 
kurioje pristatyta autoriaus ne
perseniausiai išleistos knygos: 
“Dialogas su lietuviais” ir “Ver
smės ir verpetai”. Tai buvo ne 
koks uždaras žurnalistų ar skau
tų susirinkimas, bet visa visuo
menė buvo kviečiama ir kas tik 
norėjo gegužės 16 d. galėjo at
vykti i Tautinius namus, daly
vauti dialogo programoje. Ta
čiau iki šiol nepasitaikė užtikti 
spaudoje, kad' kuris žurnalistas, 
ar šiaip tik korespondentas, bū
tų tą sueigą, aprašęs. (Jei kam 
kiltų klausimas, kodėl ir aš 
anksčiau apie “dialogą” nera
šiau, atsakymas būtų: trūksta 
laiko. Po nedarbo žiemos dar
bovietėje tiek atsirado darbo, 
jog nuo pavasario iki šiol per 
vasaros kaitras braižykloje dir
bame “overtime”).

Nėra dialogo knygoje, 
nebuvo jo ir pristatyme

Į Br. Railos knygų pristaty
mą publikos susirinko, sakytum, 
nei. daug, nei mažai — apie 70. 
Nemažą publikos dali sudarė tie 
losangeliečiai, kurie lanko be
veik visus kultūrinius parengi
mus, nepaisydami nei partinių 
nei kitokių . išskaičiavimų. Iš
skirtinai publikoje švitravo 
skautai ir skautės akademikai, 
pasipuošę savo organizacijos 
juostelėmis.

Labai mažai tebuvo tautinin
kų. Br. Railos santykiai su 
“Dirvos” laikraščiu yra nutrūkę, 
o tuo pačiu pašliję ir su vietine 
tautininkų organizaciją. Vienas 
Tautinės S-gos skyriaus valdy
bos narys buvo publikoje. Jo 
dainavimas, lyg koks’ diploma
tinis ėjimas, pabrėžimas, jog 
sąjungos skyrius santykius su 
Br. R. dar nėra i nuli susukęs.

Br. Raila paslaugiai yra padė
jęs daugeliui vietinių meno 
žmonių. Dalyvavo rinktinės po
ezijos leidimo komitete, recen
zavo muzikines kantatas, rašė 
apie prozą ir poeziją, bei apie 
kitokius savo- kolegų meninius
.pasireiškimus. Bet tų, kurių 
ypač Br. Railos paslaugomis pa
sinaudota, šiame knygų prista
tyme nebūta ir nė. sveikinimo 
laiškelio neatsiųsta. Lyg pagal 
.tą išmintį — tu mums tik tiek 
reikalingas, kiek naudingas, o 
su savomis knygomis pats ži
nokis!

Skelbimuose skelbtąją “dia
logo” programą pradėjo skautų 
filisterių pirmininkas Romas 
Venckus, bet jis tuoj vadovavi
mą perleido A. žemaitaičiui. 
Buvo dvi paskaitos apie Br. Rai
los knygas. Paskaitininkai: 
prof. S. Žymantas ir Pr. Visvy
das. Re to, dar standartinio pa
vadinimo punktas — meninė 
dalis: G. Gustaitė ir A. žemai
taitis skaitė Br. R. raštų ištrau
kas.

Programa praėjo kitokioje 
tvarkoje, negu anksčiau buvu
siuose kitų autorių knygų pri
statymuose ar premijų laureatų 
pagerbimuose. Nebuvo iškil
mingojo ar garbės prezidiumo, 
į kurį tokiais atvejais pakvie
čiamas autorius. Bronys Raila, 
p. Railienė, kili jų šeimos na-

MJGiDETROIT
— V liko Seimui ruošti .Komi’ 

tetas posėdžiavo rugpjūčio:, m. 
21 d. Komiteto pirm. K. Vei
kutis perskaitė Vliko atsiųstą 
laišką įvykstančio Detroito 
Seimo reikalu. Posėdžio metu 
buvo pakartotinai apsvarstyta 
patalpų posėdžiams, banketui 
ir meninei programai- atlikti 
klausimas. Meninei programai 
atlikti yra pakviestas muziko 
St. Sližio vadovaujamas Jauni
mo choras, vyr. šeimininkė bus 
B. Kiaulėnienė.

Vliko Seinfas 
namuose, 3009 
Ta proga Vliko
Komitetas Detroite išspaus
dino sagutes su Bražinskų at
vaizdu ir išdalino aukų rinkėj 
jams — Balfo 76-jo Skyriaus 
išvažiavimas į gamtą įvyko O. 
ir č. Žadeikių tikrai gražioje 
rezidencijoje. Prie namo ne 
sodas, bet parkas. Suvažiavo 
apie 80 Balfo rėmėjų. Svečius- 
pasitiko, maloniai ir šiltai pri
ėmė Skyriaus pirm. Kazys Ra- 
žaiskas su ponia. Apgailėtina,

kad dėl ligos negalėjo daly
vauti sukaktuvihinkas prel. 
Končius. Vaišių metu Balfo

Tillman Ave.
Seimui Ruošti

Petras Dalinis p^kui Ražaus- 
kui įteikę 100.00 dolerių auką. 
Vaišių: metu; pasidarbavo:; Ona 
Šadeikienė. K. Viskantienė, I 
Laurus, V. Stoškus, č. šadeika 
r, kiti.,

• — Armėnų- festivalis Det
roito vidurmiestyje rugpjūčio 
mėn. 20.— 22 dienomis.puikiai 
pasisekė.. Vien tik. 'šeštadienį 
publikos atsilankė apie 8.000. 
Kaip ir kitos tautybės, armė
nai demonstravo savo, tauto
dailę,. pardavinėjo, suvenyrus 
bei armėniško? skonio. maistą 
Shish — Kabah. Meninę pro
gramą. atliko- dainininkai ir 

“šokėjai. Labai gyvai šoko tau
tinius šakius, mergaitės, apsi
rengusios baltais rūbais, vyrai 
juodais ilgais batais. Vienas iš 
grupės raudonais rūbais, vik
riausias, lyg būtų vadovas. 
Pertraukos metų, muzikai; gro
jant,. aikštėje,, rankomis susi
kibę šoko, du ir pusę žingsnio

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą-ar lentyną:
K; BieUnis. PENKTIEJI METAL gražiai įrišta. 592 pusk
K. Bielinis. DIENOJ ANT, gražiai įrišta. 464 pusk-------------
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusk ___________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 20& pust įrišta — $3-00, minkštais 
viršeliais — $2,00; n dalis, 225. pysi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ----- ---------------------------------

Dr,-K. Grimus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300.P?
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p—
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusk_____________ —------
P. Uūc&iuviOAa^ ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., ____________ ____ ________________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297" R-

įrišta — $5.00 minkštai viršeliais — _______ —__ _
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi.,, dabar tik __ _ —_

$^-00.

$730

$3,00,
$2.08 Į
$2.00. i
$530
$3JX

$1.00

$4JXb

>10.00

1739 So. Halsted? SU Chicago 8į III. — Tel et; HA T-6100

Jau atspausdinta ir galima.gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ-
Alekso-Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1863-1959) metų 

Ctuoa^os- Lietuvių t gyvenamą ir- jų atliktus darbus, 664 p»st Kietais- 
viršeliais $10*00, nūnkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Cbieagon atvažiavęs UetuviSi: pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos drau^jost. statytos, baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo-121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314. veiklesniu, žmonių biografe

Duoti, dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir. 
kitų organizaciją atlikti , darbai,. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir.kk. .

Norintieji3 šių.- knygą Įsigyti, prašomi- parašyti čękL arba*Moneys 
Orderi r

AMERIKOS" LIETUVIŲ ISTORIJOS^DRAUGIJOS
vttrėiu a paslysti:

173$ So.. HALSTEDjST., CHICAGO, ILL. 50608.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS.II t, 336 psl $5.001 

\ 2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl_____ _____.__________ $3.00
3. M. Zošeenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. ___ ........ $2.00
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ___ _________________  $12.00
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ___ $4.00
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154. psl. $130
7. Prof. V. Biržiška’’ SENŲJŲ 'TiETUVIšl^kNYGv"TŠTCL

f RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. __________ $2.00 ir $3.00
8. Marius. Katiliškis, ŠVENTADIENIS Ui MIESTO, 356 psl. $5.00

Ė O'. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. .... .......................... $2.00
į 10. VI. Mtngėla, KUN. ANTANAS^ MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbai. ___ _ _____________________ $6.00,
r' 11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTASI _____________ $3.00

12., Dr. Antanas J. Gtassan, DANTYS, 158 psL, minkštais 
viršeliais $2.00. kietais ____ ____________ $4.00

13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228’ psl. _________ $2,00
14. Henrikas< Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.  $5.00

, 15., Mikas Petrauskas, EGLE ŽALČIŲ KARALIENĖ. ............... $5.00
1«. C.- R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00
17; Patron*lė Orinžaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ___ $3.00
18. Kip-«s Bielinis, TERORO- IR- VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. ..........         $1.00
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS-THE GREAT, 211 psL

angliškai. _____ ____ ____ ...........__________________ $4.00
20. Pranys AlŠėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl $4.00
21. Stasys Santvaras^ AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. _____ $230

r 22. Vfc D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.............. $6.00,

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu;

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.. Chicago. Til. fiOfirtS

riai ir giminės.sėdėjo, publikoje. 
Programos- vedėjas- net nepa
kvietė autorių atsistoti, prieš' 
publiką išeiti. Tokioje progra
mos sąrangoje autoriui Br. 
Railai nebuvo leisto nė žodžio 
pratarti. z

Į pačią programos- pabaigą 
vedėjas pranešė,, jog prie durų, 
salės gale, yra stalas su Br. R. 
knygomis. Kas nori gali nusi
pirkti. Ten ras,? ir autorių, kurs 
norintiems- knygoje pasirašys, 
duos autografą.

Atrodo, kad nevisi sueigos 
dalyviai buvo tokia tvarka; pa
tenkinti, nes oficialiąją dalį bai
gus ir programos-vedėjui kvie
čiant publiką pasilikti kavutei, 
iš publikos pasigirdo vienas ki
tas balsas autorių šaukiąs. 
Šauksmas ir teliko šauksmu.

Kalbama, kad. programos su
darytojai nusprendę, jog pro
grama ir be autoriaus žodžio 
pakankamai užima laikoj tad 
autoriui neleista prabilti, nors 
sakoma, jog autorius žadėjęs 
programos neužtęsti, vieną ar 
dvi minutes tepakalbėti. Gali
ma su- Br. Railos mintimis ar 
dėstymais sutikti ar nesutikti, 
bet niekas neneigia, jog jis mo
ka įdomiai, kaip sakoma, stilin
gai kalbėti. Tad girdėti teko ir 
tokią nuomonę, jog. geriausia 
“dialogo’ meninė dalis būtų bu
vusi paties Br.. Railos kalba, o 
ne tasai į meną pretendavusis jo 
raštų skaitymas.

Taigi, kai autoriui prabilti 
neleista, galima sakyti, jog to 
skelbimuose masinančio dialo
go su Br. Raila, nebuvo. Lygiai 
ir jo knygoje “Dialogas-su lietu
viais“, kaip paskaitininkas S. 
Žymantas pabrėžė, nėra dialogo, 
o yra tik autoriaus mintys ir 
svarstymai.

(Bus daugiau. Kituose tęsi
niuose apie S. Žymanto ir P. 
Visvydo paskaitas; apie “su
drumstus“ verpetus, t. y., kaip 
“Dirvoje“ spausdintosios aki
mirkos į knygą dedant “išcen
zūruotos“ bei pritaikytos šių 
dienų dvasiai ir kt.).

‘t -

How a minus
on your paycheck 

can bea phis 
in your future.

designate will be set aside automati
cally from each paycheck. That’a-the

ity of 5 years, 10 months (4%. the

Bonds issued since June 1, 197(7.

all aider Bonds.

And, by deducting aEttle M a time •

know it^youTl hare quite a tidy turn

Now Bonds pay a bonus at maturity

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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Palacho liepsna ir
(Tęsinys) t

Ir drąsaus būta to lietuvio jū
rininko, kurs tėškė tiems sovie
tų teismo parodistams, kad ame
rikiečių jo atgal j sovietų nelai
svę išdavimas “nebuvo didelė 
tragedija”. “Teherano, Jaltos ir 
Potsdamo konferencijose pada
rytų nutarimų išdavoje ištisos 
tautos atsidūrė nelaisvėje ... 
Amerikos karinės administraci
jos atstovų akyse aš, kaip lietu
vis, tapau pripažintas Stalino 
įpėdinio Brežnevo nuosavybė, 
dėlto privalėjau būti jam grą
žintas ...”

Tačiau Kudirka nejaučia šir
dyje kartėlio prieš amerikie
čius. Kai “Sovietskaja Litva” 
laivo politrukas teismo eigoje jo 
paklausė, ar esą jis (Kudirka) 
įsivaizdavo, kad Jungtinėse Val
stybėse jis būtų galbūt gavęs iš
vietes valyti — išdidus lietuvis 
kietai atsakė: “Čia ne apie dar
bą reikalas. Nėra nužeminančio 
darbo, ir jei net būčiau turėjęs 
išvietes valyti, tačiau būčiau tu
rėjęs švarią sąžinę, ko jūs, drau
gas, savo pareigas eidamas ne
turite”.

“Nesu nusikaltėlis tarptauti
nės teisės atžvilgiu. Mano apsi
sprendimas pasilikti užsienyje

Kudirkos šauksmas
nebuvo priešingas Jungtinių 
Tautų užgiriai Žmogaus .Teisių 
Deklaracijai, taip pat nesiprie
šino sovietų konstitucijai. Ir 
dėlto skaitau save visiškai ne
kaltu, nors ir puikiai žinau, kad 
mano bylai ir mano likimas jau 
yra saugumo organų išspręs
tas”. .

Ir čia Kudirka precįzavo,. ką 
sovietų laidoje reiškia “saugu
mo organai”; jis tam sovietų 

. teismui papasakojo, kaip atro- 
įdo “smegenų plovimas” kalėji
me bylai medžiagą beruošiant. 
Kaip buvo stengiamasi jį pri
versti, kad pasmerktų lietuvių 
bendruomenės užsienyje “bur
žuazinį nacionalizmą”, kaip 
mainais į pasmerkimą jam ža
dėjo sušvelninti bausmę. Ku
dirka priminė vokiečių žmogžu
dystes, bet nenutylėjo ir sovie
tiškųjų žmogžudysčių. “Stalino 
mirtis išgelbėjo mano tautą nuo 
biologinio išnaikinimo, tačiau 
politikos esmė, kas liečia šią 
tautą savo pagrinde nepasikeitė. 
Dabar esame pasmerkti lėtai 
mirčiai — asimiliacijai... Bet 
mes nenorime mirti! Veikliau
sieji ir ryžtingiausieji lietuviu 
patriotai buvo likviduoti. Ta
čiau išaugs nauja gentkartė,

M. STANKŪNIENĖ

ŽEMĖ DEGA

Aš riteriškai nusiimu kepurę 
ir prieš mano kralikus. Taip pat 
moju iš džiaugsmo ranka mano 
per tiek metų ištikimiems ir nie
kuomet dar neapvylusiems drau
gams: vyšnioms! Naujai sodin
toms ir senosioms, daugiau gy
venimo patyrusioms. Netrukus 
jos visos ims žydėti. Net žemės 
sklypą gal svetimiems parduo
siu. Bet jau vargu kada pirksiu 
naują.

J. Savickas (iš žemė dega)

BIVAINIŲ GIRIOS KARALIUS
Lietuvos teievizija pradėjo 

statyti dviejų serijų filmą “Bi- 
vainių girios karalius”, kuriame 
bus vaizduojamas narsusis plė
šikas Tadas Blinda.

Režisierius Balys Bratkaus- 
kas apibūdino šį filmą, kaip pir-

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠVIETIMO TARYBOJE 
Gaunamos mokslo priemonės ir knygos jaunimui

A. MOKSLO PRIEMONĖS 
Priešmokykl.

Ig. Malėnas, A — ŽU (ABC spalvotomis iliustr.). _____  $1.00
I skyriui

E. Ruzgienė, GINTARĖLIAI, elementorius ..............  4.50
E. Ruzgienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ..........1.75
P. Maldeikis ir V. Milavickienė, MOKYMAS SKAITYTI

ŠEIMOJE (naudojantis EL R. “Gintarėliais”) ______ .30
Ig. Malėnas, ELEMENTORIUS Ė ......... 1..............    2.50
A. Rinktinas, KREGŽDUTĖ, I dalis ...........-..... —....................3.00

II skyriui
A. Rinkūnas, KREGŽDUTĖ, I dalis -—..............-......  ... 3.00
G. Česienė, RŪTELĖ ..............     .. 3.50
G. Česienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ......... .............. 2.00

III skyriui
J. Plačas, TĖVIŠKĖS SODYBA __________ _________ ___ 3.00
E. Narutienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI _________ _ 2.00

IV skyriui
A. Rinkūnas, KREGŽDUTĖ, II dalis ------------------- ----------- 3.25
S. Jonynienė, Naujas vadovėlis baigiamas ruošti, išeis 1972 

metu pradžioje.
S. Jonynienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (nekir

čiuoti) ....... -—......._—.....—............... .—...................  2.00
S. Jonynienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 2.00

V skyriui
S. Jonynienė, LIETUVOS LAUKAI ______ ___—..........  3.00
Z. Grybinas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI_____ ______  1.25

VI skyriui
~ A. Tyruolis, TEN-KUR NEMUNAS BANGUOJA...... _.......^. 3.50

J. Plačas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI .........  2.00
VII skyriui

S. Jonynienė, TĖVU ŠALIS ------ ------------------------- „....L.. 3.50
J. Kreivėnas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 2.00

VIII skyriui
J. Plačas, GINTARAS .............. ....................-..........-..............  4.00
S. Sližys, LIETUVIU KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti).....2.00
J. Plačas. LIETUVOS ISTORIJOS, GEOGRAFUOS IR LITE

RATŪROS PRATIMAI ...........     2.00
IX skyriui arba V klaseifAukšK mokyki.)

V. Liulevičius, LIETUVOS ISTORIJA (konspektas) _____  .75
Aukštesniems skyriams ir tėvams

J. Ambraška ir J. Žiugžda, LIETUVIŲ KALBOS GRA- .
MATTKA ____ _______________________________ ___ 2.00

Dr. Z. Ašoklis, LIETUVOS GEOGRAFUOS VADOVĖLIS .... 1.50 
Visoms mokykloms <

MOKYKLŲ DIENYNAI __ ___________ _______________ .50
SĄSIUVINIAI (viena linija) ------------ _------- 1--------- —..... .25
V. Frankienė, VAIDINIMAI —..........    ......a... 1.00

B. KNYGOS JAUNIMUI
J. Minelga, LABAS RYTAS, VOVERE _______ ____2.50

Eilėraščiai vaikams
G. Ivaškienė, BALTASIS STUMBRAS ____ _____ _______  3.60

Premijuota istorinė apysaka
D. Bindokienė, MIESTE NESAUGU ____ ....................L....... 3.00

’Premijuota apysaka
J. švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS . ....................... 3.00

. ’ Premijuotos apysakos
A. Norimas, BE NAMŲ ------i------------------------------- ..------- 3.00

- Premijuota apysaka
Užsakymus stysti šiuo adresu: (

L. RASLAVIČIUS, 7234 So. Sacramento 
Chicago, Illinois 60629. Tel. (312) 776-3254

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pust 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

kuri yra pasiryžusi eiti savo tė
vų pėdomis...”

Ir tartum paskutiniame pas
merktojo žodyje — Kudirka pa
sakė: “Nieko nebeturiu pridėti... 
turiu tik vieną pageidavimą, 
aiškiau sakant — prašymą, ly
giai į Aukščiausiąjį Teismą, 
kaip ir į sovietų valdžią: pra
šau grąžinti mano tėvynei Lie
tuvai nepriklausomybę”. Ir Čia 
pat paaiškino, kad nepriklauso
ma Lietuva turi būti valdoma 
laisvos, suvereninės valdžios ir 
turi būti laisva nuo bet kokios 
karinės okupacijos. Valdžia tu
ri turėti nuosavą administraci
nę ir teisminę sistemą, ii' nuosa
vą, demokratinę laisvų rinkimų 
sistemą. Ir laisva Lietuva nega
li būti rusinama, kaip yra ru
sinama dabartinė Lietuva. Ir 
laisvoje Lietuvoje negali būti to
kių procesų kaip jo — Kudirkos 
procesas.

O jau tikru iššaukimu skam
bėjo jo paskutiniai žodžiai, ad
resuoti stačiai į teismo pirmi
ninką: “Jei išdaviau savo tėvynę 
— tai dėlko neteisiate mane vie
šai kaip išdaviką... Kodėl ne
leidžiate visuomenei mane teis
ti? Deja — ši teismo salė yra 
tuščia. Nematau joje nieko, iš
skiriant savo * žrhoriū ir keletą 
čekistų. Dar yra keletas sargy
binių, bet jie nesupranta lietu
vių kalbos ir nežino, ąpie ką 
mes čia kalbame ...”

Ir Kudirka kalbėjo apie rim
tus dalykus. Apie tiek rimtus, 
kad jo šauksmas, nors pavirs
damas šnibždesiu, skaldė teismo 
salės sienas ir — kaip paukštis 
—'veržėsi į pasaulį. Į tą paverg
tos jo tėvynės pasaulį, į sovietų 
grandinėmis apkaustytos pla
čios rusų, ukrainiečių, gruzinų 
ir net totorių žemės pasaulį, į 
Vakarų pasaulį, kurs patogiai 
užsikimšo ausis, nes tas Kudir
kos šauksmas jas žeidžia, kaip 
lygiai prieš trejus metus vaka
riečių gerkles troškino Palacho 
sudegusio kūno pelenai...

Buvo dar vienas vienišo did
vyriškumo pavyzdys šiame Ku
dirkos procese. Pavyzdys užre
gistruotas jo proceso aktuose. 
Būtent štai ekipa Vilnaus gydy
tojų, vadovaujant vyriausiam 
psichiatrui Dr. Gutmanui, nepa
sidavė sovietų saugumo spau
dimui, nepasirašė reikalaujamo 
paliudijimo, kad kaltinamasis 
būtų nepilno proto, o priešin
gai — paliudijo, kad jis yra vi
siškai sveiko proto.

Nors savižudystė kai kuriais 
atvejais yra protinės lygsvaros

netekimo ^rezultatas, tačiau sa
vižudiška Palacho liepsna ir 
savižudiškas Kudirkos šauks
mas iškįla aukščiau tos rūšies 
kvalifikacijų. 2<es tai Buvo 
veiksmai vienišo didvyriškumo,

kurio nebesunaikins nei liejisna, 
nei 10 metų katorgos sovietų 
lageryje — toje vienintelėje 
“komunizmo jėgos” instituci
joje. J. Pr.

(Pabaiga)

Tad visi lietuviai gydytojai, 
iš arti ir toli, vykime į aštun
tąjį gydytojų suvažiavimų 
New Yorke. Dr. V. Tauras

mąją avantiOrinę romantiką. T. 
Blindą vaidins artistas Vytautas 
Tomkus.

Filmas bus baigtas rudenį.

REIKALINGIAUSIAS 
DAIKTAS

Stokholmo televizijos konkur
se moterys per tris sekundes 
privalėjo atsakyti, koks reikalin
giausias daiktas namų ūkyje. 
Pirmoji vieta pripažinta kon
kurso dalyvei, kuri atsakė: “Ma
no vyras”.

Motina per mūsų liaudies mu
zikinę kūrybą pereina, kaip “sau
lė per dieną”, ji tarytum gyvy
bės, gerumo ir švelnumo kara
lienė, kažkokio nenusakomo švie
sumo įsikūnijimas. Ji — saulės 
sesuo. Todėl jai — pirmoji, auk
ščiausioji vieta, švelniausi žo
džiai.

Tomas Sakalauskas 
(iš “švyturio”)

e Mylėti žmones — pašėlusiai 
sunkus uždavinys.

N. Pagorinas

i

Lietuvių Gydytojų Suvažiavimas 
New Yorke

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga '

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

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

čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1961 metais New Yorke ivv- 
ko Amerikos Lietuviu Gvdvto- 
jų Sąjungos trečiasis suvažia
vimas, gi, dešimčiai metų pra 
ėjus, š. m. rugsėjo mėn. 4 — 5 
dienomis, gydytojai yra kvie
čiami suvažiuoti į. aštuntąjį 
Liet. Gyd. suvažiavimą, kuris 
įvyks Pierre viešbutyje, Fifth 
Avenue prie 61-os gatvės.

Atvykę gydytojai rugsėjo 4 
d., nuo 10 iki 12 vai., prašomi 
registruotis Saphire kambary 
ir aplankyti parodą.

12 vai. įvyks suvažiavimo 
atidarymas, kuriame kalbės 
New Yorko Liet. Gyd. Draugi
jos pirmininkas dr. Vytautas 
Avižonis ir PLGS ir ALGS pir
mininkas dr. Vaclovas Paproc- 
kas.

Po sveikinimų, bus visuome
ninio pobūdžio pranešimai:

Dr. Balys Matulionis: “Lie
tuvos gydytojo vaidmuo tau
tos kovoje už savąją kultūrą ir 
laisvę”.

Ramūnas Kondrotas: “Keli 
bruožai iš Vilniaus Medicinos 
Draugijos Lietuvoje vystymo
si Lietuvoje’’ 19-tame amžiuje”.

Gydytojų organizacinio dar
bo pirmasis posėdis prasidės 
2:30 p. p. Vakare 7 vai. to pa
ties viešbučio Garden Foyer 
kambary bus kokteiliai, gi 
8:00 vai. — vakarienė — ban
ketas.

Antra Suvažiavimo diena, 
rugsėjo mėn. 5 d., 11:20 prasi
dės mokslinio pobūdžio pas
kaitos.

Dr. Edvardas Kaminskas 
turės pranešimą apie “Ląste
lių augimo reguliavimą”.

Vet. dr. P. Radvila skaitys 
paskaitą apie “Tetanus profi
laktiką pas žmones ir gyvulius 
po sužeidimų”.

Dr. Rimgaudas Nemickas iš 
Čikagos Loyolos Universiteto, 
turės mokslinį pranešimą apie 
“Myokardo revaskuliarizaci- 
ią”

Dr. Irena Giedrikienė pada
rys “Dešimties metų phenylke- 
tonurijos apžvalgą New Jersey 
valstijoj”.

Užbaigimui mokslinių pa
skaitų ciklo Dr. Vytautas Da
mijonaitis turės pranešimą 
apie “Psichiatrijos evoliuciją 
JAV po antrojo pasaulinio ka
ro”.

Po pertraukos apie 3:30 p. 
p. įvyks antrasis organizacinis 
darbo posėdis, kuriame gydy
tojų draugijų atstovai padarys 
pranešimus apie draugijų veik
lą ir svarstys profesinius bei 
visuomeninius reikalus. Bus 
išrinkta PLGS ir ALGS nauja 
valdyba, bus svarstyta Sąjun
gos žurnalo reikalai bei nu
statyta sekančio suvažiavimo 
vieta ir laikas.

Reikia manyti, kad suvažia

vimas bus tikrai įdomus savo 
pranešimais bei organizacinių 
posėdžių diskusijomis.

Suvažiavimas registruotas ir 
paskelbtas AMA žurnale, to
dėl išlaidos bus galima nura
šyti nuo pajamų.

Todėl New Yorko Liet. Gydy
tojų Draugija ir Amerikos Liet. 
Gydytojų Sąjungos valdyba 
visus lietuvius gydytojus kvie
čia gausiai atvykti į suvažiavi
mą, kad ne tik pasimatyti su 
kolegomis, bet ir pasiklausyti 
visuomeninio bei profesinio 
pobūdžio pranešimų, aktyviai 
dalyvauti organizaciniuose po
sėdžiuose, svarstant visuome
nines bei profesines proble
mas. .

Prisimenant, kad prieš 10 
metų trečiasis suvažiavimas 
buvo gerai organizuotas, ne
tenka abejoti, , kad pastarasis 
suvažiavimas praeis sklandžiai 
ir pakilusioj nuotaikoj. Jis, 
neabejotinai, sustiprins tar
pusavio draugiškus ryšius bei 
nustatys tolimesnės veiklos 
gaires.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽiU
YRA GERIAUSIA■ DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

---------------------------------------------------1———,,  ----- —■■■.,

GEROS DOVANOS
Šios 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   :— _____________ — $1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekf arba 
money orderi,

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

I _ __

Raginkite savo apylinkę 
taupykite!s

—

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

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

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF 55,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSA
___

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
.......... " '......................... ,IL

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — FRIDAY, AUGUST 27, 1971____ _
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Vargu ar yra dar bent vienai 
kita valstybė ant šio žemės ru
tulio, kuri taip širdingai ir tau
riai trokštų taikos ir ramybės, 
kaip Jungtinės Amerikos Val
stybės. Tačiau skaudi gyveni
mo ironija taip pat, tur būt, nei 
iš vienos kitos tautos nėra taip 
karčiai pasityčiojusi ir taip dau
gelį kartų pakartotinai prieš 
jos Valią stumte įstūmusi į visą 
eilę militarinių konfliktų, ku
riuose prieš savo valią svetimo
se žemėse turėjo narsiai kovoti 
ir žūti šimtai tūkstančių geriau
sių šio krašto sūnų. Ir niekada 
nei šis kraštas, nei jo kariai ne
turėjo nei menkiausio noro tuos

kraštus užvaldyti ar juose am
žiams įsitvirtinti.

Dar ir šiandien visas šis kraš
tas ne tik gyvena nuolatinėje 
pasaulio konflikto grėsmėje, bet 
yra priverstas jau kelis paskuti
nius dešimtmečius toli nuo savo 
žemės vesti fizines kovas karo 
lauke.

Tad gal ir nenuostabu, kad 
paskutiniu metu šio krašto vy
riausybė, spaudžiama tautos 
daugumos nusiteikimo, yra' 
kiek peržiūrėjusi savo užsienio 
politiką ir pakeitusi jos kryptį. 
Ši nauja kryptis vis labiau įgau
na ir naują savo vardą: “Taika 
bet kuria karna”. Šie nauji vėjai

Kaip galima komunistus suprasti?
Ksavera Karosienė, pačioje šio šimtmečio pradžio

je iš caro okupuotos Lietuvos motinos atvežta į Ameriką, 
jauna įsitraukė į Amerikos lietuvių visuomeninį darbą. 
Savo laiku, dar apie 1916 metus, Karosienė net socialis
tams priklausė ir kurį laiką dirbo tuo metu leistoje Ko
vos administracijoje. Kiek vėliau, kai Amerikoje atsira
do Mickevičius — Kapsukas, įnešė vaidų Amerikos lie
tuvių tarpe ir suskaldė Amerikos socialistų sąjungą, tai 
Karosienė nuėjo, švelniai tariant, su “pažangiaisiais”.

Nuo to laiko nuo “pažangiųjų” ji neatlipo. Teisybė, 
ji buvo šiek tiek žmoniškesnė. Ji neteisindavo visų prie
vartos veiksmų komunistinėje Rusijoje, o vėliau net So
vietų Sąjungoje. Visą laiką ji “organizavo streikus”, 
važinėjo į konferencijas, kartais atstovaudama Ameri- 
kos lietuvius “pažangiečius”, o retkarčiais kalbėdama ir 
amerikiečių vardu. Ji važinėjo Amsterdaman, Kalkuton, 
Maskvon ir dalyvavo ten šaukiamose “taikos” ir kito
kiose konferencijose. Ji yra apvažiavusi pasaulį, kaip ir 
mūsų keliautojas Dan Kuraitis. Skirtumas tarp jų yra 
toks: Kuraitis važinėjo paties uždirbtais pinigais, o Ka
rosienė važinėjo įvairių komitetų surinktais pinigais.

Jeigu neskaityti “daktaro” Antano Bimbos, tai Ka
rosienė šiandien yra labiausiai apsiskaičiusi “pažangie- 
tė”. Ji kelis kartus buvo nuvažiavusi į rusų okupuota 
Lietuvą, “pažangiečių” spaudoje ji rašo savo įspūdžius 
ir įvairius samprotavimus. Josios autoritetas okupuotoje 
Lietuvoje taip aukštai pakilo, kad jai leista net ir tarp
tautinės politikos temomis pasisakyti. Turistų parvež
tam Tiesos numeryje yra josios straipsnis svarbiais tarp
tautinės politikos klausimais. Straipsnis pavadintas “Aš 
tikiu žmogumi”. Pavadinimas rodo, kad Karosienėje dar 
yra užsilikusi kibirkštėlė senų socialistų tikėjimo žmogui. 
Koks tas “socializmas” bebūtų, jis buvo planuojamas 
žmogaus gerovei, tuo tarpu nuo vadinamos Spalio re
voliucijos Rusijoje viskas buvo daroma žmogui niekinti.

Ksavera Karosienė buvo susižavėjusi vadinama Spa
lio revoliucija. Ji dar ir šiandien tiki, kad tos “revoliu
cijos” metu žengtas didelis žingsnis pirmyn. Tas jos su
sižavėjimas toks didelis, kad Tiesoje atmuštame straips
nyje ji rašo:

“Juk Didžioji Spalio revoliucija panaikino ga
mybos priemonių privatinę nuosavybę, anksčiau bu
vusi beteisė darbininkų ir vastiečių klasė paėmė vals-

tybės vairą į savo rankas. Tai svarbiausias .įvykis is
torijoje. Tarybų Sąjunga jaučiama visur — visose 
tarptautinio gyvenimo sferose. Tai klestinti visuo
menė su savo tikslais ir siekimais, kuriuos būtina su
prasti ir kuriems būtina atiduoti pagarbą”. (Tiesa, 
1971 m. rugp. 19 d., 3 psl.).
Kad galėtume suprasti “svarbiausią įvykį istorijo

je”, tai pirmiausia turime nustatyti faktus ir suprasti 
Karosienę. Ji tvirtina, kad beteisė darbininkų ir valstie
čių klasė paėmė valstybės vairą, bet nuo vadinamos Spa
lio revoliucijos pirmos dienos valstybės vairo priešakyje 
nesimato nei vieno darbininko ar valstiečio. Nei Leni
nas, nei Stalinas, nei Chruščiovas, pagaliau nei Brežne
vas nedirbo jokioje dirbtuvėje, nebuvo proletaria. Visi 
jie buvo komunistų partijos aparačikai, kurie pagrobė 
valdžią Rusijoje ir jos iš rankų nepaleidžia.

Dar sunkiau suprasti Karosienę, kai ji pataria gerb
ti Sovietų Sąjungoje klestinčios visuomenės tikslus ir sie
kimus. Kartais tie tikslai visai nesuprantami. Labaf 
dažnai jie yra nežmoniški. Imkime, kad ir tokį įvykį.' 
Prieš 40 metų Ksavera Karosienė parašė ir 'Amerikos, 
‘‘pažangieji” išleido knygelę “Moters kovotojos dėl ko
munizmo”. Pavadinimas labai jau dramblotas, bet turi
me tikėti, kad Karosienė ten įdėjo daug širdies. Knygelę, 
rašė ne ji viena. Tos knygelės bendraautorė buvo Katrė 
Matulaitytė Poželienė. Ji buvo Karoliaus Požėlos žmona. 
0 Karolis Požėla, kaip kai kurie žino, buvo Lietuvos ko
munistų partijos centro komiteto sekretorius.

nieku būdu negali nejaudinti 
mūsų, nes, bet kuria kaina sie
kiant taikos, lengvai gali būti į 
nuostolių sąskaitą nurašytas ir' 
daugelio pavergtų tautų, o pir-l 
moję eilėje Lietuvos ir kitų' 
Baltijos kraštų likimas.

Tad džiugu, kad ir šiomis die
nomis dar atsiranda atskiri as-i 
mens — žymesni šio krašto po
litikos vyrai, kurie labai atsar
giai pasitinka šiuos naujus vė
jus ir bando į visą bylą pažvelg
ti iš visai kitos perspektyvos.

Šiomis dienomis Pensylvani- 
jos prekybos rūmų leidžiamame 
žurnale - biuletenyje šių rūmų 
vykdomasis viceprezidentas My
les Standish paskelbė įdomų 
straipsnį, pavadintą: “Ar gali 
Amerika sau leisti būti antroje 
vietoje”. Šio straipsnio mintys 
yra tikrai originalios ir mūsų 
gyvenimui aktualios, tad ir no
riu kai kurias jų čia pakartoti.

Jungtines Amerikos Valsty
bės yra vienintelė pasaulio ša
lis, kuri istorijos įvykių žaidi
me savaime tapo lemiama pa
saulio galybe ir užėmė vadovau
jantį vaidmenį visai be jokių 
savo gyventojų pastangų ir net 
noro. Visi, kurie atvyko į šį 
kraštą, ieškojo tik ramaus ir 
saugaus gyvenimo, ir kaip tik 
norėjo pasislėpti nuo bet kokių 
išorinio pasaulio įvykių. Tad 
gal kaip tik ir dėl to šio krašto 
politikos vadovai gan dažnai 
padaro įvairių klaidų, o ypač 
dažnai padaro klaidingų spren
dimų, nes daro juos priversti 
skaitytis su krašto gyventojų 
daugumos nuotaikomis ir nusi
teikimais.

šiandien, šiai tautos daugu
mos valiai spaudžiant, Kongre
sas neabejotinai priims rezoliu
ciją, kurią pasiūlė senatorius 
Mansfield ir kuria reikalauja
ma, kad dar šiais metais būtų 
atitraukta 300.000 kariuomenės 
iš Europos žemyno, žinoma, 
tuo pačiu JAV interesai Viduri
niuose Rytuose jau liks tik gry
nai akademinio pobūdžio. Taip

Matulaitytė pati buvo komunistė. Ne paprasta, bet 
mokyta. Rašytoja iš jos buvo menka, 'bet ji Minske lei
džiamiems komunistų laikraščiams išversdavo iš rusų 
kalbos aprašymėlius apie raudonoj on armijon stojusias 
rusaites, apie sunkius darbus pasiryžusias dirbti sovietų 
pilietes. Josios vertimai buvo surinkti Amerikoje ir iš
leisti knygos formoje. Paskutinį knygos skyrių parašė 
Karosienė. --

Rusai komunistai komunistę Katrę 'Matulaitytę 
Minske vis dėlto sušaudė. Jiė nekreipė dėmesio į tai,' kad 
Matulaitytė buvo partijos centro komiteto " sekretoriausi 
žmona. Iki šio meto rusai komunistai, nepaskelbė, už ką 
Karosienės bendradarbe Minske sušaudė.
šiandien aišku, kad buvo padarytas nepaprastai žiaurus- 
ir nežmoniškas darbas, kurio tikslai nesuprantami.

Ar žmogus gali gerbti šitokį nežmonišką darbą?- 
Kodėl Karosienė reikalauja, kad būtų “atiduota pagar
ba” josios bendradarbės žudikams? '

pat tos pačios daugumos nuotąi-; 
kų spaudžiami, amerikiečiai 
greitu laiku apleis ir "Vietnamą. 
Šie pasitraukimai pademonst
ruos visam pasauliui Amerikos 
nepajėgumą ginti savo ir kitų 
tautų saugumo natūralias lini
jas tiek Viduržemio jūroje, tiek 
ir Indijos vandenyne.

O tuo paču metu Rusija tiek 
į Viduržemio jūrą, tiek į Ramio
jo vandenyno strategines vieto
ves yra pasiuntusi didelį skaičių 
naujų, moderniškų, atomine 

K i ak vi pn am j-energi ja varomų kovos ir po-, 
vandeninių laivų, kurie yra pa-: 
rengti net ir iš po vandenio šau
dyti atominius sviedimus į labai 
tolimus taikinius.

-Susidaro vaizdas, kad plačioji

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR ŽMONĖS
GIMTINĖS PASTOGĖJE

Gimiau ir augau tamsiaisiais lietuvių 
kalba raštų draudimo laikais. Tautiniai 
pabudau dar prieš saulėteki — lietuvių 
spaudos grąžinimą 1904 metais.

Šį pasaulį išvydau 1891 m. vasario 2 d. 
Rudiškių bažnytkaimyje, Joniškio filijoj, 
kuri vėliau tapo parapija. Tėvas — Pranas 
Motuzas, motina — Rozalija Noreikaitė.

Davatkėlė mane išmokė skaityti mal
daknygę. Tais laikais Rudiškiuose nebuvo 
mokyklos. Gruzdžiai už 13 kilometrų. Tiek 
pat ir į Joniškį. Tėvo skaičiavimu — dide
li atstumai. Reikėtų samdyti “kvatierą” ir 
tai daug kainuotų. Be to, reikėtų kito dar
bininko prie ūkio darbų. Aš vis prisimin
davau tėvui apie mokyklą. Pagaliau, 1903 
m. sntiko lei^i mokytis rusų kalbos pas 
vietos vargonininką — aušrininką Joną 
Merkelį. Mokiausi dvi žiemas. Kartu su 
manim ir kitais vaikais, tik atskirame 
kambaryje, mokėsi ir vargonininko sūnus 
Antanas. Kartą jis man parodė savo laiš
ką, rašylą mergaitei lietuvių kalba ir lie
tuviškomis raidėmis. Tas jo laiškas mane 
sužavėjo. Paprašiau, kad jis man para
šytų lietuvių kalbos raides. Raides man 
parašė. Išmokau lietuviškai rašyti. Pra
dėjau skaityti rusų draudžiamą lietuvių 
spaudą. Pasijutau sąmoningu lietuviu. Po

poros metų jau buvau “revoliucionierius”. 
Išmokau keletą revoliucinių dainų. Pavyz
džiui, dainavome: Ką darysim pagavę 
Vittę? (tuo metu jis buvo Rusijos prem
jeras). Ogi dirbsime iš galvos puodynę, o 
iš jo kaulų bus daug šukų’’.

Mokymosi pas vargonininką J. Merkelį 
laikotarpiu, 1903 — 1904 metais, prasidė
jo revoliucija Rusijoje. Lietuviai sujudo 
reikalaudami grąžinti draudžiamą spaudą. 
Susipratusį lietuvį ir aušrininką J. Merkelį 
lankė kiti lietuvių veikėjai. Iš Joniškio at
vykdavo dr. Vaineikis, iš Žagarės — dr. P. 
Avižonis, taip pat lankydavosi “Auszros” 
steigėjo ir redaktoriaus dr. J. Basanavi
čiaus talkininkas Matas šlančauskas, te
atralas Vincas Preikštas, K. Skėris ir mano 
dėdė Juozas Motuzas. Mes už sienos besi
mokydami girdėdavome jų pasikalbėji
mus. Užeidavo savaitraščio “Keleivio” 
bendrininkas Steponas Strazdas. Jis 1966 
m. mirė Bostone. Atsilankydavo ir vienin
telis Rudiškių 1905 M. Didžiojo Vilniaus 
Seimo dalyvis Julius Butautis, kilęs iš 
Šimkūnų kaimo. Julius Butautis ir Stepo
nas Strazdas buvo socialdemokratai.

Rusų revoliucijos metais Lietuvos so
cialdemokratai išleisdavo daug revoliuci
nių atsišaukimų. Jų prisiųsdavo ir rudiš- 
kiečiams. Mes paaugliai tuos atsišaukimus 
platindavom: naktimis slaptai lipindavo
me prie stulpų, kryžių ir durų. Būdavo 
ir areštų. Už šią veiklą kaimiečiai pradė
jo vadinti mns “CTcilikais”, nors apie so
cializmą nieko neišmanėme. Visas mūsų

New York o meras John Lindsay kasdien vaikščioja po miestą ir kai- 
laMi su ejy, e-r,re j ai s. Pareikši® .-r.aTome d^miescio merą, besite 

tj su New Yorko italais. Jrs sveikinas su vyresniais ir vaikai*.

palengvėjusia širdimi pasitinka 
skelbiamas patikimas žinias ir 
statistinius duomenis, . kurie 
vaizdžiai rodo, kad jau šiuo 
■metu Rusija yra mititariniai ge
riau pasirengusi ir stipresnė už 
Ameriką. Daugelis net su tam- 
tikru pasididžiavimu stebi, kaip 
Sovietų Sąjunga ir kvmuiūstinė 
Kinija vis labiau ir labiau uži
ma vadovaujančius vaidmenis 
tarptautinėje politikoje. O kiek 
laiko truks, ir iki komunistiniai 
kraštai, plačiai išnaudodami 
vergų darbo jėgą, pradės vado
vauti ir pasaulio ekonominiam 
gyvenimui.

Žinoma, amerikiečiai tvirtai 
tiki, kad drastiškai sumažinus 
karo išlaidas, bilijonai dolerių 
galės būti panaudoti geresniems 
namams pastatyti, atlygini-' 
niams pakelti, darbo valandoms 
sumažinti ir socialiniam drau-j 
dimui patobulinti. Kitaip ta
riant, visa tauta svajoj a-ir sku
biai veržiasi į ankstyvą, ramų ir 
visapusiškai saugų pensininko: 
gyvenimą.

Visa tai būtų labai jau žavu ir

ta negali sau leisti, kad ją kas 
nors nustumtų į nežinią. Ši tau
ta yra dar per jauna pasitraukti 
į pensininko padėtį ir tik sau už
sitikrinti patogų gyvenimą, pa
syviai stebėti žemės rutulio žmo
nijos istorinę eigą ir lik džiaug
tis kitų laimėjimais. Nei šian- 
'dien, nei rytoj dar ne metas 
Amerikai pasitraukti į antrąją 
vietą pasaulio politikos žaidy
nėse. Tad tuo pačiu šiandien 

i dar per anksti svajoti apie tai
ką bet kuria kaina, nes į šią kai
ną gali būti įskaitytas ir tos pa
čios tautos jaunosios kartos -li
kimas ir laisvė.

Šiandieninės politikos tikslas 
turėtų būti surasti utilitarinės 
jėgos ir ekonominio gyveni
mo pažangos pusiausvyrą, šis 
kraštas, negalėdamas išvengti 
istorinės misijos, kurią jam gy- 
venimo eiga yra uždėjusi, turi 
ir toliau vardinti naujojo pasau
lio vaidmenį ir pirmauti visų 
tautų šeimoje tiek savo ekono
minio lygio pranašumu, bet ir 
taip pat savo ' mititarine jėga. 
Amerikiečiai turi susitaikinti

puiku, jeigu ir. visos kitos pa-, 
šaulio galybės visą savo pajėgu
mą ir išmintį, naudotų tiems pa
tiems humanistiniams tikslams 
ir rūpintųsi tik grynai savo gy^ šio krašto pakrantės 'ūtplaūkaą 
ventoju gerbūviu ir mokslo pa- vis didesni Sovietų Są-gos “žve- 
žanga.
Bet, deja, tantij gyvenimas dar 

ir šiais civilizacijos kulminaci
niais laikais yra. panašus’ į lau
kinių žvėrių gyvenimą džiung
lėse. Kai tik bandos ar kaime^ 
nės galva parodo bet kokias se
natvės nepajėgumo žymes ar 
nustoja savo prigimtos potenci-. 
jos, tuojau atsiranda jaunesnis,* 
kuris jį jėga išstumia ą džiung
lių vienatvę natūraliai mirčiai 
arba -čia pat jį sudor  o j a.

Tad ir šio krašto garbinga ir .J0S TEIKTA T AUS TAS 
Amerikos visuomenė lyg ir su palyginamai dar’labai jauna tau- TKT-STNGT AUSI AS .ŽINIAI

žinojimas — nekęsti -rusų caro valdžios, 
o ypač už draudimą 'lietuvių spaudos.

1905 m. revoliucijos įkarštyje Joniš
ky, per “škaphernas” atlaidus, po pamal
dų bažnyčios aikštėje buvo mitingas. Kal
bėjo lietuviai studentai. Vietos rusų poli
cija pašaukė iš Elas dvare kazokus. Žmo
nės bėgo slėptis į 'bažnyčią. Kazokai į 
juos šaudė. Tarpe kilų buvo nušautas ant 
bažnyčios laiptų ir mano dėdė Juozas Mo
tuzas. (žiūr. Br. Kviklio “Mūsų Lietuva” 
III t.). Po šių žudynių manyje užvirė dar 
didesnė neapykanta rusams’ ir caro val
džiai.

1904 m. balandžio mėn. 24 gegužės 7 
Rusijos caras panaikino lietuvių spaudos 
draudimą, šis fvykis -sąmoninguosius lie
tuvius nudžiugino ir gerai nuteikė. Ne
trukus pradėjo eiti P. Vileišio “Vilniaus 
Žinios”, “Lietuvos Ūkininkas”, “šaltinis”, 
o vėliau ir kiti laikraščiai. Prasidėjo ir lie
tuvių kultūrinis sąjūdis. Organizavom 
vaidybos ratelius, knygynėlius. Viešasis 
gyvenimas atgijo. Šiauliuose adv. P. Bu- 
gailiškio ir grafo ’ Zubovo suorganizuota 
“Varpo’’ draugija rengė vaidinimus. Mes 
iš Rudiškių važiuodavome pasižiūrėti. 
Jonišky Vinco IVeikšto įkurtas “Artojų 
klubas” taip pat statė lietuviškus veikalus. 
Mes rudiškiečiai, pristižiūrėję į jų darbus, 
irgi suorganizavom meno ratelį, knygynė
lį ir pradėjome rengti vakarus — vaidini- 
mus2 Mūsų pirmasis vaidinimas buvo ra
šytojos žemaitės “Mūsų geraisis”. Aš jį or
ganizavau ir Vaidinau bendravardžio Fe
likso vaidmenį. Vėliau pastatėme žemai

tės “Tris mylimas”. Pradėjome organizuo-' 
ti chorą. Nelaimei sugedo vargonininko' 
pianinas. Kol jį taisė atėjo 1913 mėtai. ■ 
Plito kalbos apie galimą rusų — vokiečių, 
karą. Už caro valdžią kariauti nenore-, 
jau. Gaila buvo apleisti Lietuvą ir visą lie-. 
tuvių tautinį sąjūdį. Po ilgų svarstymų. 
ryžausi ir 1913 m. pavasarį, balandžio 
mėn. 17 d., atsidūriau Čikagoje.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI
Atvykau Į naująjį pasaulį kartu su vi

somis lietuviškomis idėjomis. Pirmomis 
dienomis Čikagoje įsijungiau į lietuvių 
draugijų veiklą. Įsirašiau SLA 129 kuo-' 
pon. Tuoj pat buvau išrinktas protokolų 
raštininku. Pradėjau lankyti “Aušros” va
karinę anglų kalbos mokyklą. Mokytojai 
buvo studentas Steponas Biežis ir Vincas 
Mišeika. Susipažinau su Čikagos lietuvių 
inteligentija — vaidintojais, dainininkais,: 
veikėjais. įstojau į Laisvos Jaunuomenės 
Chorą. Sutikau rudiškietj Benį Vaitekūną, 
kuris vadovavo ir režisavo “Dramos drau
gijoje. Netrukus susipažinau su šiauliečiu 
rašytoju — dramaturgu ir režisorium Bro
nium Vargšu — Laucevičium. Jo pakvies
tas įstojau j jo vadovaujamą “Dramatiš
ką Ratelį”. Teko vardinti rodos šešiuose 
vaidinimuose: “Užburtas kunigaikštis”,; 
“Sugriuvęs gyvenimas”, “Kryžius”, “Mi-" 
lijonai vandenyse” ir kituose.

Partinės politikos mėginau išvengti. 
Tabs laikais Amerikos lietuviai skirstėsi į 
tris partijas — politines sroves: katalikus, 
socialistus ir nepartinius, vadinamus tau
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šū mintimi, kad turtingo ir stip
raus niekas nemyli, bet turi jį 
respektuoti; •

GaLbūt, nuolat vis dažniau į

jybmiai” laivai, gal būt, vis daž
niau, pasitaiką prekinių laivų 
nemalonūs incidentai pietų 
Amerikos pakrantėse ir paga
liau gal vis nuolat kartojamos 
žinios, kad Rusija turi daugiau 
karo laivų ir bombonešiu už 
JAV pabudins baigianti jau už
snūsti mūziną, kuris yra niekas 
kitas, kaip pati Jungtinių Ame
rikos Valstybių tauta.

ŠKAITiK •NAUJIENAS ’ -
T

tiečiais. Pastarieji buvo vadinami ir tau- 
tinrrtkais, bet tokios partijos, kaip Lietu
voje buvusi Tautos Pažanga čia nebuvo. 
Mat, dr. J. Šliūpas, kuris vadovavo vidu
rinei tautininkų srovei, sakydavo, kad 
partijos nereikia. Esą, užtenka būti geru lie
tuviu. Geriausiai organizuoti buvo socialis
tai. Jų 4-ji kuopa skelbėsi turinti 40Q narių. 
Prieteliai, kurie mane Čikagoje priglaudė, 
buvo šios socialistų kuopos nariai. Kvietė 
■ir mane į tą kuopą įsirašyti. Prano širvins- 
ko paragintas sumokėjau vieną dolerį Įsto
jamojo mokesčio.

Tais metais, liepos mėn., lankėsi Čika
goje Vilniaus Mokslo Draugijos atstovai 
dr. J. Basanavičius ir Martynas Yčas. Jie 
laiškais "kreipėsi į Čikagos lietuvių drau
gijas paremti aukomis jų atstovaujamąją 
mokslo draugiją. Svečių prašymui išspręs
ti -sicialistų 4-ji kuopa sušaukė specialų su
sirinkimą. Atsilankė 175 nariai. Kuopos 
valdybos sekretorė Kalvaitytė-Miščikaitie- 
nė perskaitė dr. J. Basanavičiaus ir M. Yčo 
laišką. Prasidėjo laiško svarstymas. Di
džiojo Hėtuvių — anglų kalbų žodyno au
torius A. Lalis pasiūlė svečių laišką pri
imti. Salėje pasigirdo ūžimas. Balso pa
prašė augalotas žemaitis Lekavičius ir 
stipriu balsu sušuko: “Broliai darbininkai!

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”



M. Anka bauunas 
akių, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLfcS LIGOS 
pritaiko akinius

285fr W. 63rd STREET
Ofise t»Uf^ PRospoct 8-3229
R«ixL telef.: WAfbrook SSO76

Kasdica nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 9 vai, yak. Tree, uždaryta.

Rex tel. 237-4683

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 Dfcauuuepia, saauaomu 3<^-oui2

Tai at; PRospect 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 sekma d. ofisas uždarytas.

R«u; 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 7lst STREET 
Ofisas: H Emlock 4-58*9 

RezitU 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir keevirtad. 1—7 vaL, 
anuaiL, peuxtadiexu nuo i—O, .tree.

ir sesuo. ukuu susitarus

Rex; GI 8-08/3

DR. W. EISIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGUS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

'6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat 

siliepia, sRamointi Mi 3-OUUl.

CHICAGOS L. DRAUGIJŲ 1971 M* VALDYBOS

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tek: Portsmouth. 7-6000 
Rezid. telef.; G Arden 3-7278

Ofiao teL: HE 4-1816 arba RE 7-9700 
Raudoneiįos; PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8' v. p. p.; antrai ir ketvirtad. 
nu© 9 iki 11; ir nuo- 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susi tarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( Bendra praktika -ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71 st St.

T.L: 925-8296*
Valandos- 2—8 vaL vak. Penktadienį 

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

uždaryta.
Rex tel- WA 5-3099

KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
Valdyha 19/1 M&1AM6 — Pirmi- 

tuntas Mihicjus MrunMurx, 5uzu S. 
AUjMewooo, icl oa/io; Vicepus 
iiiifuriKp- Janiną iSarUius, 6919 k>o. 
Artesian, ceu 47o-uooo; Nutarimą 
rasuainKe XMxgemja birtm&ys, nza 
b. nocKweu ou, utu 
nansų secretaire noze ruiKausaiene, 
•tuia so. xtocaweu au. lei, la <5-uo^ 
ruošini nuromus j^ltukus, 031^ 
Ar tesi a g, teu no-uo<x), — ^usiruuu- 
hiar ĮvyKsia Kiekvieno menesio tre
cią sėKmartieni z;uu vai. popiet 
ponų &uuų namuose. 2>o. 
Artesian

3-TU WAKDU JUK1UV1Ų DEMOKRA
TŲ KLUlSO VA-Ldll X XXA 1^71 JUEI AM^

— Firmini naas j uozas oxeivys, 
boOl bo. Artesian Ave., teL rK 
&-0036; vicepirm, Alionse Spiečius, 
oi West lud M,. tei. WA ootd7; 
Vicepirm. joessie Suciila, 741 West 
1Z5 kjL., tel, ir*U Kasininkas
h raut ruooziuKas, ruoz^ bo. vvaoasn 
Avė., tei. uu 4-^*0/; rinansų seKre- 
tonus Kazys tuminas, So. 
Terry, tei, PO Protokolų
secret. Anna i-aozendis, lUčZb Eo. 
Waoash; Kasos oionejas Valter 
Stulpinas. 23 K 112 Place; Kasos 
Oiooeja Zonja Bubeiis, 1U83V So. 
hiate SL. Trusty Juozas Skeivys, 
boui So. Artesian Ave.! Trusty Ka
zys Ruoinas, lmo3L So. Perry Ave.; 
Trusty JbYank Puoaziukas. lud22 So. 
Waoash Ave.; Maršalka Kazys Gi
rinis, IO80O So. EabrooKe Ave.; Re
vizijos komisija — Petronėle Peč- 
kaius ir Zonja Bobelis. — Klubo 
susirinkimai įvyksta kas menesio 
trecią Keivirtaoieni, 7:u0 vai. vak. 
parapijas svetainėj, lua St. ir S. 
state St.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
“APSVIEfA” VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirm. Stella Kaulams, 3247 

so. Emerald Ave., teL 22o-sul6; vi
cepirm. — Aldona oūs, 3439 West 

^73 sc^. teL 9zo-9b46; Nuunmų rast.
Rože uiozgarviene, 33u3 So. Union 
Avė., tei. yz/-cobu; rinansu rasų 
Joanna zeivis, 3zol so. Lreen SL, 
tei. b±2-7odb; iždo glooeja Trances 
lančius, 2451 W. 4b su, ten 927-2197; 
Wagner, 323& So. Green SL, telef. 
9z7-ob39; izaimnkė Anastazija. Va- 
Šeimininke Aaela Čuprinskas, 3227 
So. Emerald Ave., tei. 342-3148. — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį l:ou vai, po 
pietų Lietuvių Auaitonjoj, 3133 So. 
nalsted St. Narės priimamos nuo 
1b iki 65 metų.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1971 METAMS — Pirmininkas 

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., tel. 778-6536; Vicepirmininkas 
Frank Padziukas, 10822 So. Wabash 
Ave., tel. 264-2467; Nutarimų rast. 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave., tel. 927-8660; Finansų rast. 
Bernice Žemgalis, 253o W. 42 SL, 
teL 847-2879; Iždo globėjas Julius 
Klimas, 5602 So. Nordica Avė., teL 
586-1592; Kasininkas John Didžgal- 
vis, 3808 So.- Union Avė., telef. 
927-8660; Korespondentas Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave., tel 
778-6536. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trecią trečiadie
nį, 7:30 vaL vak., Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 SL Nariai priima
mi nuo 16 iki 58 metų.

LIETUVIŲ ŽAGARIS KLUBO VAL
DYBA 1971 METAMS — Pirmininkas 

Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave^ teL 585-5611;- Vicepirminin
kas John Didžgalvis, 3808 So. Union 
Avė., tel. 927-8660; Nutarimų rast. 
Joseph Keturakis, 4436 So. Califor
nia Ave.K tel. 52^-2553; Finansų 
rast. Herman Danta, 4405 So. Wash
tenaw Ave., tel. 847-2774; Kontrolės 
rast. Rožė Didžgalvienė, 3808 So. 
Union Avė., tel. 927^8660; Iždininkė 
Adella Šankus, 2520 W. 68 SL, tel 
476-6399; Korespondentas Antanas 
Jusas, 2030 W. 23 St., tel. 927-8989; 
— Klubo susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio ketvirtą sekmadienį, 
1:00 vaL popiet Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima
mi nuo 16 iki 50 metų.

DR. VYT. TAURAS

PERKRAUSTYMAJ

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA '
FU i E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063 
V_ “f

AMERIKOS LEETUVIŲ PILIEČIU 
KLUBO VALDYBA Uhl METAMS^— 

Pirmininkė Esieila McNamee, 6x51 
So. Spaulding 4 UL 434-4930; Vice
pirmininkas Malt Povilaius. 7050 S. 
Maplewood Ave., lei. 434-U267; Nu
tarimų rašL Rože Didzgaiviene, 
3bud So. Union Ave., tel. 9Z7-BOOO; 
finansų rast. ISermce Žemgalis, 
žado W. 42 SU, tel. 847-2879; kon
troles rašų josepmne Masilionis. 
4o3b So. Keating Ave., tel. odo-obll; 
Kasos gloDejas Josepn Miksis, 7251 
S. francisco Avė., teL 778-1740; 
Kasininkas John Didžgalvis, 3808 S. 
Union Avė., teL 927-booU; Maršalka 
Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave^ tel. 5do-o611; Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, teL 434-4936. — Susirinkimai 
įvyasta kas kiekvieno mėnesio tre
cią sekmadieny l;00 vaL popiet Hol
lywood svetainėj. 2417 W. 43 bL 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metų.

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ 
DRAUGUOS VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirmininkas Leonas Vasilia- 

vas, 7020 So. Rockwell Si., telef. 
737-2689; Vicepirmininkas Jonas 
Jonikas, 7058 So. Fairfield Ave., 
teL RE 7-0017; Nutarimų sekretorė 
Eugenija Strungys, 7129 So. Rock
well St., teL 476-6174; Finansų raš
tininkas Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 PL, teL 458-8345; Turto globėja 
Ona Švirmickiene, 6601 So. Whipple 
Ave., teL 434-0290; Kasininkas ir 

. Korespondentas Antanas Gintneris, 
3221 W. 61 SL, tel. 436-1691, Mar
šalka Jonas Šapelis, 7029 So. Arte
sian, teL GR 54973. — Susirinkimai 
įvyksta kiekvieną ketvirtą mėnesio 
penktadienį 8 vaL vak. Hollywood 
Inn svetainei, 2417 W. 43rd St.

L. K. KŪRĖJŲ SAVANORIŲ ČIKA
GOS V. D. SKYRIAUS VALDYBA 
1971 METAMS — Pirmininkas A.

Juodka, Sekretorius B. Raziūnas, 
Kasininkas V. Markevičius. Visais 
reikalais kreiptis į pirmininką ad
resu: 5623 So. Paulina St., Chicago 
Illinois 60636.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR KULr 
TŪROS KLUBO VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirmininkė Julija Sadauskas, 

7222 So. Richmond SL, tel. HE 
4-7174; Vicepirmininkė Helen Ven- 
geliauskas, 4500 So. Taiwan Ave., 
tel. Vi 7-b743; Nutarimų raštininke 
Antoinette Kalys, 4521 So. Washr 
tenaw Ave., telef. VI 7-0880; Fi
nansų rastinmkė Bernice Žem
galis, 2535 W. 42nd SL, tėtei. 
VI 7-2879; Iždo kontrolės raštinin
kė Anna Klimas, 7240 So. Fairfield 
Ave., tel. 737-4888^ Iždininkė Valeri
ja Samuolis, 7216 So. Richmond St., 
teL GR 6-1996; A. Jusas — kores
pondentas. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio pirmą antradie
nį, 8 vai. vak. Talman salėje, 4500 
So. Talman Avė.

CHICAGOS NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1971 METAMS. — Pirmi

ninkė Mary Neberieza, 5724 So. 
Richmond St., teL PR 8-5817; Vi
cepirmininkė Julia Sadauskas, 7222 
So. Richmond St., tel. HE 4-7174; 
Nutarimu raštininkė Mary Urbelis, 

-z. 6631 So. Hoyne Ave., tel. RE 7-5813;.
Finansų raštininkė Anna Condux, 
7132 So. Millard Ave., tel. 581-4133; 
Iždo kontrolės raštininkas Kaspa
ras Kriščiūnas, 3171 W. 84th PL; 
Iždininkas Jonas Jonikas, 7058 So. 
Fairfield Ave., tel. RE 74X117; Mar
šalka Justinas Žemaitis, 629 W. 18 
St; Korespondentas A. Jusas, 2030 
W. 23rd SL, tel. YA 7-8989. — Su
sirinkimai įvyksta kiekvieno mėne
sio antrą penktadienį 8 vai. vakare 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St.

UPYTĖS KLUBO VALDYBA 1971 
METAMS — Pirmininkė Ona Condux, 

7132 So. Millard Ave., teL 581-4133; 
Vicepirmininkas Jonas Šulcą, 3933 
So. Rockwell SL, tel. YA -7-7893; 
Finansų raštininkė Bernice žemga
lis, 2535 W. 42nd SL, tel. VI 7-2879; 
Kasininkė Mary Radzukėnas, 6804 
So. Artesian Ave., teL HE 4r4380; 
Nutarimų raštininkė Antoinette Ka
lys, 4521 So. Washtenaw Ave., teL 
VI 7-0880; Maršalka Antanas Radžiu 
kėnas. 6804 So. Artesian Ave., tel. 
HE 4-4380; "Korespondentė — Ona 
Condux, 7132 So. Millard Ave., tel. 
581-4133. — Klubo susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio pirmą 
penktadienį Talman svetainėj, 4500 
So. Talman Ave. Pradžia 7:30 vai. 
vak._________________________

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS VALDYBA 1971 METAMS: Pirmi

ninkė — Marie Zolpienė, 3554 So. 
Halsied SL, teL YA 7-2576; Vicepirm. 
— Adeline Gedvile, 3352 So. Lowe 
Ave.; Nutarimų, rast. — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, tel. 
434-4936; Finansų rast. 1— Anna 
Guss, 3153 So. Halsted SL; Kasos 
Globėja — Stella Zigmont, 930 W. 
35th 14.; Kasininkė — Rožė Didž
galvienė, 3808 So. Union Avė., teL 
YA 7-8660; Seimininkė — Adella 
čubrinskienė, 3227 So. Emerald 
Ave. — Susirinkimai įvyksta pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133 So. Halsted Street 1 vai. po

m ”4 jį I 4
Nuxuibide

Gražus humboldparkiečių 
piknikas

Sekmadienį, rugpjūčio 22 d. 
Jeffersono miškelyje įvyko 
Humboldt Parko Lietuvių Klu
bo metinis piknikas. Buvo šil
ta ir graži diena, todėl į pik
nikų atvyko beveik visi klubo 
nariai. Buvo daug lietuvių at
vykusių iš pietinės Chicagos ir 
jos apylinkių, kurie ir praei
tyje atvykdavo į humboldtpar- 
kieėių piknikus. Svečių tarpe 
buvo daug gerų naujienieėių: 
J. šmotelis, M. Baronienė, p. 
Gulbinienė, gerai pažįstama 
scenos darbuotoja, p. Kundro
tas, adv. Viktoras Krauchunas 
su žmona Maryte ir kt,
* Šio reportažo autoriui buvo 
staigmena susitikti piknike su 
p-nia Frances Stogiene iš San
ta Monica, Calif. Prieš- 48 me
tus mes priklausėme prie Lie
tuvių Moksleivių Susivieniji
mo Chicagos skyriaus. Povilas 
Stogis dainuodavo kvartete ir 
solo. Jis turėjo gražų boso bal
sų. Prieš daugelį metų Slo
giai išsikėlė į Michigan valsti
jų. Stogis jau seniai mirė. Jų 
dvi dukros yra gydytojos.

Vaišingai pikniko dalis
Prie Indionų kelio, gražaus 

gojelio paunksmėje, visa eilė 
stalų buvo apkrauta skanės
tais, kuriais rūpinasi klubo 
“virėja” p-nia B. Smalalienė 
su pagalbininkėmis. Klubo 
pirmininkas F. Prūsis, V. Mau
kus, Kavaliauskas ir Drauge-: 
lis svečius pasitinka ir vaišina, 
kurie lengvai surado “užkam
pyje pasislėpusius”, nes buvo 
iškabintos- rodyklės. Be mūsiš
kių ta dienų toj apylinkėj buvo 
daug' piknikų, tik kažkodėl vi
si piknikai buvo ramūs, — nei 
muzikos, mei šokių. Muzika 
gal ir nereikalinga, nes jauni
mas į piknikus, mažai tevažiuo 
ja. O tie, kurie kandidatuoja 
į šimtamečius, jeigu bandytų 
suktinį pašokti, tai ko gero, 
žolė už kojos g^li užkliūti... ir 
keberiokšt! Prie šimtamečių 
galima priskirti ir Humboldt 
Parko Lietuvių Klubo garbės 
narę ponią Galskienę, kuriai 
teko “garbėy dalinti laimės 
numerius iš maišiuko laimin-

oiccituU. C) tų dvvMuų Šį kar
tą buvo labai daug.

Piknikas buvo skaitlingas, 
gražus, kad ir ine toks linki
mas — be šokių, be prajovų 
visokių. Apsieita su vaišėmis 
ir draugiškais pokalbiais. Ka
zys čepukas, lyg pasigedęs se
nų laikų tarė: “Je, ja... Buvo 
laikai, kada mūsų jaunimas, 
pvz. Bijūnėlis” (Northsidėje 
plačiai veikė jaunuolių drau
gijėlė) padainuodavo, teatrus 
suvaidindavo. O dabar, kas 
beliko, tiktai senieji lietuviai, 
kurie vis dar kruta”. Užsimez
gus kalbai, vienas kitas prisi
minė Jeffersono lankytojus, 
kai beveik kiekviena sekma
dienį čia susirinkdavo gausūs 
būriai lietuvių. Kalbėtojai pa
sikeisdami “šviesdavo” lietu
vius • darbininkus. Suvažiuo
davo komunistai, socialistai ir 
visokį oportunistai ir kiek įma 
nydami “tarkuodavo” vieni 
kitus. Juokdariai ir sako: “Ne 
dyvai, kad net medžiai toje 
vietoje išdžiūvo, kur tokie su
sirinkimai buvo... ”
Prūsiai išsikelia iš Chicagos

Netolimoje ateityje klubas 
gali netekti darbštaus pirmi
ninko, ilgamečio Northsidės 
gyventojo Prano Prūsio. Mat, 
Prūsiai Chicagoje pardavė sa
vo namų ir išsikels-' gyventi į 
Calumet City, III.

Vasaros metu klubas susi
rinkimų nešaukė.. Pikniką su
rengė rengimų komisija, p. 
Draugeliui vadovaujant ir val
dyba. Klubo narys

• Kambarys be knygų — lyg 
kūnas be sielos. Ciceronas

g Mylėti — reiškia žiūrėti ne 
vienam į kitą, o žiūrėti kartu 
viena kryptimi.

A. De Sent Egziuperi

g Patirti galima tik mylint.
D. Galsworth

len Vengeliauskienė, 4500 So. Tal
man Ave., tel. VI 7-6743; Korespon
dentas — Antanas Jusas, 2247 So. 
Oakley Ave., tel. 927-8989. — Susi
rinkimai Įvyksta kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienį, 8 vai. vak. Tal
man Svetainėj 4500 So. Talman 
Ave., Chicago, UI. 60632.

sNAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

★
— Upytės Draugiško Klubo pikni

kas įvyks rugpiūčio 29 dieną, sekma
dienį, Kays darže (buvusiam Leppos), 
8200 So. Kean Ave. Pradžia 12 vaL 
šokiams gros geras George Joniko or
kestras. Bus visokių gėrimų ir vai
šių, taipgi ■ geru ir gražių dovanėlių 
laimingiems. Upytiečiai kviečia visus 
narius ir svečius į šį linksmą pikniką. 
Lauksime jūsų atsilankymo.

Valdyba ir Komisija

ž JONUI DIDŽGALYTUI, 
nuoširdžiam naujieniečiui ir Naujienų rė
mėjui .mirus, jo žmonai ROŽEI, posūniui 
KAZIMIERUI BARAUSKUI, jo šeimai ir 
visiems giminėms gilią Užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Naujienos ir Naujieniečiai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligoti 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
T*U PR 8-1223

OFISO VAL.; pirm., antrai, trečiai į 
Ir penkt.'24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie-i 
niaū 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

MOVING ]
Apdraustas perkraustymat 

ii [vairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Placa 
TaL: FRontiar 6-1*82

W

REMTCTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ1 
gėles visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834
V--------------- -------------------- .. . ................ .... ............................. .

TĖVAS IR SUKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-S

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LA1D0JLM0 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: LAfaye.tte 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

j ~ 11 Illi l jį j~ biū IT H

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 

IR NAKTĮ
★

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

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

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

DR. V. P. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 WEST 71»t STREET 
Of i m f«l«f.« HEmlock 4-2123 
R*z>d. Glb$on 8-6195

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

~ p. Šileikis, o. p.
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Cy Aparatai - Protezai, Med. Bae- 

dažai. Speciali pagalba kojom* 
'■* (Arch Support*) ir t. t

VaL: 9—4 Ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 Watt 63rd SL, Chicago, III. 60629 

TalaC- PRospeet 6-5084

Z==============N

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS• |

| Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

'Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma |
( dienio iki penktadienio 11—12 

vaL ryta , — Šeštadienį ir sek-j
i madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL; 

ryto.
Tai.: HEmlock 4-2413 j 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629

X-............................- - ------- -------

pietų.
LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO^ 
TERŲ KLUBO 1971 METŲ VALDY
BA: Pirmininkė — Mary Naberieza, 

5723 So. Richmond St., telefonas i 
PR 8-5817; Vicepirm. — Julia Sa- Į 
causkas, 7222 So. Richmond Street, 
teL HE 4-7174; Nutarimų rast. —į 
Estella McNamee, 6151 So. Spaul-Į 
ding, teL 434-4936; Finansų rašt. 
— Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd 
SL, tel. VI 7-2879; Kasos globėja 
— Anna Klimas, 7240 So. Fairfield, 
tel. 7374888; Kasininkė — Helen 
Vengeliauskienė, 4500 So. Talman 
Ave., tel. VI 7-6743; Koresponden
tė — Estella McNamee, 6151 So. 
Spaulding, tel. 434-4936. — Susirin
kimai įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadieni Talman svetainėj, 4500 
So. Talman Avė 8 vai. vak.

ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1971 
METAMS: Pirmininkas — Benedik

tas Jurėnas, 4720 So. Hamlin , Avej, 
- tel. LA 3-8897; Vkjepirmimnkas

Antanas Jusas, 2247 So. Oakley 
Ave., teL 927-8989; Nutarimų rašt.
— Estella McNameė. 6151 So. Spaul
ding, telef. 434-4936; Finansų rašL 
— Bernice žemgalis, 2535 W. 42nd 
St., tel. 847-2879. Iždininkė — He-

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-1138-1139

LEO W. LEPARSKI, Sr. |
Gyv. 3358 So. Lituanica Avė.

Mirė 1971 m. rugpiūčio mėn. 25 dieną, 1:50 vai. ryto, sulaukęs 
! 57 metų amžiaus. Gimęs Granate City Illinois. I

Paliko nuliūdę: žmona Jennie (pagal tėvus Bush), duktė Valeria 
Lindenmeyer, žentas Ronald, sūnus Lco Jr., marti Marline, 3 anūkai 
— Sandra ir Cheryl Lindenmeyer, taip pat James ir Todd Leparski, i 
brolis Stanley, brolienė Elenor ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė šv. Vardo draugijai ir Šv. Jurgio parapijos komitetui.
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Litua- . 

nica Avenue.
Šeštadienį, rugpiūčio 28 dieną 8:45 vaL ryto bus lydimas iš ko

plyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Leo W. Leparski Sr. giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- I 
tamavifeią ir ątSKvėikinimą. w ū: 1

Nuliūdę liekA:
tmona, vaikai, brolis, giminės.

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COirmodore 4-2228
South- Holland, Illinois
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CICERO
Atostogų laikas kaip ir slen

ka prie pabaigos. Dirbantieji 
gavę porą savaičių pabėga ki*ę 
kas išmano; žinoma turi suži
noti kur pabėga.

P. Paulauskai grižo iš India
nos gerai pasilsėję; P. Motu- 
šiai aplankė Europą keletu 
kraštų, sveiki grižo. Tik ko
dėl jie nieko neduoda mums 
žinių, nes abu raštingi, o dien
raščiui žinių trūksta.

Dr. Gusenas taipgi tyli, ži
noma ruošiasi. Jurgis Breivė 
ruošėsi, bet neranda laiko atos 
togoms, žinoma biznio reika
lai pirmoje vietoje.

Sergančių čia buvo ir yra: 
P. Dvilaitienė, P. Vainorienė 
jau ilgas laikas kaip pasiliuo- 
savo iš ligoninės, vienok dar 
niekur jų. nesimato. Romas 
Nartonis taipgi yra pasislėpęs, 
net bažnyčioj nesirodo, turi 
rūpesčių su savo ausimis. O 
kas gi vra su mūsų C. Genium? 
Atrodo, sveikutėlis, bet atsar
gus, tai laikosi ir sako: “Atsar 
ga gėdos nedaro”.

Viktoras Arlauskas viengun
gis buvo linksmas žemaitis, bet 
jau ilgas perijodas kai niekur 
jo nesimato. Jo laimė, kad turi
gerų P. Kazlauskienės globą, tai! 
taip ir slenka senatvės dienos.I 
Su spalio mėnesiu viskas ai-' 
gys: susirinkimai, subuvimai.į 
lai to visi laukia, o ypač Ka-! 
reivių draugystės nariai, nes 
yra nutarta ją likviduoti ir 
turtą pasidalinti, žinoma, jei 
ne tas turtas pinigėliai, tai j 
viskas būtų užmiršta, bet tas! 
nelaimingas doleris neduoda 
ramybės. Kai kurie tai ir nak
tį nemiega.

Senieji kareiviai, būkite 
ramūs, jūsų sudėti doleriai yra 
saugūs. Ateis laikas — gausite 
kas kam priklauso.

Military and Military Assistance Outlays as 
a Per Cent of Gross National Product 

Per Cent

Braižinys rodo, palyginus visą Amerikos gamybą, kiek kuriais me
tais buvo išleista karo reikalams ir kiek kariškos paramos suteikta 

kitoms valstybėms.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Perdavimui

BY OWNER
4 bedroom, carpeting, drapes, beamed 
ceilings in L. K. and D. K. Paneled 
and carpeted kit. and Built ins. Pan
eled and carpeted family room. 2 car 

garrage. Immediate occup. 
$37,900.

CALL 798-0191 or 532-1111.

ATDARAS AP2ICRĖJIMLT 
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENI 

1—4 VAL.
1439 No. LINDER AVĖ.

2 butų po 5% kambarių mūrinis 
Savininkas.

MŪRINIS 16 METŲ. 2 gražūs butai. 
Įrengtas rūsys. Gražios kabinetų vir
tuvės. Brangios vonios. Marquette1 
Parke. Nebrangus. Tel. PR 8-6916.

BY OWDsER

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS, MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMA13

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į 1 ’ ‘ *

MUTUAL FEDERAL SAVINOS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS-
NAMŲ VALDYMAS — NOTAR1ATAS — VERTIMAI

“NAUJIENOSn KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Senieji ir jaunieji turėkite 
atmintyje sekmadienį 5 d. rug
sėjo Bučo sodyboje, Willow 
Springs, tai visiems žinoma — 
patogi vieta. Tad Balfo rėmė
jai, visi kaip vienas būkite sa
vo pareigose!

Vladas Bikulčius su Jean 
Skopas sumainys aukso žiede
lius, bet apie tai vėliau, linkiu 
jiems laimės ir sveikatos.

K. P. D.

— Marijonas ir Nijolė šnapš- 
čiai buvo surengę savo dukre
lėms krikštynų pokyli. Dukre
lės pakrikštytos Vytės-Ignės ir 
Rūtos-AIės vardais. Pokylyje 
dalyvavo daug draugų ir arti
mųjų. Gaila, kad nevisi galėjo 
atvykti ir būti šios šeimos šven
tės dalininkais. M. ir N. šnapš- 
čiai - gyvena Detroite, Dearborn 
priemiestyje.

— Antano Giedriaus knyga 
jaunimui ir suaugusiems “Aiš- 
vydo pasakos” yra baigiama 
spausdinti. Iliustravo dail. 0. 
Baužienė.

— Alto Centro Valdybos nu
tarimu, Amerikos Lietuvių Ta
rybos metinis suvažiavimas 
šaukiamas lapkričio 13 ir 11 d. 
Čikagoje.

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
Genocido paroda bus išstatyta 
Washingtone, Philadelphijoje, 
New Yorke, Bostone ir Hart
forde.

— šaulių S-gos CV nariai iš 
Chicagos — Vladas Išganaitis, 
Stasė Cecevičienė, Algirdas Bu- 
dreckas, Petras Padvaiskas ir 
Sergėjus Radzvickas Darbo 
Dienos savaitgalyje išvyksta Į 
Dainavą. Dainavos stovykloje 
yra šaukiamas Šaulių Sąjungos 
centro valdybos posėdis.

iiiėms varžyboms iš virš šimto 
kandidatų. Izolda Snarskytė, 
dirbanti to prekybos centro ad
ministracijoje, yra varžybų ko
ordinatoriaus pavaduotoja.

— John. SadTinas virš 20 me
tų dirba Chicagos policijos nu
sikaltimų tyrimo laboratorijo
je. Atnaujintoje Juodųjų pan
terų byloje jis bus vienas iš 
svarbiųjų liudininkų kaipo 
balistikos ekspertas.

— Yong Americans for Free 
do m — studentų, jaunimo ir 
jų rėmėjų prieškomunistinės 
organizacijos Vidurio vakarų 
srities vadovai pereitą savait

galį O'Hare viešbutyje buvo 
suvažiavę politiniams, ir veik
los seminarams. Į juos buvo 
pakviestas ir Chicagos YAF lie
tuvių atstovas. Seminaruose 
paliesta pavergtųjų tautų klau
simai ir teigiamai įvertintas

5’^ rooms, brick, 3 bedroom, 
full basement. Garage.

FoFr appointment call 
925-2939 after 6:00 P. M.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy Reikia

WANTED FAST TYPIST
GENERAL OFFICE 

Car necessary.
Good Company benefits. Small

office. Salary open.
Near (THare Field.

Call 439-2290

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MARQUETTE PARKE parduodama
Grocery krautuvė.. Biznis išdirbtas.

Pelnas didelis. Proga Pigu.
Tel. 778-6916

RESORTS AND VACATIONING-
Kurortai ir Atostogų Vietos

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina 55-00.

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

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, Ill.
> <

HOME INSURED
LOANS SAVINGS Į

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248
____ . I11J I m Jl.'lgRag

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į 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, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANT1NAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

I----------—_----------------- -— --------------- -------- ---- „——--------f

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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— Prof. Bronis Kasias dėslo 
Wilkes College, Pennsylvanijo- 
je. Jo specialybė yra tarptauti
nės teisės mokslai. Jis rašo ne 
tik į lietuvių, bet ir Į anglų 
spaudą. Jo straipsniuose labiau
siai nagrinėjama Lietuvos padė
tis tarptautinėje teisėje.

— Povilas Dirkis iš Brighton 
Parko persikėlė gyventi Į B'rook- 
fieldą. Visvien jis ir toliau ak
tyviai dalyvauja lietuviškame 
gyvenime. Jo dabartinis adre
sas — 9044 West 30th Street, 
Brookfield, III. 60513. Telefo
nas 485-5415.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos valdybos posėdis bus š. 
m. rugsėjo mėn. 26 d.. 2 vai. p. 
p., Jaunimo Centre. Visi valdy
bos nariai yra prašomi atvykti.

■r— Dr. G. Misevičius buvo at
vykęs į Naujienų pikniką. Jis 
yra Kankakee psichiatrinės ligo
ninės superintendentas. Jo ži
nioje dirba nemažas skaičius 
lietuvių gydytojų. Ligoninėje 
yra ir lietuvių pacientų.

— Antaninai Ošlapienei po 
ilgos ir sunkios ligos rugpjūčio 
15 d., mirus, vieton gėlių prie 
jos karsto $25.00 Tautos Fon
dui aukoja New Yorko Sanda
ros ir Valstiečių Liaudininkų 
kuopos.

— Agr. J. Baublys, Detroit. 
Mich, sudarė reljefinį Lietu
vos žemėlapį. Tas tikslus ir 
meniškas darbas laisvalaikiu 
užtruko apie dešimtmetį, že
mėlapis padarė didelį įspūdį 
stovyklauįan tiems Dainavoje 
mokytojams kaipo tinkama ir 
vaizdi mokyklinė priemonė li
tuanistikos mokyklose. Rude
nį J. Baublys žada jį išstatyti 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje ir zonduoti multiplika- 
vimo galimybes.

— William Esūnis laimėjo 
antrą vietą ir 75 dol. premiją 
už išstatytus savo darbus Ford 
City prekybos centro suorga
nizuotoje jaunimo meno ir 
rankdarbių parodoje. Marija 
Atkočaitis, gyv. Worth. III. ga
vo specialų pažymėjimą. Vic
ki ir Carol Pažėraitės dalyva
vo kaipo šokėjos scenos meno 
konkurse ir atrinktos lolimes-

tos organizacijos Chicagos 
skyriaus dalyvavimas bendro
je eisenoje su Pavergtų Tautų 
kilmės amerikiečiais.

— Aleksas Budrys buvo pa
laidotas su šuoliškomis apei
gomis. Jis priklausė Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopai, o taip 
pat ir vyčiams. Atsisveikinimo 
kalbas pasakė šaulių vardu — 
VI. Išganaitis. vyčių — Ig. Sa
kalas. Ta proga Vytauto Di
džiojo šaulių kuopa paskyrė 
Jaunimo Centro statybai — 
$20.00 ir mišioms $5.00.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos šaudymo7 ekipa, va
dovaujama šaulio V. Brazo, 
š. m. rugsėjo mėn. 4 d., vyksta 
į Dainava ir ten dalvvaus šau
dymo varžybose, kuriose da
lyvauja Amerikos ir Kanados 
šauliai.

— Ona Gausiene vra šaulė 
ir gyvena Lemont, III. Jos var
dadienio proga Vytauto Didžio 
jo šaulių kuopos šauliai buvo| 
nuvykę ją pasveikinti ir įteikė 
jai dovaną.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa papildomai pasiuntė 10 
siuntinių Suvalkų trikampyje 
gyvenantiem lietuviams sušelp 
ti.

MICHIGAN VALSTIJOS 
ŠIAURĖJE, 

nepaprastai gražioje Irons apylinkėje, 
pensininkams ir vyresnio amžiaus 
žmonėms nuolatinė, puiki VASAR
VIETĖ. Butas ir geras lietuviškas 
maistas tik už 8275.00 mėnesiui. Gy
venamas apačioie, miegamieji viršuje. 
Puikiu gamta, ežerai ir miškai, netoli 

bažnyčios, krautuvės, gydytojas.
Telefonuoti 839-2771 

arba rašyti 
NAUJIENOS. Box 177.

1739 So. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL. 60608

65-TA IR KEDZIE — 3 miegamų 
mūrinis. $23,500.

65-TA IR CAMPBELL — 5 miegamų 
mūrinis. $23.500.

43-ČIA IR CAMPBELL — 3 butų 
mūrinis. S27.500.

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

45-TA IR CAMPBELL — 5 butų 
mūrinis. $39,500.

73-ČIA IR KEDZIE — 2 po 5% 
ir 3 kambarių. $54,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4307 So. KEDZIE, CHICAGO 

TEL. — 254-5551

MARQUETTE PARK AREA 
6 room brick, 2 baths, built in oven 
and range. Air conditioned. Fin
ished basement. 2 car garage. Patio.

BY OWNER 
C APt 

GR 6-0006

DOWNERS GROVE
BY OWNER

3 bedrooms, fireplace, built-ins, 
2^ car garage.

Close to CB & Q. §29,900.
964-4855

ČIA DOLERIS SAUGUS
ŠVARUS dviejų butų mūras ir nau

jas garažas. Modernios virtuvės. 2 
įrengti kambariai sausam beismante. 
Atsldri gazu šildymai. Brighton Par
ko centre — S26,800. -

4 BUTU gražus mūras ir^ 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
_ §42 700

PAVELDĖTAS didelis 5% kamba
rių mūras, moderni kabinetų virtuvė. 
Naujas gazo šildymas. Apie 40* lotas. 
2 auto garažas. Geležinė tvora. Arti 
mūsų ofiso. — S21.000.

LIUKSUS 2 BUTŲ —"20 metų mū
ras. Radiant šildymas. Garažas. Pui
ki gatvė — blokas i pietus nuo parko. 
— $41.000.

SKLYPAS 30’ su garažu prie Mar
quette Parko. — $10,500.

TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla
taus sklypo duoda $1,400 pajamų 
kas mėnesį. Centralinis alyva šildyj 
mas, daug priedu, maži taksai už 
abu. $47,900.

KAIP NAUJAS 2 aukštų 8 butų 
mūras. $14.000 paiamu metams. Da
bar pirksite už S76,600.

SVEIKAS ŽIEDINIS 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. $18,950.’

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

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
įalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 
? lietuviai.
- SOUTHWEST FURNITURE CO.
; TEL. GR 6-4421

,6200 So. WESTERN AVE.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

4 GRAVE LOT

Reverence section. 
Mt. Emblem Cemetery. 

Must sell reasonable.

447-8692

RENTING IN GENERAL^ 
N u o m o s

NORTHBROOK UPPER 30s
MOVE RIGHT IN!!

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

6 ROOM BUNGALOW
Sink and washtub in basement.
House finished plasterboard.

Good location.,
A bargain at S20.000.

Call BE 8-8351

PARK FOREST
Colonial 4 Bedroom House..

2% Baths. Family room, screened 
porch. 2 car Garage.

Large lot. ooo 
Call 748-3208

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigh
ten Parke.

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

PUTETOS BUNGALOW, Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. '77-ta ■prie California Ave. '* -/vi

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke. ■ ' < ę

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST- 63 STREET 

436-7878

— Dr. Vladas Šimaitis perkė
lė savo Nekilnojamo turto par- 
davmo įstaigą — Real Estate 
— i naujas erdvesnes patalpas, 
2951 W. 63rd St., prie Sacra
mento Ave. Įstaigoje yra Ap- 
draudos agentūra, Notariatas,- 
taip pat apskaičiuojami federa- 
liniai, valstijos ir miesto mo
kesčiai. Naujas telef. yra

436-7878 (Pr.)

IŠNUOMOJAMAS miegamas kamba
rys naujame name prie vieno asmens 
su visais patogumais. Galima matyti 
visada. 4423 So. MAPLEWOOD AVE.

— Elena Olšauskienė yra ak
torė. Ji priklauso šauliams ir 
gyvena su vyru gražioje rezi
dencijoje, Lake Geneva, Wis. 
Vytauto Didžiojo šaulių kuo
pos šauliai buvo nuvykę savo 
sesę aplankyti ir buvo jos gra
žiai priimti.

EDGEBROOK — ST. MARY OF THE 
WOODS. 6 room. 3 bedroom, cabinet 
kitchen. Built in Hotooint-CoDnertone 
appliances. New shag wall to wall 
carpeting. Recroom in basement with 
wet bar. 2 car garage. Underground 
sprinklers. Low taxes. Manv extras.

7271 No. McWICKER, CHICAGO

PALATINE
3 year old unique 3—4 bedroom mid
level ranch on Cul-De-Sac near park. 
Walnut panel familv room 17’x24’.

7 minutes to Randhurst.°on 
Call 359-0885.

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apvlinkėj. — 538,000.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $89.000.

10 BUTŲ, mūras, alum, langai, ši! 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik 579.500.

. 1% AUKŠTO 12 metų mūrinis. Ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. S37.500.

2 PO 5 MŪRTNTS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28,900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

DOWNERS GROVE — Bv owner. 
Must sell. 3 bdrm., fol., built-in. full 
basement, 2J4 car garage. Near CB 
and Q. S29,500 or bes offer. 

964-4855 "

SHILLER PARK
3 or 4 bedroom house. Dining room, 
IV2 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.

DAŽAU NAMUS
Iš VTDAUS m LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 40AI
Chicago, III. 60632. T»L Y A 749*0 

s____________

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

>-■-..... i,................. .i ' ... , _ ...... _/•

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Til tom I iufo moforaL stabdžiai, 

fun*-ups Ir ♦. L
Scl CALIFORNIA AVE, 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9J17

RIVERSIDE 
BY OWNER 

Brick 7 room, near schools, transpor
tation and shopping.-

Large lot. 1% baths. Central air 
cond. A bargain at $34,900.

442-9245

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2644 WEST STREET 

T»k REpvblk 7-1941 
---------------—---------------—_______

VISKĄ APIE NAŠIUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektrą ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

1.....

r" ------------------------------------------ s

TERRA
Bringenybnk, Laikrodžiai, Dovanot 

vltorm progom k
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramenta*

MEALING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatiu aenua tV 
sų rūiių namo apšildymo pečiui Ir 
air-condltioning į naujus ir senui na
mus. Įrengiu vandens boileriui Ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai Ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai 
Turtu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING A: SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVK.

CHICAGO, ILL. 80609
TEL: VI 7-3447


