
NEW YORKAS. — Jau beveik nėra abejonės, kad šiais me
tais Amerikos užsienio prekybos balansas (santykis tarp šalies 
prekių išvežimo ir įvežimo) bus neigiamas. Tai reiškia, kad 
Amerika iš užsienio importuos daugiau prekių, negu savo prekių 
eksportuos. O dėlei to ir susidarys deficitas, nes Amerika išleis 
daugiau pinigų, pirkdama užsienio prekes, negu ji gaus už savo 
užsieniui parduodamas prekes. Taip atsitiko labai, labai seniai. 
Tik 1893 m. Amerikos importuojamų prekių vertė prašoko iš 
Amerikos eksportuojamų prekių vertę.

Gen. Thieu yra vieninteli

Paskutiniais keliais metais 
Amerikos prekyba su Japoni
ja siekė bilijonus dolerių. Ja
ponijai ji buvo labai naudin
ga, nes jos balansas buvo jai 
teigiamas: parduodavo ji Ame
rikai daug daugiau prekių, 
negu iš Amerikos pirkdavo. O 
parduodavo dėl to, kad japo
nų prekės, palyginti, yra pi
gesnės, /negu Amerikoje ga
mintos. Ir tai visai supranta
ma, — Japonijoje darbininkų 
uždarbiai yra kur kas mažesni, 
negu Amerikoje.

Didėjantis užsienio preky
bos deficitas labiausiai ir pa
skatino prezidentą Nixoną pa
skelbti naują ekonominę pro
gramą, atpalaiduojant dolerį 
nuo aukso ir tuo būdu jį nu
vertinant santykyje su Vakarų 
Europos ir Japonijos valiuto
mis. Vakarų Europoje dolerio 
vertė tuoj sumažėjo, tačiau 
Japonija dirbtiniu būdu bandė 
dolerio vertę palaikyti. Po 
dviejų savaičių pagaliau Jr ji, 
taip sakant, iškėlė rankas: at
sižadėjo nuo nu statyt o-santy- 
kio tarp dolerio ir jenos (mo
kėjimo 360 jenų už dolerį). Ir 
vos Japonijos centrinis bankas 
paskelbė, kad nebesupirkinės 
dolerių, tuoj dolerio vertė nu
krito penkiais nuošimčiais.' 
Spėjama, kad dolerio vertė 
dar labiau sumažės Japonijoje.

Kaip tai atsilieps į prekybą? 
Japonijos prekės Amerikoje 

žymiai pabrangs ne tik dėl to, 
kad už dolerį Japonijoje ma
žiau bebus galima nupirkti, 
bet ir dėl to, kad toms pre
kėms, eksportuojamoms Į Ame 
riką, yra uždėtas 10 nuošim
čių tarifas. Sakysime, ameri
kietis, kuris iki šiol mokėjo už. 
Japonijoje gamintą automobi
lį pvz. $2,000, jau turės mokėti 
gal apie tris šimtus dolerių 
daugiau. Importuojamas iš Ja
ponijos plienas taip pat kaštuos 
žymiai daugiau ir nebesudarys 
tokios didelės konkurencijos 
Amerikos gaminamam plienui 
kaip dabar. Tūkstančiai ir ki
tų iš Japonijos importuojamų 
prekių Amerikoje gerokai pa
brangs.

Iš kitos pusės, dėl dolerio 
vertės sumažėjimo santykiu su 
jena japonams Amerikos pre
kės pasidarys pigesnės: jie už 
jas mokės mažiau jenų (japo
nų valiutos vienetų). 0 tai, be
veik nėra abejonės, sulaikys 
Amerikos prekybos su Japoni
ja neigiamą balansą, kurio 
dėka Amerikos deficitas siekė 
bilijonus-dolerių.

Vlikas prašo raštu 
apie Simą Kudirką 
Vlikas prašo JAV, Kanados 

ir kitų kraštų spaudoje paskelb 
tus straipsnius ar laiškus (jų 
iškarpas, fotografijas ir pan.) 
apie S. Kudirką, be to, ir šiaip 
apie Lietuvą, jos laisvės kovą,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Italams pavyko išgelbėti 
daugiau “Heleannos” keleivių, 
negu pradžioje pranešta. Tuo 
tarpu ištraukti tik 32 lavonai. 
Sužeistų skaičius žymiai dides
nis, negu pradžioje apskaičiuo
ta. “Heleannos” įgula nemokė
jo duoti tinkamų patvarkymų 
panikos apimtiems keleiviams.

♦ Keleivinis vengrų lėktuvas, 
nepasiekęs Kopenhagos, įkrito 
į vandenį. Danams pavyko iš
gelbėti 3 keleivius ir ištraukti 
12 lavonų. Sovietų lėktuvas iš 
Oslo skrido į Budapeštą. Moto
rui sugedus pranešė, kad leidžia
si Kopenhagos aerodrome, bet 
nepajėgė uosto pasiekti.

♦ Skleidžiami gandai, kad 
amerikietis lakūnas padėjęs Bo
livijos sukilėliams priversti gen. 
Torres bėgti iš krašto. Ameri
kos aviacijos majoras, gerai 
pažinęs jauniausius Bolivijos la
kūnus įtikino juos sukilti prieš 
-diktatorių Torres. Praeitais me
tais gen. Torres nuvertė vyriau
sybę ir padarė kelias pakaitas, 
bet praeitą savaitę jis pats buvo 
priverstas išskristi į Peru. Kar
tu su juo išskrido artimiausieji 
jo patarėjai.

♦ Kalifornijos keliautojas Ro 
bert Griffith, 6 jūreivių lydi
mas, tarp Naujos Zelandijos ir 
Cape Horn, rado tris salas, ne
pažymėtas žemėlapiuose. Viena 
jų yra 10 ketvirtainių mylių dy
džio, o kitos dvi yra mažesnės. 
Keliautojas Griffith bandė plauk 
ti kapitono Cook arktikos ke
liais.

♦ Studentė Deborah Breck- 
man Leningrade ištekėjo už stu
dento Valerijaus Kremnivo. Ji 
norėjo pasilikti Sorietų Sąjun
goje, kad galėtų gyventi kartu 
su savo vyru, bet sovietų val
džia nedavė jai leidimo. Bėgio
jo iš vienos įstaigos į kitą, bet 
nieko nepadėjo. Ji nenorėjo at
sisakyti Amerikos pilietybės, to
dėl ir nedavė jai vizos. Sekma
dienį ji grįžo į New Yorką, bet 
yra pasiryžusi ieškoti vizos, kad 
galėtų gyventi su savo vyru.

♦ Vakarų Vokietijos dienraš
čiai skelbia keturių ambasado
rių susitarimą dėl Berlyno. Ma
noma, kad vyriausybės jį pa
tvirtina.

MIUNCHENAS, Vokietija.— 
šešios čekoslovakų studentės 
čia pabėgo iš čekų studentų tu
ristų grupės ir pasiprašė Vaka
rų Vokietijos sutrikti joms po
litinių pabėgėlių globą.

HELSINKIS, Suomija. — 
Amerikos ambasados patalpose 
rugpiūčio 24 dieną prasidėjo ke
turioliktoji plenarinė JAVMrių 
ir SSSR atstovų sesija siekiant 
susitarti dėl strateginių ginklų 
apribojimo.

padėtį, siųsti adresu: Vlikas,
29 W. 57th St, New York, N. Y.
10019. (Elta)

Piety Vietnamo aps i būna panašios į Viduramžiu pilis. Paveiksle matome smėlio 
gtą apkasą, spyglį uotas vielas ir vieną sargybini.

Amerikos lakūnai bombardavo komunistus 
Vietnamo demilitarizuotoje zonoje

BERLYNAS, Vokietija. —• Vakarų Berlyno laikraščiai pra
dėjo spausdinti ištraukas iš keturių -valstybių ambasadorių 
susitarimo dėl Berlyno. Kiekvienam Berlyno gyventojui nepa
prastai įdomu patirti, ką Amerikos, Rusijos, Didžiosios Britani
jos ir Prancūzijos ambasadoriai nutarę daryti keliais svarbiais 
klausimais. Pats svarbiausias klausimas kiekvienam berlynie
čiui buvo susisiekimas su Vakarų Vokietija ir Rytų Berlyne gy
venančiais berlyniečių giminėmis.
Leido rusams įsteigti konsulatą

Berlvniečįus džiugina tas 
susitarimo skyrius, kuris Ber
lyno gyventojus skaito Fede
ralinės Vokietijos respublikos 
piliečiais. Berlyniečiai galės 
laisvai susisiekti su vakarų 
Vokietija ir išvažiuoti Į užsie
nius. Jiems bus išduodami va
karų Vokietijos pasai.

Labiausiai berlyniečius nu
stebino sąjungininkų sutiki
mas leisti rusams įsteigti kon
sulatą vakarų Berlyne. Jeigu 
bus pasirašyta Vokietijos ir So
vietų Sąjungos- platesnė kon- 
sularinė sutartis, tai tas sovie
tų konsulatas bus prie Vakarų 
Vokietijos vyriausybės.

Atrodo, kad rusai 
galės turėti 20 agentų, 
bus sovietu konsulato 
tarnautojų skaičius.

Bombarduoja Vietnamo 
komunistus

Berlyne 
nes toks 
Berlyne

SAIGONAS, Vietnamas. — 
Galiojantis susitarimas nelei
džia pietų ir šiaurės karo va
dovybėms laikyti dalinių, kasti 
apkasų ir karo medžiagos san
dėlių vadinamoje demilitari
zuotoje zonoje. Buvo sutarta 
nelaikyti karių dideliame pa
sienio ruože, kad neįvyktų be
reikalingų susirėmimų.

Komunistai visą laiką ban
do įsistiprinti demilitarizuo
toje zonoje. Vakar Amerikos 
karo laivai labai smarkiai 
bombardavo komunistu karo 
medžiagos sandėlius, įsteigtus 
demilitarizuotoje zonoje. Di
dieji Amerikos lėktuvai keliais 
atvejais išmetę didoką galingų 
bombų skaičių į sandėlių sritį. 
Lakūnai matė didelius sprogi
nėjimus. Parvežtos fotografi
jos rodo, kad paleistos bombos 
pataikė Į sandėlius.

♦ Dr. Kazys Bobelis, Alto pir
mininkas, pirmadienį bus New 
Yorke ir tarsis teisiniais Brazin 
skų reikalais

NEW YORKAS, N. Y. — Hu
moristas, rašytojas, knygų lei
dėjas ir kelių televizijos pro
gramų vedėjas. Bennett 'Cerf 
penktadienio naktį mirė savo 
namuose, esančiuose Mount 
Kisco apylinkėje.

Velionis sulaukęs 73 metų 
amžiaus, paruošdavo humoru 
persunktą televizijos progra
mą, kurios milijonai noriai 
klausydavo. Be to, jis rašyda
vo humoristinius straipsnius 
žurnalams ir laikraščiams, ku
rie noriai buvo skaitomi. 1927 
metais Bennett Cerf įsteigė 
Random House knygų leidyk
lą, kuri išleido didoką skaičių 
literatūros klasikų, reikalingų 
kolegijoms ir universitetams.

Lietuviai Lenkijoj
Vilniaus studentai 

asimiliuojami su slavais t
Vilnaus studentai šią vasarą 

dirbo ir vad. socialistinėse ša
lyse — Lenkijoje, Vengrijoje 
ir kt. Į Krokuvą atvykusius 
Vilniaus universiteto studentus 
pasitiko su raudonų gvazdikų 
puokštėmis. Tai buvo pradžia.

Kaip pasakoja stud. A. Ste
ponavičius (“Kom. Tiesa”, 
rugp. 4) lietuviai, dirbą Tarp
tautinėje darbo ir poilsio sto
vykloje turėjo rekonstruoti 
pasenusią šiluminę trasą, kiti 
betonuoti vandens siurblinę. 
Esą, reikia pasitempti, nes ten 
dirbą Kijevo studentai lietuvius 
buvo pakvietę į socialistinį 
lenktyniavimą.

Poilsis leidžiamas su studen
tais lenkais, ukrainiečiais, ju
goslavais. - (Elta)

Lietuvos padangėj
Iš Lietuvos gautomis žinio

mis, š. m. rugpiūčio mėn. Lie
tuvos teritorijoje vyko kari
niai pratimai — oro desanti
ninkų išlaipinimas bei “kovų 
žemėje” veiksmai. Pratimus, 
pagal “Tiesą”, rugp. 15, stebė
jo Sovietų Sąjungos desanti
ninkų kariuomenės vadas gen 
pulk. V. Govorovas. Laikraš
tis pateikė platų pratimų apra
šymą, paminėjęs daugelį rusų 
karių-pavardžių-ir vos vieną 
kitą lietuvišką pavardę. (Elta)

Vasarą ypatingai pagausėjo 
auto nelaimės Lietuvoje. Lie
pos 20 d. autobusas vežė Vil
niaus simfoninio orkestro da
lyvius iš Klaipėdos į koncertą 
Liepojoje. Norėdamas nepa
vėluoti, autobuso šoferis labai 
skubinosi ir belenkiant kitas

iš

PUSANTRO ŠIMTO KELEIVIŲ
Jš Graikijos i Italiją plaukęs laivas užsidegė, 

keleiviams liepta šokti į vandenį
BRINDISI, Italija. — Keleivinis graikų laivas “Heleanna

Patras uosto plaukęs Į Ankoną, užsidegė siaučiančioje jūroje, jau antras okupuotos Lietuvos 
Laivo vadovybė bandė užgesinti prasidėjusį gaisrą, bet vėliau dvasiškis, šiomis dienomis ,at-
liepė keleiviams gelbėtis ir šokti į siaučiančią jūrą. Pūtė jau ru
deninis vėjas, Adriatikos jūra smarkiai bangavo. Ne visi galėjo 
sulipti į laivelius. Didokas keleivių skaičius nemokėjo plaukti, 
bet dūmai ir liepsnos juos privertė šokti į vandenį.

Važiavo ekskursantai, 
vasarotojai

Užsidegusiame laive važiavo 
vasarotojai ir ekskursantai. 
“Heleanna” du kartus į savai
tę plaukdavo tuo pačiu keliu.

Didokas italų skaičius va
žiuodavo į pietų Graikiją, kur 
galėdavo pigiau praleisti atos
togas. Graikų klimatas nepap
rastai malonus, o maistas ne
brangus.

“Heleanna’’ sustodavo pa
kraščių uostuose, o vėliau ke
leivius išsodindavo Italijos pa
kraščiuose. Italijon atplauk
davo graikų pirkliai, kurie už
sakydavo įvairaus maisto ir 
pramonės gaminių.
Kiti laivai išgelbėjo 870 keleivių

Tais pačiais vandenimis 
plaukė ir kiti laivai ir laiveliai, 
užgirdę pagalbos šauksmą ir

datas
P. Vietnamo prezidento parei Qoms

SAIGONAS, P. Vietnamas. — Užsienio spauda visą laiką 
pranešinėjo apie vieną kandidatą P. Vietnamo prezidento parei
goms, tuo tarpu mažai terašė apie sekmadienį vykusius P. Viet
namo parlamento ir įvairių savivaldybių rinkimus, 
litinės partijos buvo pasiūliusios savo kandidatus 
ir savivaldybėms. Iš viso, sekmadienio rinkimuose 
kandidatu. V

Čadas nutraukė

LAMY, ČADAS. — Čado pre
zidentas vakar nutraukė diplo
matinius santykius su Libija. 
Prezidentas Tambalbaja įsiti
kino, kad Libijos agentai or
ganizavo perversmą Čado res
publikoje ir norėjo nuversti 
dabartinę vyriausybę. Visiems 
Libijos konsulatų tarnauto
jams ir agentams įsakyta tuo
jau išsikraustyti iš Čado:

Pradžioje buvo pasklidęs 
gandas, kad Čadas traukia san
tykius su Egiptu, bet vėliau,pa 
aiškėjo, kad Egipto diploma
tai nekurstė vietos gyventojų 
prieš dabartinę vyriausybę.

Čado užsienio ministras pra
nešė visiems akredituotiems 
diplomatams, kad Čadas trau
kia diplomatinius ryšius' su 
Libija. Dabartinis Libijos pre
zidentas nori plėsti savo galią, 
bet jis neturi teisės kištis į kitų 
valstybių vidaus reikalus. Kiek
viena nepriklausoma valstybė, 
jų skaičiuje ir Čadas, ^pati nori 
savo reikalus tvarkyti.

mašinas, Latvijoje, autobusas 
įvirto į griovį. Žuvo du asme
nys — orkestro dalyvis J. Ep- 
šteinas ir Kretingos ligoninės 
rentgenologė Irena Jankaus
kaitė, sunkiai sužeistos dvi 
muzikantės, kiti lengviau 

pamatę liepsnos liežuvius, sku
bėjo į nelaimės vietą ir traukė 
iš vandens pagalbos laukian
čius keleivius.

Graikai tvirtina, kad šios 
kelionės metu “Heleannoj” bu
vo 920 keleivių ir 115 narių įgu 
la. Tvirtinama, kad pavyko 
išgelbėti 870 keleivių. Gelbė
jimo darbai ir toliau tęsiami, 
bet jau nesitikima rasti gyvų 
keleiviu. “Helcannos” luobas 
dar ir dabar tebeliepsnoja, o 
aplinkui plaukiojantieji laivai 
traukia plūduriuojančius la
vonus. Apskaičiuojama, kad 
gyvybės neteko pusantro šim
to keleiviu.

Nelaimės priežastys nežino
mos. Didžiausia nelaimė įvy
ko viename pagalbiniame 
laivelyje, kai jis audros metu 
apvirto. Išgelbėtųjų tarpe yra 
didokas skaičius sužeistų.

parlamentui 
buvo 1,300

žmo-
vaka-
nors

didelis 
dalyvavo 

rinkimuose,

Visame krašte 
nių skaičius 
nykščiuose 
negalima pasakyti, kad jie bū
tų praėję be incidentų. Vieno
je vietoje komunistai Įmetė 
bombą ii rinkiminį centrą. 
Žmonių neužmušė, bet sunai
kino balsuotoji! sąrašus ir bal
savusiųjų lapelius. Iš viso 
krašte buvo surašytas 51 pro
tokolas, kuriame bandyta truk 
dyti rinkiminę tvarką. Teis
mas peržiūrėjęs visus skundus. 
Vietomis gyventojai turės dar 
kartą balsuoti.

Tuo tarpu dar nežinomi sek
madienio rinkimu rezultatai. 
Atrodo, kad opozicija prave
dė daugiau atstovų į parlamen 
tą. Komunistai negalėjo kan
didatuoti, nes jie remia Viet
namo priešus. Vyrauja įsitiki
nimas, kad šių metų spalio 3 
dienos rinkimuose bus dau
giau kandidatų į prezidentus. 
Aukščiausias teismas pakeis 
veikiančias taisykles ir leis ki
tiems politikams kandidatuoti.-

Amerikon atvažiavo

CLEVELAND, OHIO. — Iš 
rusų okupuotos Lietuvos pas 
savo gimines atvažiavo kun. 
Šukys. Amerikoje jis rengiasi 
praleisti tris mėnesius, nes to
kiam laikui jis gavo leidimą 
išvažiuoti iš komunistinės Lie
tuvos.

Kun. Šukys klebonauja Za
rasų parapijoje. Jis jau pasi
matė su Clevelande esančiais 
lietuviais dvasiškiais. Kun. 
Šukys rengiasi aplankyti kiek 
toliau gyvenančius lietuvius 
dvasiškius ir su jais pasikal
bėti įvairiais klausimais. Tai 

važiavęs į Ameriką lankyti gi
miniu ir tartis su amerikiečiais.

X

Išsprogdino kalėjimų 
, administraciją 
SACRAMENTO, CAL. — šeš 

tadienio ryte čia buvo išsprog
dinta Kalifornijos kalėjimų ad
ministracijos įstaiga. Tuo tar
pu dar niekas nesuimtas, bet 
telefonu pašaukę nepažįsta
mieji asmens pasakė, jog tai 
buvo “Weatherman” organi
zacijos darbas.

'“Weatherman” yra organi
zacija. atskilusi nuo Studentų 
Demokratinės Veiklos Dtaugi- 
jos.

Didžiulis namas nesugriau
tas. bet jam padaryti dideli 
nuostoliai, skaičiuojami tūks
tančiais. Sprogimo metu su
gadinti vandens vamzdžiai.
Žemyn tekantis vanduo pada
rė didokų nuostolių. Policija 
atidžiai ieško kaltininku, t



‘ , PRANYS ALŠĖNAS

ISGĄSDCm ŽMONĖS
’ šranctiemnisr pasaulis išgy

vena didelį netikrumą. Nuo2- 
rojo pasaulinio karo pabaigos 
jau praslinko ištisa virtinė me- 
ttį — daugiau negu ketvirtis 
šimtmečio, tačiau per tą laiką, 
ar jautėsi žmonės saugus ir ra
mūs? Toli gražu, ne. Pasa
kyčiau, per tuosk dvidešimt 
penkerius metus jie jautėsi ir 
tebesijančfft' dar daugiam iš
gąsdinti, neramūs ir susirūpi
nę rytdienos likimu, negu kad 
buvo karo metu.

Tiesa, per tą laiką daug kas 
padaryta. Apgydytos- 2-rojo 
pasaulinio karo žaizdos, ap
valyti griuvėsiai, na; ir dar 
daugiau — ypač daug pasiekta 
mokslo ir technikos srityse. Iš
tobulintos iki pragariško galin
gumo atominės^ o dar išrastos 
ir hidrogeninės bombos, apie 
kurias, baigiantis karui, dar 
nebuvo žinoma, kaskart vis 
daugiau ištobulinamos arti
mesnio ir tarpkontinentinių 
tolią raketos, kaskart vis dau
giau užkariaujama beorinė er
dvė. Apie žemę sukasi visa ei
lė1 žmogaus genijaus sukurti] 
satelitų, pagaliau, amerikie
čių jau pasiektas ir žmonių ko
jomis-. mindytas- net pats mė
nulis; tyrinėjami ir kiti dan
gaus-kūnai. Taigi, pažanga — 
neabejotina! Tačiau, ar tai 
žmogaus-ramybės labui? Anaip 
tol; ne!

IF kodėl'taip yra? Atrodytų 
juk; kad tas- viskas turėtų teik

ti žmonėms tam tikrą ramybės, 
pasididžiavimo ir lengvesnės 
ateities, jausmą, tačiau gimsta 
priešinga padėtis:

Tai yra tik todėl, kad šian
dieniniam pasaulyje buvo leis
ta įsigalėk pragariškai jėgai 
— komunizmui su žiauriausio-' 
mis jo diktatūrinėmis formo
mis. Gi komunizmo rankose 
tie baisieji ginklai ir ištobulin
toji technika— ir gali būti pa
saulinės katastrofos priežasti
mi. Todėl. žmonės ir bijo, ir 
rūpinasi netikru rytojumi.
, Prieš kuri laiką tą pat tema 
rašydamas, tik jau ne apie 
šiandieninio pasaulio, bet tik 
apie Amerikos gyventojus, au* 
torius- Hamilton Thornton, pa* 
davė Įdomių ir giliai pasvars- 
tvtinu minčių.

šio autoriaus manymu, Jung 
tinės Amerikos Valstybės, dar 
tik truputi daugėliau negu vie
nos generacijos laikotarpyje’ iš* 
širitusios iš- komfortiško izoli-i 
cionizmo ir pasidariusios.pašau* 
linio masto jėga; metančios 
savo šešėlius į visus pasaulio 
kampus, kurie juntami visur. 
Vienok tie “šešėliai’’, esą gąs
dina daugiausia juos pačius... 
Kada gimė tie “šešėliai” ir ka- 
jfa jie pradėjo gąsdinti žrrio- 
nes? Ogi, esą, maždaug, tada, 
kada prislėgė tą dideli ir tur
tingą kraštą didžioji ekonomi
nė depresija, taigi, apie 1930 m.

Na, ir nuo to laiko žmonės

Prof. Vaclovo Biržiškos-
: SENŲJŲ LIETU V Iš KŲ.
; K. N. Y G- Ų £ S T 0: E. I J A
- Pirmajame tome yra 208 puslapiai; o antrajame? 226. pūsti 

Abu tomai '■ miĖkšfuose viršeliuose parduodami už $4;U0,.
? o kietuose viršeliuose už ^fr.60. .I - K _ ......

Abi-knygas gausite, jei pinigus-pasiųsite tokia adresą:

NAUJIENOS ....
1739 So.'Halsted.Street. Chicago- 8,,Ilfiiwis

pradėję bijoti. Amerika' pasi
dariusi baimės šalimi.

To, žinoma dar neužteko. 
Juo tolyn,- juo daugiau žmo
nės baiminasi ir nuolat kalba 
apie vadinamą. “Security”, 
taigi — saugumą ir nevien tik 
ekonominėj, betrir militarinėj 
srityse.
.: Žinodamas Amerikos gĄA-en^ 
tojų. įsitikinimą, Kremlius sa-* 
yojoj propagandoj — dar dau? 
giau juos gąsdina.- O, yra sa4 
koma, “baimės akys labai di-« 
dėlės-”. Ir patys amerikiečiai 
dar padeda tai baimei sklisti, 
kitaip sakant, dar padeda 
Kremliaus propagandai ir tuo

B' U R E I 0 KAI
Iš carų laikų įvairiose Lietu-

vos vietose buvo rusų kolonis
tų, kuriuos vietiniai gyventojai 
vadindavo burliokais. Lietūvo-
je jų buvo apie 3000 šeimų. Ru-

tus? bet užtenka^ žvilgterėti tik
į tai, ką kasdien matome.

Apie Amerikos tautos genijų 
gal. netektųi kalbėti, nes - Ameri-

sijoje vadindavo burliokaisžmio-l kos. tauta, yra ’ įvairių tautų mi
, • ai i -h . I smys. Amerikos aukšta civilines, kurie Volgos upe vilkdavol. ... , . -•zaciją, kultūra-ir visokia pazan-laivus. Ypač daug burliokų bu-

vo nuo Kauno į šiaurę. Karkur
jų buvo ištisi: kaimai. Vietinių 
gyventojų paklaususj kas tie 
burliokai, visi žinodavo, kad 
caru atitrenrtų' visokių’ tusų ’ nu
sikaltėliu ainiai. Tačiau rusais 
jų beveik niekas nevadindavo?

Reikalam esant, vietiniai gy-

gą išugdė čia. esamos laisvės. 
Čia kiekvienas individas galėjo 
laisvai vystyti savo talėntus. 
Italų tautą- pažįstame kaip-iški
lią įvaaribse meno srityse. Vo
kiečiai pasižymi darbštumu,

F : : '
SOD YB’Ų ?IE VĖL Ė S

Nieko nėra gražesnio apie namus; kaip gražiai žaliuojanti pie- 
L relfe. Kiekvienas-lietuvis didžiuojasi savo pievele. AmeHkoje ne . 
r visur gaUma gražias sodybų pievelės išauginti. Keikia patyrimo?

Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo šeštoko knygelė, 
I kuri vadinasi?

SODYBŲ PIEVELĖS I
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pievelės: Aprašyta kaip/ 

T' žolę užauginti, _k:aip žemę tręšti ir prižiūrėti^ Naujienos šią knygelę. 
|- pardavinėja, užvažiavusieji -gali knygelę įsigyti už $1,25'. Jeigu | 
I kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 

arba Mėney Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
t siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTE& ST^ CHICAGO, ILL. 60608

BK2ZEK BIKE B f

pakerta savojo krašto pasitikė
jimo stiprybę.

f Pirmiau Stalinas, vėliau — 
Chruščiovas, dabar — Brežne
vas nepailstamai veikė ir- tebe
veikia, skleisdami baimės ir 
nepasitikėjimo nuodus ir dary
dami vieną psichologinę krizę 
po kitos. Dirva — gera, tad 
kode! neveikti?

Jeigu kas tikrai galvoja, kad 
Kremlius pirmoj eilėj nori ka
ro — klysta. Jis be karo labai 
daug laimėjo ir dar tikisi lai
mėti. Jo tikslas — Ameriką ir 
bendrai visą laisvąjį Vakarų 
pasaulį 'laikyti iškrypusioj ba
lansavimo padėty ir tuo kirsti

POEZIJOS- VEIKALAI.
Amžina-tautos dvasia, 
Laimink mūsų siekį' —

skylę>po skylės^Komunizmui iš
ėjimą i laisvojo pasaulio peri
ferija.

Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincai Jonikas-
Poezija.— kaip pa vasaris, turis pradžioje pro- tirpstantį sniegą, liepia 

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

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

mato, 12S psL Kaina $1.—.
X J&rgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos,, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
3^ Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psL

Po kiekvieno taip vadinamo 
Maskvos pasisekimo, Vašing
tone if, bendrai, visoj Ameri- 
koj, šokstama klausti: “Kas 
yra bloga su mumis, kodėl mes 
taip atsiliekame ir tt.” O tai jau 
kalbama ir būkštaujama Mask 
vos naudai. Tuo labiau, kad 
Maskvos naudai daugelį savo 
“pasisekimų” skelbia melagys
tės formoj, o Vakarai (ir Ame-

ventojaia su jais bendravo, bet 
jų nemėgo ir nedraugąvro. Juos 
laikė lyg kokiais priinestiniais,- 
nepatikimais .chuliganėliais ir 
peštukais. Nepriklausomybės 
laikais jų gyvenvietėse daugu
moj lizdus buvo susisukę viso
kįkomunistpalaikiai'.
f y--

Vertėsi jie. žemes -ūkiu ir šio
kiais tokiais amatais. Gamin
davo stogams dengti skiedras; 
medinių namų tinkavimui ba
lanas, įvairius padargus, iš rąs
tų pjaudavo lentas- įr~t: t; Kaip 
kas juos,- ypač lentų pjovėjus ir 
griovių kasėjus, dar vadindavo 
kacapaiSi ~ '

Nesenai turėjau progos, atski
rai ir atvirai išsikalbėti su vienu 
tautiečiu, atyykusiit iš .okupuo
tos Lietuvos. Jis pasakojo, kad 
ir dabar okupuotoje Lietuvoje 
dauguma gyventojų rusus vadi
na burliokais. Privengia tik 
okupanto pataikūnams girdint.1 
Mat, rusą vadinti’ burlioku esą 
užgaulu. Žodis burliokas, o ne-* 
retai ir kacąpas; labai populia
rus kolchozuose. Žmonės rusų 
labai nemėgsta. Ypač ir dėl kų 
kad jie okupuotoj Diettivoj la
bai privilegijuoti, per daug drą-

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

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

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI ■ LIŪDI. Lyrikos eilės,. 105 psl. $2.00
& Ahatolflos K-airys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl.’ $2.00.
9. Pranės Kotu lis, DULKAS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0,75.

10.' Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psL S2.00.
11; AW-Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psL S2.00.
12. Nadas-. Rastenis;. TRUŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eilinoti pasakojimai apie

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.
131- Nadas Rssterws, THE FOREST OF ANYKŠČIAI,’ Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 4Z psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės,. 95 psl. S1.00.
15. Stasys-Sanitaras; ATDARI LANGAI? Rinktinfc lyrika, 167 psl., $3.00.
15. Stasys Santvaras; AUKOS^TAURE, 5-ji lyrikos knyga,. 152 psĖ S2.5O.
17. Petras Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

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

56 psL $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

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

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį. ar piniginį orderį

N A'U J J E N OS,
1739 So. Ralsted St-, Chicago, Ill. 60608
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rika) tuo nuoširdžiai tiki. Gi 
iš tikrųjų (Sovietų Sąjunga 
kaip buvo, taip ir tebėra be- 
vieno kito pasisekusio šūvio i 
galiniai ubagiška. Neskaitant 
vieno kito pasisekusio šūvio Į 
erdvę, jie ekonomiškai tebėra 
labai susmukę-ir jokie “septvn 
mečio planai” jų iš to susmu
kimo neišgelbės. Tai reikia 
dešimtmečių, o gal šimtmečių, 
kad Sovietai ekonomiškai ga
lėtų prisivyti ungtines Ameri
kos Valstybes. Jeigu jie per 50 
metų nepajėgė (užlopyti kol- 
chozininkų kelnių ir duoti 
jiems ką nors riebesnio prie 
neluptų bulvių, tai ką bekal
bėti apie jų numatomus pasie
kimus- keletos ar keliolikos 
metų bėgyje? Juk-nepaslaptis,- 
kad yra Sovietų Sąjungoj to
kių miestų, kur negausi pirkti 
krautuvėse paprasčiausio plak-

sūs ir akiplėšiški. Jaučiasi kaip 
nugalėtojai užkariautame kraš
te. žmonės ne tiek komunizmo 
baiminasi, kiek rusų, Esą. ko
munizmas gal nebūtų toks bai
sus, jei ne tie prakeikti burlio
kai. T-

Kai kurie, ypač’okupanto: pa
taikūnai, rusams priskiria- ne
eilinių gabumų. Tačiau ypatin
gų, iš kitų tautų, išsiskiriančių 
gabumų, nematyti. Trumpame 
straipsnyje čia neįmanoma-pla
čiau pažvelgti į istorinius fak-

tnko. Tad ką kalbėti apie Ko
kius nors moderniškus dhTįb- 
kus. šaldytuvus, skalbiamas 
mašinas ir t. t. Jie turi jų tru
puti, bet ir tai baisiai blogos 
gamybos. Apie tai rašo pati 
“Pravda”. O amerikiečiai — jų 
hijo...

tvarkingumu, išra 
tiek atomo skaldymo, tiek erd
vių užkariavimo pradininkai 
yra vokiečiai.

Rusai irgi turi tam tikrų ga
bumų, kuriais pralenkia kitas 
civilizuotas tautas. Visa jų isto
rijas' išmarginta grobimais ir 
uegirdėtais žiaurumais. Tam 
jie nepalyginami, ypač šiais lai
kais^ Kiek nekaltų žmonių 
kraujo ir ašarų išlieta nuo Jo
no Žiauriojo laikų ligi šhį dienų 
raudonųjų carų imtinai. Gabūs 
jie ir užgrobti bei apiplėšti ki
tas tautas. Turėdami neaprė
piamus žemės ir gamtos turtus, 
milžiniškus neišnaudojamus plo 
tus, jie vis veržiasi platyn, neš
dami užgrobtoms tautoms prie
spaudą ir išnaudojimą. Tam jų 
gabumai tikrai: nepalyginami.

Daug kas iš mūsų matėme 
kaip po II pas. karo atrodė Vo
kietija. Galima sakyti jų mies
tuose netiko akmens ant ak
mens. Nuvykę į Vak. Vokieti
ją dabar, negali atsistebėti. Mie
stai’ atstatyti dar gražiau, pavyz
dinga tvarka, žmonės sotūs, ge
rai apsirengę' x ir patenkinti. 
Priešingas- vaizdas rust) imperi

dingumu. Juki joj. Prie maiste ir kitų kaedie- 
ninio vartojimo reikmenų dar 
vis valandomis stovinčių eilės.
ją visur atvykusiems dar vis 
neleidžiama pamatyti komu
nistinės baudžiavos dvarų. 
Džiaugiamasi, kad ten jau nie
kas badu nemiršta.

Ne be to, kad didelėj rusų 
tautoj nebūtų buvę ir genijų; 
ypač literatūros, meno, muzi
kos ir kitose srityse. Atsiran
da didelių tlaentų ir dabar, liet 
kas tik aukščiau iškyla, tas daž
nai pakliūva į beprotnamį, ar 
Arktikos vergų stovyklas.

Kai kurie sako, kad čia nie
kui dėta rusų tauta. Kad uz vą
šas niekšybes kalti žmonės, pa- 
ėmusieji valdžią į savo rankas. 
Bet yra ir kitas posakis, kad ko
kia tauta, tokia ir jos valdžia... 
Užgrobtoms tautoms ta valdžia 
yra didžiausia nelaimė.

P. Venclova-

help your < j
heart fundV
help your HEART

1 DWš» GYVENIMO BKLOŽAI
; YRA, GERIAUSIA DOVANA
: Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę, šerną; 

asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi
, jp- paskaitų. Dabar jie- gali paskaityti gražiai surašytą. Dė*

i, dės šerno gyvenimą.;. Jiems-bus-įdomu prisiminti senus Iii?
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai'atvykęs, liėtuviš 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para- 
lytą 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- 
; irias dūoš progos susipažinti su mūšų pirmųjų išeivių’šviė?-- 
Į šuolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine'veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS? GYVENIMAS, 
r Juozo A'domaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išlėidd Ame

rikos Ėiėtūvių Istorijos’i>aiigijai-Chicago? 1962 m; 206-priį
2 kaiha-2-’dol.
į GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

can be aidus 
in your future.

Souad eaetfusiagr It im’t, really. 
■When you join thr Payroll Savings 
Plan ▼here you ▼orfcraa amount you 
designate ▼it he jetaskie antocnati-- 
eafiyfcem eudi paycheck* That’s the

That aseunt wil then be invested 
m ILS. Savings Bonds. That’s There 
the “plas* cornea io. Because you’re 
■Btotnaticafly taring far your fa tore,

am ILSL Strings Beads.
And, by deducting a SftJc at a fane - 

from each paycheck, you don’t fed 
faa-pinch, financially. Before you 
knor it, yuu*H hare quite a tidy saa. 
mdted away.

And aour there’* a Bonna k termt 
rate du all tL& Saring* for 
E Bead*, Sį4% vhaa hdd to

ity of 5 years, 10 months (4% dv 
fast year). That extra.J^payaMe 
as a boons at maturity, applies to afi ’ 
Bonds issued since June 1, 1970 ... 
▼ith a comparable improvement far ,4 
all cider Bonds-

Pat a little “pfas” in your fature.. 
Join the Payroll Savings Plan.

tUL CaMrwaNmf .Vm* mat pmy Ur ■ -■ ■
Ta.* * *■•*■And M • -aaMSr Him ra M ua-iprrMteMa Thm

** Iinsy Arf* .ma i.nl^ O -a

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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J. KLAUSEIKIS

DIALOGAS SU BRONIU RAILA
Gerbtas Raila, pagarbinta ir čekiene
(1 rečias tęsinys)

1 ’o paskaitų, gegužės 16 <1., 
Br. Railos knygų losangelie- 
čianis pristatymo suęigoje, buvo 
ir vadinamoji meninė dalis. 
Pradėjo studentė Giedra Gus
taitė. Kalbėjo apie buvusiu Vil- 
niaus operų solistų koncertų 
populiarumą. Sakė, jog Bro
nys Raila ir Emilija Čekienė 
(Dirvos bendradarbė) esą nuo 
jaunystės pažįstami, abu nuo 
Rozalimo, tačiaua dėl Vilniaus 
solistų koncertų jų nuomonės 
esančios labai skirtingos.

Įžangėlę baigusi, G. Gustaitė 
kalbėtojo tribūną užleido A. 
Žemaitaičiui. Jis skaitė Br. Rai
los poleminį arba diskusijų raš
tą — atsakymą į čekienės “Dir
voje” išdėstytas mintis, nukreip
tas prieš koncertus ir vadina
mąjį bendradarbiavimą.

Neabejotina? jog Br. Railos 
knygų pristatyme publika buvo 
įvairi: vieni pritaria dėl ryšių 
su kraštu palaikymo dabar Br. 
Railos užimtai linijai, o kiti su
tinka su Emilijos Čekienės iš
vadomis. Paprastai, jei prieši
ninkas menkas, tai jis nutyli
mas, praeinamas lyg nepaste
bėtas, kaip nepavojingas. Br. 
Railos knygų pristatyme susida
rė įspūdis, jog tikrai Emilijos 
Čekienės esančios nemenkos, 
kadangi jos pavardė čia tiek 
daug linksniuojama. Kitaip sa
kant — gerbtas Raila, pagar
binta ir Čekienė.

Be paminėtojo rašto, A. že
maitaitis dar perskaitė Br. R.

straipsnį apie vadus. Sakė, jog 
pats autorius prašęs jį paskai
tyti. Giedra Gustaitė skaitė Br. 
Railos diskusiją su Vac. Sidzi
kausku.

Tokia menine dalimi, kurioje 
nieko kito nebuvo kaip tik tie 
paprasčiausi paskaitymai, ofi
cialioji dalis baigta. Kas norėjo 
galėjo stoti prie kavos ir pyra
gaičių. |einant išlaidoms buvo 
imamas mokestėlis.

Apie rengėjus

Paprastai tokiose kavutėse 
kalbos sukasi apie stebėtą ar 
girdėtą programą. Esu jau 
anksčiau minėjęs, jog nemažai 
kam rūpėjo ir skaudėjo faktas, 
kodėl autoriui Br. Railai nebu
vo duota į publiką prakalbėti, 
kodėl neleista jam viešai pro
gramos metu prieš publiką atsi
stoti, kad jo gerbėjai galėtų jį 
pasveikinti — paploti.

Kita gyva pašnekų tema bu
vo: kodėl šią popietę rengė 
Skautų Filisterių Sąjįinga? 
Prieš metus kitus Br. Raila bū
davo kalbėtojas ar paskaitinin
kas įvairiose tautininkų rengto
se pramogose. Dabar, kai san
tykiai yra pašliję, be abejo, tau
tininkai, kaip paskutinųjų Br. 
Railos knygų pristatymo rengė
jai, atpuola. Yra žurnalistų sky
rius, galėjo tas žurnalistui į 
talką ateiti, bet, sakoma, jog iki 
šios vasaros, iki A. Gintnerio 
vizito,, s-gos skyrius ilgesnį lai
ką susirinkimų neturėjo, jokios 
veiklos nedarė, išskyrus galvoji-

Amerikos astronautai David Scott ir James Irwin žiūri 4 parvežtus iš 
Mėnulio akmenis bei dulkes. Jiedu aiškina Amerikos mokslininkams, 

ką ir kur jie rado.
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LIETUVI, NEPAMIRŠK BIRŽELIO!
Seniau mus žudė kulkomis,,. dabar

— daina. Prel. J. Kučingis
Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių 

mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius apie komilhizmą, o ne jo propagandą:

Liudas Dovydėnas, MES VALDYS1M PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Vytautas Volertas, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas roma
nas. 273 psl., kaina 5 dol. Jame aprašoma kaip bolševikai valdo ir 
vargina žmones pavergtoje Lietuvoje.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautoju ir tiltų statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą,'AGONIJA. Romanas. 408 nsl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS 1 LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- 
vio dalia. Aprašvmb būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos' Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČJKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GA. ši knyga idomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psL, 
$1.00. * . '

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

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

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

čekį ar piniginę perlaidą.

mą, kaip ir toliau pratęsti ap
snūdusį veikimą.

Iki šiol losangeliečiai skautai 
nelabai į visuomeninę veiklą 
tekibo. Yra surengę savo gar
bės nario Vydūno pagerbimą; 
gražiai gerbė prof. Mykolą Bir
žišką, skautų akademikų gaiy 
bės juosta ir kepure apdovano
tą;, paruošė rinkinį straipsnių 
apie garbės narį kun. Lindę Do
bilą ir tuos raštus savo lėšomis 
išspausdino žurnale “Mūsų Vy
tis”. Bet, juk Br. Raila nei 
skautas nei akademinio laips
nio žmogus. Kodėl į jį, išskirti
nai iš kitų losangeliečių kultūri
ninkų, nukrypo filisterių dė
mesys? Ar tai gera pradžia, ža
danti, jog akademikai daugiau 
interesuosis kultūrininkais, dau
giau ir plačiau žengs Į visuome
ninę veiklą? Jei taip, tai geros 
sėkmės!

Tačiau teko girdėti ir tokių 
aiškinimų: kai Br. Raila persi
orientavo ir pradėjo rašyti už 
bendradarbiavimą, už ryšius su 
kraštu, jis stojo ir Į Vilniaus 
operos solisto Vaclovo Daunoro 
koncerto Los Angelėj rengimo 
komitetą, kuriam pradžią arba 
branduolį sudarė paskiri skautų 
akademikų nariai. Atsilyginda
mi už talką, filisteriai surengė tą 
vadinamąjį dialogą.

Sekant dialogo programą ir 
publiką, mane kai kurie vaiz
dai nukėlė į Pirmojo Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos 
Karo Mokyklą, į tą metą, kai 
ten karinę prievolę atlikau. 
Anksti trimitas prikeldavo. Ge
ra mankšta, po to pusryčiai ir 
pamokos. Nemažai kariūnų pa
mokose labai sunkiai kovodavo 
su miegu. Mankštoje įtrauktas 
grynas oras, geri pusryčiai — 
migdyte migdydavo. Tie karo 
mokyklos vaizdai prisiminė, kai 
pamačiau dialogo publikoje kai 
kuriuos akademikus atkakliai 
kovojančius su snauduliu, bet 
vis nelaimint, nes galva vis kin
kuodavo, tai aukštyn, tai že
myn ... Kitaip sakant, miego, 
o ne tos prakalbų apšvietos 
troškimas - buvo didesnis, bet 
organizacinė drausmė ir nario 
pareiga atnešė į salę.

“Drumsti verpetai”
Vieną gegužės vakarą paskam

bino kaimynas ir maždaug ši
taip prašneko: . f

— Skaitau “Versmes ir ver
petus”. Rengiuos eiti į dialogą 
su Br. Raila. Skaitau ir abejo
ju, ar anais metais, kai tie 
straipsniai buvo “Dirvoje” 
spausdinti, taip galėjo Bronys 
Raila rašyti, kaip dabar knygo
je išspausdinta?

Toliau kaimynas klausė, gal 
turiu 1963 m. kovo 1 d. “Dir
vą”? Jis norėtų savo abejones 
patikrinti, jei jos netikros — 
išsklaidyti. Nežinojau, ar tą 
laikraštį turiu, sakiau — reiktų 
paieškoti. Pažadėjau vėliau pa
skambinti.

Kadangi kai kurie seni raštai 
sandėlyje pagal metus sukrauti, 
neilgai truko ir - tą kaimyno 
prašomą “Dirvą” ištraukti. Pa
skambinau jam. Akimirkų ra
šinys pavadintas “Draugija 
SSSR tautų kultūrai pažinti”. 
Jame aštriai.kertama V. Kavo- 
liui ir Brooklyno “Vienybei”, 
kad tame tautiniame lietuvių 
laikraštyj e įsižiebė ‘ naujas trė- 
čiafrontininkų židinys, “neko
munistinis frontas”, ir pradėjo 
spinksėti rausvomis žarijomis.

Straipsnio baigmėje Br. Rai
la “Dirvos” 1963 m. akimirkose 
rašo: “Gausūs praeities patyri
mai ir visos dabarties apraiš
kos aiškiai parodo? kad tos rū
šies “trečiosios jėgos”, “tretieji 
frontai”, “pasaulinės taikos są
jūdžiai”, “liaudies demokratų 
kongresai” ir net “nekomunis
tiniai blokai” geriausiai tinka 
nesusivokiančioje visuomenėje 
skleisti “artimesnį tarpusavio 
susipažinimą” ir visokių prieš
taravimų .chaosą, o taip pat 
skaldyti, mulkinti, nuodyti ir 
kai kam gal iš to. susidaryti ir 
kiek geresnį pragyvenimo šal- 
tonį”. . I

Skaityta tai prieš aštuonetą 
metų, skaityta ir dabar tasai 
straipsnis .— vis išvada: Br. 
Raila tuo raštu visu 100% sto
ja prieš “artimesnį tarpusavio 
susipažinimą”, kuris okupanto 
kontrolėje peršamas. Bet kai
mynas sako, jog knygoj Br. 
Raila jau kitoks — pasisako už 
tą susipažinimą, jį savaip są- 
lyguodamas. Kaimynui ir kilu
si abejonė, ar 1963 m. kovo 1 d. 
“Dirvoje” buvo toks sakinys:

i Klaipėdos šauliu 
divizijos likimas i*
Paskelbti gen. maj.
Petronio memuarai

P. -Petronis, sovietinės artile- 
; rijos generolas majoras, š. m. 
; “Komunisto” žurnalu Nr. 6 ra
šo apie 29-jo Lietuviško terito- 

Įrinio šaulių korpuso, 16-sios 
i Raudonosios Vėliavos Lietuviš- 
I kosios Klaipėdos šaulių divizi
jos ir kt. dalinių kovą su Vokle- 
jtijos kariuomene 1911-1915 m. 
i (29-jį šaulių korpusą sovietai 
sudarė 1910 m. iš Lietuvos ka
riuomenės).

Pirmuoju divizijos vadu bu
vo paskirtas gen. majoras F. 

j Baltušis - žemaitis, komisaru — 
j J. Macijauskas, politinio sk. vir
šininku — papulkininkis M. šu- 
mauskas, štabo viršininku — 
pulk. V. Motieka.

Iš lietuvių karių korpuso li
kučių suformuota 16-ji šaulių 
divizija užėmė Klaipėdą ir dėl to 
buvo pavadinta Klaipėdos divi-1 
zija.

šių metų pradžioje Do v Levin 
Hebrajų Universitete Jeruzalėje 
gavo doktoratą. Jis parašė di- 
zertaciją tema: “Lietuvos žydų 
dalyvavimas Antrajame pasau
liniame kare”. Savo dizertaci- 
jos santrauką dr. Levin prisiun
tė Vlikui, iš kurio jis buvo ga
vęs medžiagos dizertacijai ra
šyti. Levin rašo, kad šioje divi
zijoje lietuviai daugiausia su
darę aukščiausiąją divizijos va
dovybę ir artilerijos pulką, bet 
žemesnio rango vadovybę ir

Per telefoną su kaimynu pa- 
tikrinova ir straipsnio pabaigą. 
“Dirvoje” išspausdintasis žodis 
“skaldyti” (žiūr. čia anksčiau 
paduotą citatą) knygoje išleis
tas. Mat, mūsų įvairūs veiks
niai dar ir dabar savo rezoliu
cijose ar nutarimuose pavarto
ja, jog ryšių agitatoriai, tų ry
šių mezgėjai mus skaldo. O 
kadangi Br. Raila perėjo į ryšių 
pusę, be abejo, jo žodyne “skal
dyti” žodis jau nebeturi vietos 
— iš originalinio rašto išbrauk
tas.

; (Bus daugiau. Pakeitimų ir 
papildymų, -palikdamas origina
linio rašto datą, Br. Raila 
“Versmėse ir verpetuose” yra 
padaręs ir daugiau. Apie vieną 
kitą pavyzdį kitą kartą).
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

čekį ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60008

“Taip, lietuvišką kultūrą ir 
naują lietuvių tautos gyvenimą 
mum reikia pažinti, — tik tą 
gyvenimą ir kultūrą mokėkim 
atskirti nuo jų sovietinės versi
jos”.

Kaimynui pasakiau, jog ‘Dir
vos” straipsnyje tokio sakinio 
nėra. Jis sudejavo:

— Matai, autorius ne tik kad 
nepažymėjo, jog knygoje jis pa
taisų ir pakeitimų padarė, bet 
dar įsakmiai pabrėžia, jog 
straipsniai parašyti knygos lei
dėjui Broniui Budginui dar gy
vam esant ir jo skaityti. Vaje... 
Jei Budginas iš kapo atsikeltų, 
jis tų straipsnių nebepažintų...

j 3-čia ba t a U j orią, sudarė rusai, imariovas skeloia, kad “atvy- 
i Bendrui imant, diviziją sudarė klišieji į statybas aprūpinami 
žydai, lodėl praktiškai ji buvojpuikiai Įrengtais bendrabučiais, 
vadinama: “Žydų divizija, lietu-į neturintieji specialybės ją gali 
viais dekoruota”. lįsigvti per tris mėnesius... Kul-

Tarp kareivių ir žemesnio 
laipsnio vadų žydų kalba buvu
si bendrinė divizijos kalba.

Toliau gen. Petronis rašo, 
kad divizijai pasiekus Lietuvą, 
į diviziją labai daug stoję lietu
vių “savanorių”. O kai buvo 
paskelbta mobilizacija, tai į so
vietų armiją buvę įjungta dau
giau kaip 108 tūkstančiai Lietu
vos piliečių. (Kiek jų grįžo iš 
armijos? Tai žiaurus genoci
das. — Red.). (E).

"Kviečia Solikamsko 
statybos"

“Lietuviai jaunuoliai, stu
dentai — vvkite ten i darbus ir 
džiaukitės gyvenimu” — kvie
čia Uralo statybos tresto kom
jaunimo sekretorius V. Pano- 
mariovas (“Komj. Tiesa”, rugp. 
4). Tai vėl tie patys darbai 
Urale, ties Karnos upe, kur, 
anot Panomariovo, “sraunio
ji kalnų gražuolė Višera pasi
veja Kamą”. Ten, girdi, gims
ta valia, ryžtas, vyriškumas...

Okup. Lietuvos jaunimas vis 
gausiau vežamas f į statybos ir 
kitus darbus Sovietijoje. Jie 
viliojami, net tas pats Pano-

tūros namai, kino teatrai, pa
plūdimys, valčių stotis, sporto 
salės — tai poilsio vietos”.

Tik važiuok ir džiaukis... 
Kaip jau Įprasta komunistų 
žargone. lietuviai viliojami... 
romantikos nuotaikomis. Juk 
ir Panoniariovas štai kaip krei
piasi Į lietuvius — merginas ir 
vaikinus: “Jeigu jūs mylite 
statybas, tankų kedrų mišką ir 
mėgstate romantiką, atvažiuo
kite i Solikamską. Jūsų ran
kos visada laukiamos”.

Viena neabejotina — lietu
vių darbininkų rankos ir... 
prakaitas tikrai laukiami ir 
Altajuje, ir Urale, ir Sibire ir 
kitur vykdomose statybose 
(Elta)

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

£?( T 4 SUSIVIENIJIMAS
H L ' LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau- 

pau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuviu fratemalinė organizacija — duoda owv< 
bės aodrauda ir ligoie pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — ian turi daugiau, kaip tris su dus** milijono doleriu k^nitals 
tad io apdrauda tikra ir ęauci. Kiekvienas lietuvis ria gali 
gauti ivairin klasių reikalingiausias apdraudas nuo S100.00 
iki S10.000.00.

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

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliam* labai nigia TERM apdraudė: 
už $1.000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.

ŠIA — AKCIDENTALK APDRAURA naudinga vienkio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBU Ir drauaiju na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 | 
i metus.

SLA — kuouns yra daugumoje lietuviu koloniiu Kreipkitės j knonu
veikėjus ir jie plačiau naaiškins anie-SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

Raginkite savo apylinkę 
taupykite!t

UN1VEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

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

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

■'£
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Subscriptien Ratas:
in Chicago $22.00 per year. $12.00 per 
six month. $7.00 per 3 months. In 
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$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
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$6.00
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Menulio dar nepasiekė, bet privilegijų nori
Sovietų kosmonautai dar kelio nežino į Mėnulį, rusų 

mokslininkai apskaičiavimus daro senomis. Amerikos 
mašinomis, komunistų pramonė dar nepajėgia pasiga
minti erdvių skraidymams reikalingų priemonių, 'bet pa
saulio “užkariautojai” jau pradėjo reikalauti įvairiausių 
privilegijų ne tiktai pačioje erdvėje, bet ir Mėnulio pavir
šiuje. Joks sovietų lakūnas, komunistas ir nekomunis- 
tas, Mėnulyje kojos neįkėlė, bet rusai jau .pradeda aiš
kinti, kas turi teisės imti Mėnulyje rastus turtus, kas jų 
visai neturi.

Įdomu dar ir tai, kad įvairiausio plauko komunistai, 
pradedant Leninu, Kamenevu ir Stalinu, ir baigiant 
Trockiu ir įvairiausiais Europos bei Azijos mao cetun- 
gais, naikina svetimą nuosavybę visais galimais būdais, 
tuo tarpu sovietų valdžios planuotojai, “tarptautinės tei
sės” specialistų ir kosmonautų padedami, nori amerikie
čiams pasakyti, ką Mėnulį pasiekę astronautai gali da
ryti ir ko jie negali daryti. Žemėje maskviniai pasaulio 
užkariautojai nerespektuoja turto ir žmonių teisių, tuo 
tarpu Mėnulyje nori uždrausti imti paviršiuje rastus ak
menis ir gilumoje esančius kitokius gamtos turtus. Ru
sai dar nežino, kas yra Mėnulio paviršiuje ir kas yra jo 
gilumoje, bet jie nori iš anksto užsitikrinti privilegijas 
į bet koki Mėnulyje vertingą metalą ar daiktą.

Komunistas Genadijus Žukovas, sovietų valdžios 
įvairiais medaliais ir titulais apkabinėtas profesorius, 
paruošė tarptautinės sutarties projektą Mėnulį lankan
tiems astronautams. Minėtas Žukovas yra sovietų vai 
džios mokslų akademijos tarpplanetinės erdves teisiniais 
klausimais sekretorius, sovietų kosmonautinės akademi
jos tikrasis narys, ir tarptautinių konferencijų dalyvis. 
Žukovas, aišku, taip pat yra senas Rusijos komunistų- 
partijos narys. Sovietų valdžia minėto Žukovo paruoštą 
projektą pasiuntė Jungtinėms’Tautoms ir tikisi jį pra
vesti.

Genadijus Žukovas, priminęs du erdvių, tyrinėjimus 
veikiančius susitarimus, reikalauja, kad Mėnulis nebūtų 
naudojamas jokiems kariniams tikslams. Amerikiečiai 
tuo tarpu dar i Mėnulį nenunešė nei vienos kanuolės, bet 
rusai jau yra-susirūpinę, kad astronautai nepradėtų ten 
kasti apkasų. Priminęs svarbiausius anksčiau pasirašytų 
erdves liečiančių tyrinėjimų susitarimus, Vilniuje lei
džiama Tiesa šitaip aprašinėja visą reikalą:

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR. ŽMONĖS
GIMTINĖS PASTOGĖJE
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DETROITO LIETUVIAI PIONIERIAI

Atsidūręs Detroite, pirmąjį sekmadienį 
nuvykau į šv. Jurgio bažnyčią. Mėginau 
susipažinti su vietos lietuviais. Pakalbi
nau Juozą Audrinsi. Pasirodė linksmas ir c
šnekus žmogus. Klausinėjau, ar jis pažįs
ta daugiau lietuvių, o ypač Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje narių. Žinojau, kad 
šiame mieste SLA kuopa veikia. J. An
driušis pasakė, kad neseniai atvyko į Det
roitą ir SLA nepriklauso. Pažadėjo supa
žindinti su vyresniais detroitiečiais. Ne
trukus sako:

— štai čia stovi senas Detroito pionie
rius, P. Kasevičius!

Susipažinome. Pradėjau klausinėti 
apie vietos tautiečius, draugijas, jų veik
lą. Vietoj atsakymų — paprašė užeiti Į jo 
namus, kurie buvo prie pat bažnyčios:

— Kambaryje bus patogiau pasikalbėti, 
— pridūrė Kasevičius.

Pasisakė, kad ne jis pirmutinis atvyko 
į Detroitą. Pirmasis -lietuvis 1872 m. ap
sistojo šiame mieste. Jo pavardė Misiuko
nis. Vėliau atvyko šalašcvičiai, broliai 
Simas ir Petras Urbonai ir jis pats. 1888 
m. Detraite buvo penkios lietuvių šeimos. 
Lietuvių skaičius iš lėto augo. 1893 m. su
sitvėrė dvi prmosios lietuvių organizaci

Iš 1937 —- 1941 metų laikotarpio įvykių "
1952 ar 1953 m. (gerai nepamenu), kai nuvykau j Washing- 

toną ryšium su medžiagos rinkimu Kersteno Komisijai, buvęs 
Lietuvos karo atašė Berlyne, gen. štabo pulkininkas Kazys Gri
nius, (teikė man savo promemorijos 2-jį egzempliorių apie 1941 
m. įvykius jam esant Berlyne. Tada man sakė, kad pirmąjį eg
zempliorių jis įteikęs mūsų pasiuntiniui Washingtone, p. P. 
Žadeikiai. Promemorija buvo užrašyta “Konfidencialiai'’. Tuo 
metu pulk. K. Grinius manė, kad ja skelbti spaudoje dar per 
anksti ir lyg nujausdamas man pasakė, kad keleriems metams 
praėjus ją reikėtų paskelbti mūsų tautiečių žiniai, nes jis labai 
abejojąs, kad tą padarys p. Žadeikis. Teisingai taip ir įvyko. 
Neseniai kalbėjaus su p. J. Rajecku. Jis pasakė, kad apie Pro- 
memoriją jis nieko nežinąs. Reikia manyti, kad p. Žadeikis ją 
kur užmetė.

Dabar, praslinkus daugeliui metų, nemanau, kad ji turėtų 
būti laikoma “konfidencialiai” ir todėl siunčiu Naujienoms ją 
paskelbti.

Jonas Talalas

bėję buvo Žemaitija ir Klaipė
dos Kraštas.

Berlyno postą perėmiau iš 
Pik. Škirpos, kuris rengėsi 
pereiti į Užs. Reik. Min. tarny
bą ir buvo besirengiąs važiuoti 
atstovauti Lietuvą Ženevoje. 
Pirmus vizitus atlikęs, fakti- 
nai pareigas pradėjau eiti tik

L VISUOTINIO KARO
, LINKUI L

Karo Attache vieton buvau 
paskirtas 1937 m. liepos mene
syje. Iki tol, 2 paskutiniuo
sius metus ėjau pareigas III Di
vizijos Štabo Viršininko Šiau
liuose. Divizijos priklausoiny-
rii—i linini i iii iwi n_ riiniiiiiiriM'i ~ ./-------- r—t -

Abu spektak- 
kartu su kitais 

iš labai arti ste-

pradėjau rūpin-

rugsėjo mėnesyje. Lietuvą at- patyrimo. ’Mat, savaitę pHėŠ 
stovavo Berlyne tuo metu Dr. karą, "buvau apsilarfkęs *Bnn- 
J. šaulys. Kalbant apie mano kininkuose pasižvalgyti — rpa-« 
pirmuosius įspūdžius, pami- siteirauti dėl lenkų ūpo. 
nėjinio vertas visais atvejais 
įspūdingas Mussolini’io pri
ėmimas Berlyne ir tų metų di
desnieji rudens manevrai pie
tų Vokietijoje, 
liūs teko man, 
Karo Attache, 
bėti.

Lygia greta
tis pastovesnių santykių suda
rymu su kitų kraštų Karo At
taches Paminėsiu, kad per vi
są mano tarnybą Berlyne ypa
tingai draugiškai sugyvenau su 
britais, švedais, latviais, belgais 
ir čekais. Draugiškai su pran
cūzais, estais, kiek vėliau su 
lenkais.. Rusai tesirodydavo 
retai.

Tarp kitko anų laikų britų 
Karo Attache Berlyne Pik. 
Mason Mac Farlan (šiandien 
generolas) nuo š. xn. birželio 
yra britų karo misijos šefu 
Maskvoje, o jo anų laikų pa
dėjėjas Majoras Strong (dabar 
Pulkininkas) šiandien sėdi la
bai atsakomingoje vietoje 
Withehall. Kaip tik pastarasis 
man ir padėjo su visa šeima 
per Ispaniją bei Portugaliją ir 
prasikrapštyti. *

Ilgametis lenkų Karo Atta
che Berlyne Pik. Szymanski. 
1939 m. rudenyje pateko į bol
ševikų nelaisvę ir iki -š. m. bir
želio 'buvo laikomas internuo
tu SSSR.

■Girdėjau -kad šiandien jis ei
na svarbias pareigas Gen. An- 
der’-so ‘štabe Maskvoje. Aps
kritai imant, -patekau iį Vokie
tiją kaip tik jos ginkluotųjų 
jėgų -milžiniško augimo pra
džioje. Ta prasme anais laikais 
Berlyne išgyventa diena — -bu
vo naujiena. Žinios .plaukė iš 
visų pusių. Apie vokiečių jėgų 
augimą visi karo attache buvo 
•puikiausiai ir dokumentaliai 
informuoti. Ir Britai, »ir len
kai, ir prancūzai, ir amerikie
čiai ir visi kiti. Tvirtinimai, 
esą ^vokiečių kariškoji galybė 
išaugo -slapčiomis, yra klai
dingi. Tiek lEuropos, fidk 
Amerikos štabai -apie vokiečių 
ginklus turėjo išsamių infor
macijų. Nuomonės skyrėsi, 
kai kalba užeidavo dėl karo 
eventualumo: dauguma manė, 
esą -vokiečiai karo kelti nerizi- 
kuos. Lenkai panašiai prota
vo dar ir 1939 metų rugpiūčio 
-mėnesy. Vokiečių grasinimus 
ir jų .kariuomenės telkimus 
-lenkai laikė politiniu bleffu. 
Taip kalbėjo pulkininkas Szy- 
mangki (šiaip puikiai infor
muotas), taip kalbėjo ir KOP 
'(pasienio) lenkų ^karininkai

“Tarybiniame projekte, specialiai taikant Mė
nuliui, patvirtinami 1967 metų Sutarties teigimai 
apie visišką dangaus kūnų demilitarizavimą, apie 
objektų su branduoliniu ginklu bei kitomis masinio 
naikinimo ginklų rūšimis išdėstymo kosmose uždrau
dimą. Numatoma papildyti visiško Mėnulio demili- 
tarizavimo sąvoką teiginiu apie absoliutų jo neutra
lizavimą, pabrėžiant, jog Mėnulis neturi būti prie
šiškų veiksmų tarp valstybių placdarmu. Be to, kai-' 
ba eina ne vien apie Mėnulį, bet ir apie supančią jį 
erdvę”. (Tiesa, 1971 m. rugp. 22 d., 4 psl.).
Kiek mums žinoma, joks dangaus kūnas dar nėra mi

litarizuotas. Reikia manyti, kad jis nebus militarizuotas,, 
kol į Mėnulį ar kurį kitą dangaus kūną kojos neįkels :so- 
vietų kosmonautas. Kokia prasmė kalbėti apie Mėnulio 
demilitarizavimą?

Bet Maskvos planuotojai eina dar toliau. Jie rašo: .
“Tarybinis projektas šiuo atveju patvirtina prin

cipą, išdėstytą 1967 metų Sutartyje.- Tačiau atitinka
mas šio dokumento formulavimas, būtent, ;kad “kos
minė erdvė, įskaitant Mėnulį ir kitus dangaus kūnus, 
negali būti nacionaline priklausomybe”, davė pagrin
do eilei įvairaus pobūdžio samprotavimų. Atskiri as
menys kalba apie Mėnulio pasisavinimo “teisėtumą”... 
Reikia .pripažinti, jog labiau pagrįstas yra "tarybinio 
projekto formulovimas, kuriame -kalbama, jog Mė
nulio paviršius ir gelmės negali būti valstybių, tarp
tautinių organizacijų ir pavienių asmenų nuosavy
bė”. (Tiesa, ten pat). ? ‘"r- ; ' ■ - '

Rusai kojos į Mėnulį neįkėlė, bet jie jau iš anksto no
ri supančioti amerikiečius ir kitus astronautus, bet 'kada 
ateityje pasieksiančius Mėnulį. Rusai šiandien nori, kad 
tuo tarpu jokia valstybė Mėnulio nepasisavintų, o kai ru
sas ten įkels koją, tai tada Maskva pasiūlys taikyti seną' 
užkariautojų įstatymą.

Ar nebūtų geriausia pasiūlyti Maskvai -visus Mėnulį 
liečiančius reikalus aptarti pačiame Mėnulyje? Maskvai 
iš anksto būtų galima pasiūlyti Mėnulyje susitikimo -datą 
ir vietą. Mėnulyje yra kita atmosfera, reikia manyti, kad 
sovietų diplomatams ten nepavyktų apstatyti ameri
kiečių. . .; ' I'pačioje Lenkijoje. Tą žinau iš

jos: šv. Jurgio Draugystė ir SLA 21 kuo
pa. Lietuvių kolonija plėtėsi, šv. Jurgio 
Draugija augo. Jos vadovybė pradėjo 
galvoti apie Šv. Jurgio parapijos statybą. 
Pagaliau 1908 m. ši bažnyčia buvo pasta
tyta. Toliau Kasevičius pasakojo, kad čia 
veikia SLA 21 kupoa ir jis pažįsta kuopos 
raštininką šarkauską. Bet esą šarkauskas 
vedė lenkę ir augina lenkų šeimą. Su lie
tuviais nesimaišo. Kur Šarkauskas gyvena 
jis nežino.

Prieš keletą metų šv. Jurgio Draugystė 
likviduota. Tas pats atsitiko ir su šv. Jur
gio parapija. Bažnyčia' perleista negrams. 
Bevedant greitkelį 1966 m. bažnyčia nu
griauta. šv. Jurgio parapijos likučiais bu
vo pastatyta nauja Dievo Apveizdos baž
nyčia prie Sheper ir Grand River gatvių. 
Jos laukia toks pat likimas.

SLA 21 KUOPA
Nuo pirmųjų dienų Amerikoje priklau

siau Čikagos SLA 129 kuopai. Atsidūręs 
Detroite, ieškojau SLA 21 kuopos valdy
bos. Parašiau SLA centro sekretoriui A. 
Strimaičiui laišką ir paprašiau pranešti 
man Detroito kuopos sekretoriaus adresą, 
kurį gavęs atsilankiau pas sekretorių šar
kauską. Sužinojau, kad ši kuopa silpnai 
gyvuoja. Susirinkimai būna vos porą kar
tų per metus. Mokesčius nariai užsimoka 
sekretoriui. Paprašiau sušaukti Susirinkimą 
gegužės mėn. Susirinkimą sekretorius su
šaukė. Kuopai priklausė apie dvidešimt 
narių. Atsilankė penkiolika narių. Atrodė 
neblogai! Tačiau greit paaiškėjo netikėta

priežastis 'tokio gausaus susirinkimo. Pa-. 
sirodė, kad jpries metus Buvo priimta nau
ja SLA konstitucija ir nauja narių mokes
čių lentelė. Dabar nariai turėjo mokėti 
pagal pasirinktą ąpdraudos rūšį ir pagal 
nario amžių. Anksčiau, nariai mokėdavo j 
vienodą nario mokestį: po 25 centus į mė
nesį. Konstitucijos pakeitimas seniesiems 
nariams labai nepatiko. Pagal naująją 
lentelę jiems reikėjo .mokėti du tris kartus, 
didesnis nario mokestis. Jie .pareiškė .pro
testą ir pranešė, kad toliau Susivienijimui 
nepriklausys.. Visi demonstratyviai iš su
sirinkimo išėo. Kartu su jais išėjo ir kuo
pos finansų, sekretorius šarkauskas, išsi
nešdamas ir kuopos knygas. Prašiau, kad 
knygas paliktų kuopai, bet jis tvirtino, 
kad jas pirko už savus pinigus, per 25 me
tus šiai kuopai raštininkavęs .be .jokio atly
ginimo, tai už visą savo darbą norįs turėti 
nors atminimą. Iš kuopos pasitraukė koki 
sep;tyni nariai. Likome susirinkime 8 na
riai. Nuotaika buvo ne geriausia. Vieni 
kitus padrąsinome, kad dėl įvykio nemir
sime ir tik reikia vieningai dinbti. Susi
rinkime buvo pasilikę *prieš-metus atvykę 
iš kitų kolonijų, j>avyzdžiui, Juozas Am
bros, Jonas. Povilaitis ir kiti, Juozo Tyslia- 
vos žodžiais: “jauniems kartais ir marios, 
iki kelių... ” Vieton atsisakiusio Šatkaus
ko finansų sekretorium . išęinkome J. Po
vilaitį, organkatorium'—mane-. Nutarėm 
verbuoti naujus narius ir -kiekvieną mė
nesį šaukti susirinkimus, ruošti prakalbas 
— paskaitas ir aiškinti SLA tikslus ir nau
dą jo nariams. Eidamas organizatoriaus
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gabaus generolo zroca v 
paaiškėjo vėliau, generolas 
luc metu buvo besirengiąs dęr 
nrisionuoti). Vakarienė pati 
per save gal ir nebūtų vert£ 
minėjimo, jei ne mažas, bet 
labai -reikšmingas joje inciden- 

. _ , ,tas. Atsisėdus.prie-kavos, pri-
a er. y_nl?.s*retH

vokiečių divizijos vado “von 
Book '(gen.) 'Pastarasis, Be jo
kių introdukcijų, -pradėjo man 

-.išmetinėti ’lietuvių “neįmano- 
S8.

nė man vokiečių jperaekiojf- 
. .rnius, ^suėmimus, kalinimus. 

™L^SUlaL * paminėjo von Dress
i lerį • (pasirodė, būta jo -gimi
naičio). Pasakė, kad'tokia pa- 

!-dėtis ilgainiui, (darosi nebepri- 
ūntina jir'Jcad-tam ’turi 'būti 'pa
darytas galas. -Įspėjimas :buvo 
aiškus. Klaipėdos reikale tai 
buvo ^pirmas -skambutis. Apie 
“pašndkėsį” neatidėliojant pa
informavau ’vyriausybę (žodžiu 
ir raštu). ^Raštiško pranešimo 
■vieną ^egzempliorių adresuo
davau taip pat 'Užsienin politi
kos departamento direktoriui. 
Tarp, kitko pranešiau, kad 
tBocklas pasakė, Ikad von Dress 
teris buvo daikonjas kalėjime 
ntėtių apsėstas, įkartu su :kri- 
minalistais. ...

Budėtų .incidentui išsirišus, 
jau 1938 metų rudenį vis daž
niau -ir dažniau tekdavo nu-, 
girsfi apie turintį įvykti spren
dimą-Klaipėdos reikale. Žinios 
ėjo ’iš visokių šaltinių. Taųp 
kitko, visai-konkretų tuo rei- 
kaluuspėjimą gavau‘iš estų ka-į 
ro attache Berlyne .pulkininko 
.Jakdbsen. .Aliarmuojančių ži< 
riių gavo ir tuo laiku Berlyne 
viešėjęs -Gustainis. "Berods,; 
įspėjimas jam 'buvo .padarytas 
paties d-ro’Kleisto "(iš"Ribben- 
tropo partinio biuro). Mudvie-j 
'jų žinias sugretinus, išvadasį 
(padafius, su D-ru 'šauliu -,paši-' 
‘tarus, buvo -nuspręsta neatidė- 
fliojant mane siųsti :į Kauną sul 

1938 metų pavasarį buvome- ,^tra -prane^mu._ Tas ?buvo,;
berods, 1938 metą lapkričio!! 
mėnesi. Kaune ‘buvau ušklausy-& 
tas visa .aeropągo, ponui -tPęe-l 

■zidentui pirmininkaujant (da
lyvavo ;p. ;p. "Lozoraitis, .Urbšys,: 
Balutis, .'berods, Raštikis).-. Is-h 
vado-je pasakiau, kad 'Klaipė-1 
dos valanda, atrodo, bus iš
mušus. iP.riminiau, kad pasi-f 
■priešinimo atveju vokiečiai f
Klaipėdos -krašto siena nesivar-1 
žys ir, greičiausiai, .eis .toliau š 
.'(■tokios tbuvo 'žinios).

(Bus daugiau)

Kalbant apie ‘Santykius -su 
vokiečių štabu “turiu pasakyti, 
kad per visą mano (buvimo lai-’

pusės turėjau kuo .geriusią ak 
sinešimą, net .ir .didžiausiuoju 
Klaipėdos įtempimo metu...' 
Visuomet korėktingi, .manda-

Mat, iki pat paskutinės minu
tės vokiečiai tikėjosi esą Lie-

Dargi ir -sovietų garnizonams 
Lietuvoje įsisteigus, -vokiečių 

. štabo prielankumas mums ne-, 
mažėjo. Ta prasme štabinė li
nija nesvyravo. Klaipėdos ne
tekus, kitą dieną buvau išę 
šauktas į-štabą, kur generolas; 
von Tippelskirch (Oberkwar- 

; tiermeister IV), -dargi, teikėsi 
mums pareikšti “savo užuo

jautą”. Pradėjo -kalbą — esąv 
jie pilnai supranta, kiek mums 
skaudu netekti teritorijos.—-. ’

Protokolo požiūriu, vokre-, 
1 čių -kariškiams rsunku ką nors- 
primesti. Tiesa, -tas ;pats von 
Tippelskirch, ’.tuoj :po .prancū
zų -katastrofos, Berlyne akre
dituotiems ikaro attache apsi
lankius ’Paryžiuje (1940 m. iii e-, 
pos 12 d.), -stebėjosi, kodėl gi* 
aš nelinkęs ’grįžti okupuoton“ 
Lietuvon? Sakė, esą darbo są
lygos pakenčiamos, nes Timo- 
šenko smarkiai sudrausmino 
raudonąją kariuomenę. Oku-' 
puota Lietuva jiems 'jau buvo 
nebe taip įdomi, nors Brėži-- 
dentas 'Smetona, Ausamto ma
nevriniams .tikslams, tuo mie
tu dar buvo laikomas Jaeger-; 
Boėhe. Mat, vokiečiai laukė 
anglų kapituliacijos .ir .žygio-į 
rvtus. V

H. KLAIPĖD OS KRIZĖS ’t 
METAS '

priversti priimti lenkų .ultima
tumą. “Prieš 'tai tDr. Šaulys <bu- 
vo iškviestas i Aswartiges Amt 
ir pono von Ribbentrop pain
formuotas dėl vokiečių <vaI- 
:džios standpunkto: — padėt 
negalėsime, patariame priimti!

Prasidėjo didelių permainų 
metas. -Prancūzų, anglų spiria- 
imi, rudeni pašidaivė -čėkaij 
Pulk. Mac Farlon. veik visą lai
ką -buvo -užimtas -su -Ghamber- 
lainu: čia Godesbergas, čia 
Muenchenas. Karo attache bu
vo sukviesti ,i Rytprūsių ma--. 
nevrus. žinia apie Godešber- 
.go pasimatymą mus ^pasiekė’ 
Insterhurge. .Kitą dieną -vaka
rieniavome ‘Karaliaučiuje: —- 
buvome .svečiai .vokiečių .ka-t 
riuomenės štabo

“Aš susipažinau savo žmoną į 
kelionių biure”, .pasakė nusivy
lęs “(vyras. ‘“Ji ieškojo'kur ge-. 
resnė vieta.vaka rijoms,-o aš bu- 

viršininko, vau tpaskutmis -rezortas”.

pareigas, atsispausdinau lapelius, kuriais 
kviečiau tautiečius rašytis į .Susivienijimą.- 
Lapelius plačiai -paskleidėme. Pasekmės 
buvo.gana geros. Visi sutartinai ir ryžtin
gai dirbome.

1914 m. sausio 1 d. Fordo automobilių! 
bendrovė savo 'fabrikuose įvedė 8 -valandų į 
darbo dieną. Darbininkams mokėjo po ,5, 
dol. už astuonias darbo valandas. Ši'links
ma žinia aplėkė visą pasauli. Lietuviai ir 
kitų -kraštų žmonės-pradėjo -važiuoti j Dėt-, 
roitą, tikėdami gauti -darbo Fordo įmonė
se. Darbą gaudavo, ypač lietuviai, kurie 
jau buvo žinomi, kaip geri darbininkai.

1919 m. kun. .F. Kemėšis atvyko į Det
roitą 'klebonauti šv. Jurgio parapijoj. Jis 
nuėjo i'Fordo raštinę ir paklausė: <

—Kiek lietuvių dirba-jūsų fabrikuose? •
— Apie du tūkstančiai! — gavo atsa

kymą.
Kai aš atvykau į šį miestą, tai čia Buvo, 

priskaitoma tik vienas tūkstantis tautiečių.•* 
Gausėjant lietuviams — jų draugijos augo 
ir naujos kūrėsi. Ir SLA labai gerai sekėsi. 
Pradėjome gyvesnę veiklą gegužės mėn. su 
apie 10 narių, o gruodžio mėn., susirinkę > 
naujos valdybos rinkti, turėjome 90 narių.. * 
1916 *m. išrinkome visai naują SLA 21 * 
kuopos valdybą: F.’Motuzas — pirrninin-' 
kas, E. Zdramavičius —finansų ‘sekreto
rius, K. šnuolis — protokolų sekretorius ir; 
A. Trimakas iždiriinkas. Visi buvome nėr 
tik jauni, bet ir nevedę. Žinoma, mums’ 
būdavo daug lengviau ir mergaites į "SLA* 
prirašyti. Kuopa kiekvienais metais di
dėjo, augo. Ji dalyvavo visame šio did-

71971

.miesčio lietuvių kultūriniame .gyvenime. 
Ruošdavome-parengimus, tkoncertus, vai
dinimus. 1928 m. ši kuopa jau turėjo 650; 
narių. Buvo didžiausia narių skaičiumi? 
Detroito lietuvių organizacija.' Narių tar-( 
_pe atsirado apie frisdešimt’.komunistų. Jie 
■organizuotai dalyvaudavo ’kuopos narių 
“susirinkimuose-ir stengdavosi ’nubalsuoti; 
-sau palankius nutarimus. Išnaudodavo vi-! 
sas palankias aplinkybes ir ideologiniai' 
nesusipratusių narių nuotaikas. Aš jau; 
buvau kuopos pirmininku daugiau dešimts* 
metų. Visuose naujos -valdybos' :ririkimuo- 

-se komunistai agituodavo Tprieš įmanė ir 
statydavo -savo kandidatus įpirmininko pa
reigoms. <1927 m. ’kuopos valdybos rinki
mu metu 'komunistai -surado -man ’kaltini
mą: esą, aš susitaręs --su xentro ponais 
išnaudoju šios kuopos narius, spagai SLA 
konstitucijos nuostatus tada nariai mokė
davo kuopos reikalams po 10 centų. Jie 
tvirtino, kad tai narių išnaudojimas. Esą 
užtenka mokėti tik 5 centus. Žinoma, ai 
jų teigimams priešinasi. Į kuojos valdyk 
bos pirmininkus kandidatu jie pasiūlė 
Praną Jočionį lir-sakė, -kad jįrišrinkus pir^ 
mininku, narių išnaudojimas pasibaigs i# 
nariai mokės tik "5 centus kuopos reika
lams. Rinkimuose a'š’ir P. Jočionis gavome 

’po dygiai bdhų. Reikėjo pirmininko rinki! 
mus pnkartdti. ■ „

'(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
“Dienraštį “Naujienas”



DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ AUSŲ, MOS! ES 

IB GEftKLgS LIGOS 
PBJTA1K0 ASINIUS

✓ 285> W. 63rd STREET
Ofise teiefu P Respect 8-3229 

telef<; WAlbrook 5-5076 
Kabdieu nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta.

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine CHIRURGIJA 
6+49 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiuepia, saauaoinu. 3i-±-oui2

I JURGIS JANUŠATHS
s s xJa r 1AUTL

Telefu PRospect 8-1717

ML S. B1U1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rwu 3241 WEST 66ih PLACE 
Phone; REpublie 7-7868

DR. G K. BOBaiS
, •»

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Teief. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
866 Summit* St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-58+9 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir kecvirtad. 1—7 vai, 
antrad., pemrtadiem nuo 1—o, tree, 

ir sesiaa. UKiai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EIS1N - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, stambinti ill 3-0O01.

DR.A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rezid. teief.: GArden 3-7278

Ofiso tai.: HE 4-181* arba RE 7-9700
RMMtancjjoat PR 6-980J Č l>

DR. L MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p.< p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
261S W. 71 st St. — T*L 737-5149 
Tikrina, akis Pritaiko akiniu* ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SABUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso teief.: 776-2880 
Naujas rez.- telefa 448-5545

Burbulis, sugrįžęs iš darbo, 
buver piktas ir pavargęs. Nu
metęs darbinius drabužius, 
kiek apsiprausė ir patogiai iš
sitiesė minkštoje sofoje. Bur- 
bulienė vikriai sukosi virtuvė
je ir baigė ruošti vakarienę. 
Tarp vyro ir žmonos nesimez
gė joks pokalbis.

— Ach, tas mano senis ir vėl 
grįžo surūgęs. Nežinau, kas 
jam pro nosį prabėga. Gal dar
bovietėje bosas, taip sakant) 
velnių duoda, o gal vėl su savo 
bendradarbiu iki nualpimo 
ginčijosi apie politiką, — pus
balsiai mąstė Burbulienė, ta
čiau vis nedrįso vyrui tarti žo
džio.

Burbulis, paėmęs dienraštį, 
skaitė pranešimus ir smulkias 
vietinio gyvenimo žinutes. 
Staiga stabtelėjo ties praneši
mu, kad rugsėjo mėn. 6 d. Bu
čo darže Balfas vėl ruošia ru
deninę linksmą gegužinę. Bur
bulis ilgai žiūrėjo akis įbedęs į 
ši pranešim. Vėliau surau
kė kaktą, užsirūkė ir ėmė sau 
panosėje murmėti.

— Piknikas, gegužinė, Bal
fas... Vis tie ubagautojai. Ne
gana dar jiems. Seniai jūk pa
likome DP stovyklas ir vargą, 
O čia dar’ vis atsiranda gudra
galvių, kurie Amerikos klės-

MINSKAS
j _ ______________  _

į PASKUTINE
PROGA:

VĖSINTUVAI SU
DVIGUBA NUOLAIDA

2512 W. 47 ST. — FR 5-1998
LIETUVI,.EIK PAS LIETUVI!

v---------- -------*

*FerKRAUSTYMA1 ’

MOVING 
Leidimai — Piki* apdraudė 

ŽEMA KAINA- 
R. t E RĖMAS 

2047 \W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

tinčiau! e gerbūviu gyvenime 
ieško elgetų... Padėti, sako, 
jiems reikia... Aukokis ir au
kok. .. kiti ragina... Bent 
kartą duotų žmogui ramybę 
tie kilnaširdžiai... dūmą pro 
ūsą pūsdamas švokštė, kiek 
pyktelėjęs nežinia ant ko, Bur
bulis.

— Ar tai ir vėl suradai prie
žastį plūstis. O dabar ant ko? 
— kietu balsu tarė Burbulienė, 
dėdama lėkštes ant stalo.

— Eik valgyt vakarienės, 
gal būsi sukalbamesnis, — dar 
pridėjo švelnesniu tonu Bur-| 
bulienė.

Užsrėbęs gardaus viralo ke
letą šaukštų, Burbulis atsikvė
pė ir tarė žmonai: “Tu tik pa
galvok, ir vėl kviečia į Balfo ge 
gužinę. Sako, reikia padėti 
vargstantiems, alkaniems... 
O ko gi mums čia betrūksta. 
Štai, kad ir mūsų stalas. Ge
ras viralas, mėsos pilnas kliu
dąs, valgyk kiek įtik širdis 
trokšta. 0 juk aš tik paprastas 
darbininkas. Visi gali užsi
dirbti. Tinginių nešelpsiu... 
didžiojo žinovo išmintimi min
tis dėstė Burbulis, vis godžiai 
valgydamas pietus.

Į Burbulio šnektą reagavo 
Burbulienė. Šiaip paprastutė, 
bet labai geros širdies moteris. 
Ji pati yra patyrusi daug var
go anomis nelemties dienomis. 
Pati alkį kentė, kai jai teko 
benamės dalią išgyventi.

— Gėdą turėtum taip šnekė
ti. Pats dar save veikėju laikai. 
Dar ir į organizacijų valdybas 
veržiesi. Bet, atrodo, tik gal 
dėl vardo, dėl garbės, žinoma, 
žinoma, sotus alkano 'neužjau
čia, kaip sakoma. Ir tu toks. 
Aną metą, ar meni, išvijai 
mažą mergytę, Balfo aukų 
rinkėją. Vėliau pats griaužei- 
si, tą nekaltą kūdikį išvaręs. 
O dabar vėl šėlsti. Matyt, kad 
gerų darbų tu vis negali pakęs
ti. Sugedai, vyreli, sugedai, 
sočiai bevalgydamas, minkštai

• iriu/o Aequ/re uoad /įsion/

So do good times, good games, good driving and so 
on! Hom' youngsters learn and play depends on how 
they see. Periodic eye examinations (at least once a 
year) by an eye-care professional can tell you if your 
child sees properly. And firms like American Optical 
Corporation with frames like PLAYMATE for girls 
and UN ER for young men.

Brighton Parkas
Eržvilkiečių Draugiško Klubo 

po vieno mėnesio atostogų svar
bus susirinkimas įvyks naujoj 
vietoj, būtent Hollywood ma
žoje salėje, 2417 W. 43rd St., 
pradžia kaip visuomet nuo 8 v. 
vakaro. Taigi visi prašomi įsi
dėmėti, kad dėl tam tikrų svar
bių priežasčių susirinkimai liko 
perkelti iš Talman salės 4500 S. 
Talman Avė. į Hollj’vvood salę. 
Gerbiami nariai maloniai kvie
čiami gausiai susirinkime daly
vauti ir arčiau susipažinti su 
salės aplinka ir savininku Rei- 
mondu Rudausku, kuris gražiai 
pasitarnauja organizacijų susi
rinkimams.

Susirinkime išgirsime valdy
bos raportus, taipgi turėsime ir 
kitų svarbių aptarimų. -Dar no
riu pastebėti, kad mūsų Eržvil
kiečių klubas yra paskyręs $95 
Lietuvių Tautinių Kapinių Vė
liavos stiebui nupirkti.

Susirinkimą baigus, bus visų 
linksmas pasisvečiavimas, mat 
reikia atžymėti, kad esame nau
joj vietoj. A. J ūsas

ŽVAIGŽDĖMS. 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sex mindai teatro piauziai. Jis 

is^eua mėgėjus 1 zvaigzuex, išaugina 
aoejiugą p u liuku nuoiaoiuais mėgė
jais, Kurie orauge su arusiais pergy 
vena scenos Durtų žavesį. Artėjant 
teairo sezonui, jau aaoar reikia pa
rinku veikalus, naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leim- 
£ii us;

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drones virše
liais, ĮSU psi. knyga Joje du vaidini
mai — “buDuiis ir Dundulis", 3 veiks
mų linksmas nulį K imas, taip pat 
•‘bvajomų saus", o veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems, ivauia 

(loi. r nikus leidinys Kiekvienam 
Knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyn 

ne Komemja premijuota CiKagos ne
itos uarDuotųjų b-gos, kietais virše
liais, Kama l.uV doi.

DIAGNOZE, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje, lou 
psi., karna i.OU dol.

LAISVĖS MEDIS, *4 v. istorinė pje
sė. 120 psi., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir. didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairip atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Placa 
Tol.: F Rentier 6-1882’

/> —
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS-VALANDOS

- Visos- programos iš WOPA,- 
1490 kiL A M.

Liotuvię kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo' 8;3O iki' 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629-

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

Ofisas- 2750 West 71 st St. 
Tolu 925-8296

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

uždaryta.
RSz. tel.; WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8 ■ 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niai* 24 vai. po pietų ir kitu, laiku 

pagal gusitarima.

L4 DR. V. P. TUMASONIS
' ’ i 'CHIRURGAS
\ 2454 WEST 71st STREET
U Ofiso teief.’ HEmlock 4-2123 

Rezid. tele.4 Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti teief. HE 4-2123.

■ jei peatgiDepia. tai teief. GI 8-6195
\ p. Šileikis, o. k 

yt ORTHOPEGAS-PROTEZISTAS
S.. Aparatai • Protezai, Med. Ba^
? * dažai. Speciali pagalb* koteli

' * (Arch Support!) ir t t
* VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L

V Watt 63rd Slį Chicago, tit 
Talaf^ PRospect 6-5084
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begulėdamas ir šiltame name 
beilsėdamas... Atsimink, kad 
gyvenimas niekam nelieka 
skolingas. Neatsižadėk terbos, 
nes nežinai juk likimo. Jis Die 
vo rankose. Geriau junkis į 
šalpos darbą, padėk kitiems... 
atvėrusi plačiai gerą širdį Bur
bulienė mokė savo vyrą jung
tis į gerus darbus.

Burbulis neprieštaravo... 
Klausėsi, klausėsi. Pagaliau 
baigė valgyti. Dar valandėlę 
galvą nuleidęs tyliai susimąs
tęs sėdėjo prie stalo.

Gatve praėjo luošas vaiku
tis, kurį motina vedėsi už ran
kutės.

Jo pasąmonėje iškilo kažka
da matytas alkano žmogaus’ 
paveikslas . jis prisiminė ir sa
vo vargingus kelius karo me
tais.

Burbulis susigėdo. Ėmė 
rausti jo papurę veidai. Akys 
kažkur kažko ieškojo...

— Tu žmonele, turi tiesos. Tu 
mane priverti susimąstyti. 
Tiesa, aš pavargstu darbovie
tėje. Velniava su tais bosais. 
Na, žinoma, kirminas graužia 
širdį, kad vakar nebuvau iš
rinktas į valdybą__

Kai pamąstau rimtai, Tu, 
žmonele, teisi. Gerai, kad tu 
buvai mūsų namų geroji širdis 
ir neaįstūmei tų, kurie rūpino 
si kitų nelaimėmis.

Rūpesčiams nustumti, tad 
būtinai keliausime į Balfo pik 
niką rugsėjo 6 dieną. Keliau
sime’ Bučo daržan. Grąžinsiu 
Balfui skolą, nors Užkan
džiaudamas ar atsigaivinda
mas. Ach, ta mažytė įnergy- 
tė... jos gražios akutės ir bal
selis. .. ponas paaukok vargs
tantiems... o aš ją iš namų iš
variau. ..
' Būtinai, žmonele, važiuo

sim. Susitaikinkim. Juk mus 
jungia sotus ir ramus gyveni
mas. Bandysiu šiuo savo kąs-

niu pasidalinti’ ir su vargstan
čiais. O jų, matau, yra. štai 
praėjo nelaimipgas vaikutis ir 
pro mūsų namų langą. Gal ir 
jam pagalba reikalinga...

Burbulius mes sutiksime 
Balfo piknike, sutiksime jau 
kaip gerus Balfo talkininkus. 
Ar mūsų tarpe, daug yra Bur
bulių?

I

NAUJIENOS, 
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS
ASV-WASW-V-AAAVAVASS

JOHN P. SRUBAS
Gyv. 3023 North Kenneth Avenue

Mirė 1971 nu rugpiūčio mėn. 28 dieną,. 11:45 vai. ryte, sulaukęs 
93 metu amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Panevėlio apskr., Raguvos' parapijoj.
Amerikoje išgyveno 68 metus.
Pasiliko didehame nuliūdime: žmonaa Hyacinta - Anna (pagal 

tėvus Astrauskaitė); sūnus Edward, marti Lucy; anūkai: Richard Sru- 
bas ir Nancy King su vyru Thomas; brolis Peter Srubas, sesuo Petro- 
nella Ūsas, ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė Holy Name Society — St. Viator Church.
Kūnas pašarvotas Casey Laskowski koplyčioje, 4540 W. Diversey 

Avenue.
Laidotuvės įvyks antradienį, rugpiūčio 31 dieną iš koplyčios 10:15 

vai ryto bus atlydėtas į St Viator, 4170 W. Addison St., parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų buc nulydėtas į Lietuvių Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Žmona, sūnus, marti, anūkai, •

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir sūnūs. Tel. 737-1213.

A. A.
ROSALIA PAREDNIS

Gyv. 5801 So. Sacramento Avenue
Mirė 1971 m. rugpiūčio mėn. 27 dieną, 7:00 vai. vak., sulaukusi 

senatvės. Gimusi Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: anūkas Vincent Perednis, jo žmona Deborah, 

anūkė Mary Alice Erwin; 2 proanūkai, brolių ir seserų vaikai ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st I 
treet.

Antradienį, rugpiūčio 31 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios Į Lietuviu Tautines kapines.

Visi a. a. Rosahjos Parednicnės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir aUfcvcikinnną.J | t - ♦ i

v' - • • z
Nuliūdę *SMta£ ’ x \

Anūkai, proanūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir sūnus. Tel. 474-2845.

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

^NAUJIENOSE”

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoj* 
grasiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

| GUŽAUSKŲ I
C. M.PS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GtLINYČIA I

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

TĖVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Teief.: GRovehill 6-2345-«

I
1410 So. 50th Ave., Cicero |

Teief.: TOwnhall 3-2108-9 Į

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS Į
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

*__________ mi,_______BĮBIIJ1H I I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MD
’ 4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742
✓

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

1V10DERMŠK0S AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS ^lENĄ 
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, III. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 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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Legalūs reikalai
Klausimas: Geram savo drau- 

ui paskolinau $5,000. Jis man 
a si rašė vadinamą Judgement 
ote, turėdamas atmokėti pas- 
olą ketinių metų laikotarpyje, 
su nevedęs ir gyvenu pas ge
is žmones. Draugas norėtų 
įmokėti man tuos $5,000, liet 
Skalauja, kad aš jam grąžin
au pasirašytą notą, o aš. tos 
otos neramiu. Nežinau, ar aš 
i notą pamečiau, ar kas iš ma
gs ją paėmė. Kas daiyti, kad 
iikalavimą patenkinčiau?
Atsakymas: — Jei Judgement 
otoje buvo Įrašytas jūsų var
as, joks kitas asmuo negali iš 
isų draugo išreikalauti tų 
5,000. Tik tuo atveju ji būtų 
ertinga kitiems, jeigu kitoje 
otos pusėje būtų jūsų parašas, 
ad patenkintumėte draugą, tū
ptumėte padaryti priesaika pa
imtą liudijimą, pasakant, kad 
ota yra pamesta ar kieno nors 
asisavinta, bet kad ji niekad 
isų nebūtų indorsuota. Jeigu 
askola buvo duota čekiu, tai 
io atveju galėtumėte priversti 
raugą grąžinti tuos $5,000.
Klausimas: Turiu sena narna- ve

moję kolonijoje. Norėjau jį 
arduoti ir pasirašiau sutartai 
imai kontraktą. Pirkėjas pa- 
iikalavo matininko (surveyor) 
lano. Kada sklypas buvo iš- 
ratuotas, tai paaiškėjo, kad 
aimyno tvora buvo mano že
lėj, apie 6 colius nuo sklypo 
bos. Pirkėjas atsisakė pirkti 
amą, kol ten stovės ta tvora, 
rašiau kaimyno, kad nuimtu •r 7 ir

tvorą, bet jis neskuba. Jis man 
pasakė, kad ta tvora ten buvo, 
kai jo tėvai tą namą pirko. Jis 
visai nesirengia tvoros versti.! 
Ar galiu aš pats nuversti tą tvo
rą, kuri yra ant mano žemės? j

Atsakymas: — Nors tvora; 
yra ant jūsų žemės, bet legaliai; 
jūs neturite teisės jos versli. 
Jeigu ta tvora buvo daugiau ne
gu 20 metų ant jūsų žemės ir 
niekas nesiaiškino, kur turėtų! 
būtj riba, tai pagal Įstatymą, tie! 
6 coliai priklausytų jūsų kaimy-Į 
nui, taip vadinamu "‘adverse! 
possesion” dėsniu, sis atsaky-į 
mas jums gal ir 
istatvmas nėra i 
Šiuo atsitikimu 
teise atsisakvti 4, «■
Pardavėjas turi 
aiškų
(clear title).

Charles P. Kai

nemalonus, Ix-t I 
jūsų pusėje. \ 
pirkėjas turiI 
nuo pirkimo, j 
duoti pirkėjui j 

n u < >sa v y bės dokumentai

Italijoje^ Cesenativo miestelyje, motina vedasi savo vaikus Į paežerę. 
Vaikai, kad greičiau galėtų šokti i vandenį, drabužėlius nusimetė na

mie, Motina taip pat yra saulės ir vandens mėgėja.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

BY OWNER
5% rooms, brick, 3 bedroom, 

full basement. Garage.
For appointment call 

925-2939 after 6:00 P. M.

3 bedroom brick ranch, garage, side 
dr., finished basement, Irg. fenced 
yard. Walk to trains, shoping and 

schools. By owner.
S31.500.

529-9296

PERSONAL
Asmeny Ieško

PAIEŠKOMA Mrs. Elena Gerliks - 
Markauskaitė, atvykusi Amerikon 1913 
metais ir apsigyvenusi Chicago, Ill. 
Prašo atsiliepti ar žinančius apie ją 
pranešti jos seseriai.

ONA MARKAUSKAITĖ 
104 GEORGE STREET 

HAMILTON, ONT., CANADA

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

KAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

William Palčius, gyvenantis 
10141 S. Wood St., ketvirtadie
nio vakarą išvedė šunytį pavaik
ščioti, užmiršęs Įjasiimti namo 
raktus. Vakaras buvo tvankus, 
jis ilgai vaikščiojo, o kai išvar
go ir norėjo įžengti į namus, tai 
durų negalėjo atidaryti. Palčius 
duris pradėjo krapštinėti.

Tame pačiame name gyvenęs 
policininkas, užgirdęs apie plė
šiamas duris, pasiėmė savo re
volveri ir nusileido pažiūrėti. 
Jis buvo pasiruošęs besiveržian
čiam žmogui šauti, bet, atpaži
nęs Palčių, atrakino duris ir 
rengėsi jį įleisti. Viskas būtų 
buvę tvarkoje, jeigu jiedu būtų 
tuojau atidarę duris su siete
liu. Vienas patraukė i vieną pu
sę o kitas bandė atkabinti kab

lelį, tuo tarpu toje pačioje ran-Įrėjęs tavernos bizni, o dabar 
koje laikomas revolveris iššovė, j perėjo dirbti j miesto ligoninę.
Blogiausia, kad kulka pataikė 
tiesiai Į Palčiaus vidurius.

Palčius tuojau buvo nuvežtas 
Į Little Company of Mary ligo
ninę. Gydytojai tikisi išgelbėti 
sužeistojo gyvybę, o pačiam 
Palčiui žaizda kelia didelius 
skausmus.

Palčių nenoroms pašovęs po
licininkas James P. Cannon turi 
aiškintis tardytojui, kaip jis ga
lėjęs taip sunkiai sužeisti to pa
ties namo gyventoją. Aiškus 
daiktas, kad pašovimas Įvyko 
nenoroms, atsitiktinai. Polici
ninkas ir toliau eina savo pa
reigas.

— Julius Pocius, prieš mė
nesi laiko sunkiai sužeistas 
auto nelaimėje, jau tiek pa- 

Lsveiko, kad galėjo apleisti li
goninę. Jis gyvena Brighton 
Parko lietuvių kolonijoje. Lie
tuvoje jis buvo Pilviškių ir Jo
navos pašto viršininkas.

— Jane Stukonis ir Sofija 
Navas. Amer. legiono Dariaus 
— Girėno posto Pagelbinio mo
terų vieneto narės, yra išrink
tos Į 4-to distrikto vadovy’bę, 
kuriai pirmininkaus Dorothy 
Lee. Ji buvo Dariaus — Girėno 
posto moterų vieneto jaunimo 

(vadovė.
SPRINGFIELD, Ill. — Va-j Tr.x . TT. ,

gys-plėšikai, nuteisti už gink-L ~ ? \ .K Zr \lc^y^ir-
luotą plėšikavimą, pagal naujai Į as . pirmąsias pietas

MICHIGAN VALSTIJOS 
t ŠIAURĖJE,

nepaprastai gražioje Irons apylinkėje, 
uensininkams ir vyresnio amžiaus 
Įmonėms nuolatinė puiki VASAR
VIETĖ. Butas ir 2eras lietuviškas 
maistas tik už S275.00 mėnesiui. Gy
venamas anačioie. miegamoji viršuje 
Puikiu gajnta, ežerai ir miškai, netoli 

bažnyčios, krautuvės, gydytojas.
Telefonuoti 839-2771 

arba rašyti 
NAUJIENOS. Box 177.

1739 So. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL. 60608

REAL ,ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimu!

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMA12

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I ’’ ‘

MUTUAL FEDERAL SAVING!
PETB.XS KAZANAUSKAS, Freadenta, .

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-77

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTINIAI.

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA | -

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-22c

Dr. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 iru Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. ^Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

1739 So. Halsted Street Chicago 8, UI.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

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

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

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

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

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.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ugų metų patyrimas.

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

—■■III ..................—>

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 j 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

.... l_ .  ——
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sesijoje 
kalėjimo

Lietuvių Prekybos rūmų Golfo 
dienos rungtynėse. Estelle Ro
gers ir Jonas Rokaitis laimėjo 
antrą vietą, o Stephany Simo
naitis ir Eddy Yerkes•— trečią. 
Golfo dienoje dalyvavo* apie 
200 žaidėjų, vakarienėje atsi
lankė virš 200 svečių. Kazimie
ras Oksas yra LPR organizaci-

gubernatoriaus Ogilvie pasira
šytą Įstatymą, turės sėdėti ma
žiausiai 5 metus kalėjime. Le
gislatures praeitoje 
priimtu įstatymu,
bausmės minimumas iš 2 metų 
pakeltas iki 5 metų; už pakar
totiną ginkluotą vagystę baus
mė iš 5 metų padidinta iki 8, 
metų. Kitu gubernatoriaus pa-jios pirmininkas.' . 
sirašytu įstatymu bausmė už 
žiaurų elgesį su gyvuliais nuo 
$200 pakeliama iki $500.

— Juozas Mackevičius pri
iminės atvykstančius svečius Į 
BalFo pikniką, kuris Įvyks 
1971 m. rugsėjo mėn. 6 d. pir
madieni. Bučo sodyboje, Wil 
low Springs. Illinois ir su tal
kininkais tvarkys mašinų pa- 
statyma. Visuomenė ta diena 
prašoma nepasilikti namuose,! 
bet atvykti BALF’o piknikan 
ir linksmai laika praleisti. Sve
čių piknike lauks BALF'o pa
reigūnai ir pagelbos reikalin
gieji.
BALF'o C.hicagos apskrities ir 

skyrių valdybos
— Lietuvių suvalkiečių drau

gijos metinė gegužinė Įvyksta 
rugsėjo 5 d. sekmadienį, buv. 
Liepos darže, Willow Sprogs. 
Kviečiami nariai ir svečiai 
skaitlingai atsilankyti ir luo pri 
sidėti prie draugijos veiklos 
pagv’vinimo sezono metu.

— Paulina Vaitaitienė ir 
Marija Kriaucbunienė jau ke
linti melai aktyviai prisideda 
prie Cook County School of 
Nursing tarp taut, programos 
pravedinio, dalyvaudamos prie 
tautinių eksponatų surinkimo 
ir jų meniško išdėstymo bei 
reprezentacijos. Tas pareigas 
jos atliko ir šių melų pavasa
riniame pasirodyme, kur daly
vavo apie 30 Įvairių tautybių. 
Toje darbovietėje (miesto li
goninėje) dirba ir daug lietu
vių tarnautojų.

— Antanas Lembergas, buv. 
Kauno pašto tarnautojas.
bar apsigyveno 7427 So. Wes
tern Avė. Jis anksčiau yra tu-

— Akt. Alfas Brinką, Aivų do 
teatro režisierius, stato Gas
paro Veličkos veikalą “Lėk, 
mano sakalėli”, kuris bus vai
dinamas rugsėjo 4 ir 6 d. Mar
quette parke, nuolatinėje al- 
vudiečių susirinkimo vietoje.

— Laima V. ir Vilius Jaku- 
šovai. anksčiau gyvenę Chica- 
goje. atidarė Nekilnojamo tur
to pardavimo Įstaigą St. Peters 
burg, Fla.

— C.hicagos Pietvakarm 
linkėse — Garfield Ridge, 
ring ir Archer Heights — 
teigė nauja organizacija,
vadinusi Temporary Midway

Organization. Jos steigėjais 
yra laikomi du Jėzuitų kuni
gai, kurie čia atvyko šią vasa
rą iš kitur, vienas net iš Kana
dos. Gyventojai naują organi
zaciją sutiko gana skeptiškai, 
nes bijosi užkulisinių tikslų. 
Tuo tarpu esamos tose apylin
kėse gana stiprios piliečių or
ganizacijų vadovybės apie nau 
ją organizaciją savo nuomonės 
nepareiškė. Lietuviu namų 
savininkų organizacijos seka 
šiuos Įvykius ir ne vietinių as
menų veiklą, c C

— Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas naujuosius moks
lo metus pradeda rugsėjo 11 d. 
Visi studentai — senieji ir nau
jai įstojusieji bei norintieji 
įstoti — renkasi 10 valandą 
ryto Jaunimo Centro 203-me 
kambary. Tą pačią dieną 1 
vai. p. p., čia bus ir Instituto 
diplomantų sueiga pagrindi
niams diplomų Įteikimo akto 
reikalams aptarti bei sutvar
kyti. Į sueigą prašomi atvykti 
visi diplomantai ir kartu atsi
nešti po vieną savo asmens 
nuotrauką (atviruko dydžio). 
Diplomų Įteikimo aktas, kaip 
jau anksčiau numatyta, bus 
gruodžio 11 d. Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj.

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. $27.500. i

46-TA IR ROCKWELL — 4 butų 
medinis. $27,500.

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

NORTHBROOK UPPER 30s
MOVE RIGHT INI!

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

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

Good location.
A bargain at $20.000.

Call BE 8-8351

ČIA DOLERIS SAUGUS
4 BUTŲ gražus mūras ir 4 

mūro garažas. Naujas gazo šildy 
Aluminum langai. Prie Maria I 
__ 542 700 •

PAVELDĖTAS didelis 5% kai 
rių mūras, moderni kabinetų virt 
Naujas gazo šildymas.^ Apie 40’ 1 
2 auto garažas. Geležinė tvora, 
mūsų ofiso. — $21.000.

LIUKSUS 2 BUTŲ — 20 metų 
ras. Radiant šildymas. Garažas, 
ki gatvė — blokas i pietus nuo pa 
— $41.000.

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

TVIRTI DU MŪRAI greta ant. 
taus sklypo duoda $1,400 paj 
kas mėnesį. Centralinis alyva š: 
mas, daug priedu, maži taksai 
abu. $47,900.

KAIP NAUJAS 2 aukštų 8 1 
mūras. $14,000 pajamų jnetams. 
bar pirksite už $76,600.

SVEIKAS MEDINIS modemus 
duj. graži gatvė, arti Maria HS., c 
lei šeimai ir pajamoms. Platus i 
pas. $18.600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi 
ta, rami gatvė, arti parko. $18,95

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

da-

apy-
Clea 
isis- 
pasi

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS m LAtJEO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
I. RUDIS Tel. CL 4-1050

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4061 AmHm, 
Chicago, III. 60632. TeL YA 74980

A. T V E R A $
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

T«l.: REpublIc 7-1941

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

A. & L. INSURANCE & REALTY

PALATINE
3 year old unique 3—4 bedroom mid
level ranch on Cul-De-Sac near park. 
Walnut panel family room 17’ x 24’.

7 minutes to Randhurst. 
$38.900. 7 

Call 359-0885.

DOWNERS GROVE — By owner. 
Must sell. 3 bdrm., fpl., built-in., full 
basement, 2I£ car garage. Near CB 
and Q. $29,500 or bes offer.

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir p: 
gė, centrinis šildymas, garažas, Bi 
ten Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir ’ šalia tuš 
sklypas. ' 41-ma ir Campbell. ; ?

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

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 b 
Brighton Parke.
- 3 BUTAI ir biznio patalpa d 
quete Parke. • .

VALGYKLA su namu ir visais į 
gimais. . Judri vieta.

ŠIMAITIS REALT’ 
2951 WEST 63 STREET 

436-7878
964-4855

DES PLAINES
1945 Spruce. Cape Cod, 4 bedrooms, 
2 baths, full basement, rec. room, gar

age. Near schools, K-Mart.
S34.500. 
OWNER 

296-3841

PARK FOREST
Colonial 4 Bedroom House, 2% Baths.
Family room. Screened Porch, 2 Car 

Garage, Large lot.

$45,900..
Call 748-3208

6 BUTU MŪRINIS, gerame stov 
platus sklypas, geros pajamos. • 5^ 
Damen apvlinkėj. — $38,000. ■

LABAI GERAS 10 butu mūra 
automobiliu mūro garažas. Margu 

i Parke. — Tik $89,000.
10 BUTŲ, mūras, alum. langai, 

gazu. Gražus pastatas. Apyli 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis. 
Įima gazu, centrinis vėsinimas, gra 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, bei 
dvigubas sklvpas. Apylinkė 47to; 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima 
zu. aluminijaus langai, 2 automot 
garažas. Marquette Parke. 
$28,900.

NERIS REAL ESTAI
NILES

By owner, beaut. 7 room. 3 bedroom, 
1% bath. 2-story, att. 2%-car gar., fin. 
bsmt, with wet bar. pnld. fam. rm. 
Ige. fenced-in yd., 55x125 ft. lot,, mid 

S30,000’s.
966-5228

iy2 AUKŠTO, MEDINIS 
apmuštas. 4Į^ ir 3% kambarių.

2 auto garažas.
Mažiau $20,000.

Marquette Parke.
Skambinkite 778-2892.

3009 WEST 63rd STREEI
TeL: 471-0321

FOR SALE
By owner in North Harvey. 3 t 
room brick home, large living ro 
kitchen dining area, full basemi 
gas heat, central air cond. 2 car j 
age, storms & screns, many ot 
extras. Asking mid 20’s. Shown 

appt. Tel. ED 3-2914.

i

Japonijos moterys taip pat kovoja 
dėl didesniu teisiu. Tokijo centre 
trafiką tvarkydavo policininkai vyrai, 
o nuo praeito mėnesio tas pareigas 
kelias valandas eina ir moterys. Pa
veiksle matom japonaitę, tvarkančią 

centrinės Tokijo gatvės judėjimą.

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

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

tuna-up» Ir t. L
4824 So. CALIFORNIA AYE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

BELLWOOD
Brick ranch with att. 2-car gan 
finished basement, cent, air, cer. b: 
large lot. fene. Close to chui 
school & train. By owner. Mid 3 
Newly decorated. Excel, locatic 

^544-7590

BUILDERS AND CONTRACTOR
Namy Statyba Ir Ramento

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms,
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

HEATING CONTRACTOB
Įrengiu luujus Ir perstatau fenm 
JU rūšių namo apėildymo pečiui 
air-conditloning į naujus ir senus 
mus. įrengiu vandens boilerius 
stogų rinas (gutters). Darbas at 
karnas greit, sąžiningai Ir garantuo 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING 4 SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VT 7-3447

"NAUJIENOS" KIEKVIENI 
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS


