
- - n
«nd Grwrm Lah&mm DsĄg in Amrk* I

NAUUKMOS
Tb« L*itku<»io Daily N<v*

PuK-b^hcd by The Lithuanian Newt Publishing Co— In&»
1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 00606

HAymarket 1-0100

PIETŲ KORĖJA IEŠKO NAUJOS PO
Rugpjūčio mėn. pradžioje Lietuvoje baigta priimti pareiški

mus iš stojančių į aukštąsias mokyklas Vilniuje ir kituose mies
tuose. Kaip pareiškė “Komj. Tiesoje”, liepos 31, aukštojo ir spe
cialiojo vidurinio mokslo ministerijos pareigūnas R. Trimonis, 
iki š. M, liepos mėn. pabaigos pareiškimų iš naujai stojančių buvę 
gauta 9,700, gi vietų buvo — 7,320. Naujieji absolventai dažnu 
atveju susiduria su buitinio gyvenimo nemalonumais, pvz. atvykę 
į Vilniaus inžinierinį institutą, vad. Studentų miestely (keli km. 
už Vilniaus, Nemenčinės link) gavo nakvynę.-., rūsy ar bufete 
ant cementinių grindų arba buvo priversti pėsti žygiuoti kelis ki
lometrus, nes autobusų eismo vadovai paaiškinę — jauni žmonės, 
jiems nekenksminga pasivaikščioti. Rugpiūčio 2 d. mokyklose 
prasidėjo stojančių egzaminai.

P. KORĖJA BANDO PAGERINTI SAVO 
RYŠIUS SU KOMUNISTINĖM ŠALIM 
SEOULAS. — Pietų Korėjos gynybos ministerija paskelbė, 

kad Korėja veda derybas su Pietų Vietnamo vyriausybe, norėda
ma išvežti iš Vietnamo kelias divizijas savo kariuomenės iki šių 
metų galo. Likusi kariuomenė, kurios Vietname yra 48,000, bū
sianti išvežta iki ateinančių metų vidurio. Amerikai pradėjus 
keisti politiką Kinijos atžvilgiu, susirūpino ir Pietų Korėja, ne
norėdama pasilikti viena pati su savo kareiviais Pietų Vetname. 
Vykdomi diplomatiniai ėjimai siekia pagerinti santykius su Ki
nija ir su šiaurės Vietnamu.

žemiau pateikiami duomenys 
rodo, kur daugiau ir kur ma
žiau paduota pareiškimų, jau
nuoliams renkantis įvairias spe 
cialybes: Vilniaus universitete 
Prekybos ekonomikai studijuo
ti pareiškimų skaičius siekė 
103, tuo tarpu, pagal planą, 
vietų tebuvo 25. Panašiai ir su 
Prekių mokslu — 113 )25 vie
tos). Dar blogiau su būsimais 
teisininkais — čia pareiškimų 
buvo net 254, gi vietų — 75. An
glų kalbą ir literatūrą studijuo
ti panoro 112, vietų — 50. Pa
našiai ir su Lietuvių kalba ir 
literatūra — 100 pareiškimų 
(50 vietų). Kiek panašūs ir kiti 
duomenys: Gydomajai medici- 
cinai studijuoti pareiškimų bu
vo7 172 (75 vietos), psichologi
jai — 73 (30) ir Taikomajai 
matematikai — 122 (50);

Tas pats ir Kauno Medicinos 
institute: pareiškimų Gydoma-
jai medicinai studijųoti net'724, 
bet vietų -į-'250. Vilniaus, inži
nieriniame statybos institute
pareiškimų architektūrai studi- 
juoti — 111, bet vietų —' 50.

Mažiausiai pareiškimų

Studijuoti įvairias specialy
bes buvo ir Vilniuje ir kitų mie
stų aukštosiose mokyklose, čia 
keli pavyzdžiai: Vilniaus valst. 
universitete Finansais ir kredi
tu susidomėjo 47 absolventai, 
nors vietą buvo 60, Buhalterine 
apyskaita (lietuvių ir rusų k.) 
— 83 (vietų 100). Statistikai 
studijuoti buvo vos 9 pareiški
mai (vietų — 25), net ir mate
matikai buvo 61 pareiškimas, 
kai vietų buvo 125.

Panašus vaizdas ir kitose mo
kyklose: Vilniaus Pedagoginia
me institute — 58 pareiškimai 
matematikai (100 vietų), Fizi
kai - elektrotechnikai vos 4 
(25 vietos) ir t. t. Kauno Poli
technikos institute, iš visos ei
lės specialybių, čia keli pavyz
džiai : Elektroninės skaičiavi
mo mašinos — 108 pareiškimai 
(125 vietos), Mašinų gamybos 
technologija — 220 (325), Dur 
piu mašinos — 4 (25) ir pan.

(Elta)

NEW YORKAS. — Campbell 
Soup bendrovė iš rinkos atšau
kė savo kelias sriubas: viščiu
kų su daržovėmis sriubą ir ve
getarų daržovių sriubą, nes jo
se pasirodė botulino bakterijų. 
Sriubos gamintos Paris, Texas 
įmonėje. Susirgimų dar nepa
sitaikė ir sriubos atšaukiamos 
atsargumo sumetimais. Varto
tojai raginami tokias sriubas 
sunaikinti, pasiunčiant dėžutės 
etiketę Campbell bendrovei, 
kuri sugrąžins pinigus.

VIENA. — Karinė Kinijos 
delegacija baigė savo vizitą 
Rumunijoje, kur buvo 9 dienas. 
Kinai pažadėjo Rumunijos va
dams paramą, jei jos nepriklau
somybei grės imperializmo pa
vojus.

IŠ VISO PASAULIO

“milijonų

ČIKAGA. — šiandien prezi
dentas Nixonas sustos trum
pam Čikagoje, kur jis pasakys 
kalbą pieno pramonės sąjungos 
suvažiavime, kuriame tikimasi 
turėti 25,000 dalyvių. Po savo 
kalbos prezidentas apie 9 vai. 
vakare tuoj išskris į Washing
tons. Suvažiavimas vyksta Mc 
Cormick Place.

WASHINGTONAS. — Gyny
bos sekretorius Laird paskelbė, 
kad Vakarų Vokietija perka iš 
Amerikos 175 Phantom spraus- 
minius lėktuvus F-4. Vokietija 
jau pirko 88 F-4 lėktuvus 1970 
metais ir nori jais apginkluoti 
savo karinę aviaciją. Tie lėktu
vai pakeis senstančius vokie
čių F-104 naikintuvus. Vokie
čiai sumokės už lėktuvus 750 

dolerių.
■ SAIGONAS?’—^i^urės Viet

namo valdžia paskelbė apie di-_ 
delius nuostolius, padarytus pa
tvinus visoms upėms. Šių metų 
potvynis yra didesnis net ir už 
1945 metu katastrofa. Civiliai 
ir kariuomenė mobilizuojama 
kovoti su potvyniais. Išplauta 
daug kelių, sunaikinti pasėliai, 
sustojo visas susisiekimas.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo prezidentas Thieu pareiškė, 
kad jis vienas kandidatuos į pre 
zidento vietą ir rinkimai Įvyks 
numatytu laiku, spalio 3 d. Jei 
gyventojai už jį negausiai bal
suos, jis laikys mažą balsų skai 
čių nepasitikėjimo pareiškimu 
ir pasitrauks iš pareigų. Per dvi 
savaites prezidentas Thieu aš
tuonis kart tarėsi su JAV am
basadorium Bunkeriu, kuris 
bandė išvengti rinkimų su vie
nu kandidatu.

BUENOS AIRES.— šiandien 
Argentinoje susirenka Pietų 
Amerikos finansų ministerial 
svarstyti naujų JAV ekonomi
nės politikos klausimų. Pietų 
Ameriką labai sunkiai paliečia 
prezidento Nixono paskelbti 10 
nuošimčių tarifai ant užsienio 
prekių.

NEW YORKAS.—Valstybės 
departamentui pareikalavus, 
Airijos slaptos armijos vadas 
Joe Cahill nebuvo įleistas į A- 
meriką, kur jis tikėjosi parink
ti aukų airių ginklams pirkti 
kovai prieš britų valdžią šiauri
nėje Airijoje.

TOKIJO. — Japonijos prem
jeras Šato pasikalbėjime su 
“New York Times” redakto
rium James Reston pareiškė, 
kad Japonijos-Amerikos santy
kiai nepasikeis dėl naujos Ame
rikos ekonominės politikos. 
“Mes esame visi tame pačiame 
laive ir turime žiūrėti, kad kar
tu nenuškęstume”, pareiškė Sa
to. Japonijos politika ir ateity
je glaudžiai bus rišama su 
Amerikos.

Vatikanas prie šv. Petro bazilikos pastatė moterę vienuoliu sargybą, kuri žiūri, kad moterys tu
ristės neįeitu į šventovę apsinuoginusios. Čia pat esą biznieriai išnuomoja turistėms įvairias pa
klodes, kuriomis galima apsidangstyti prieš įeinant į baziliką. Viduryje gerokai plika mergina, 

stebima praeiviy, keičia savo drabužius prieš eidama *1 bažnyčios vidų.

DR. P. DAUŽVARDIS SUNKIAI SERGA
CHICAGO, ILL. — Dr. Petras Daužvardis, Lietuvos genera

linis konsulas Chicago j e, sunkiai serga. Dr. Daužvardis buvo ligo
ninėje, padaryti reikalingi tyrimai ir yra nuolatinėje geru gydy
tojų specialistų priežiūroje.

Stasys Lozoraitis iš Romos 
nešima: >

Dr. Petras Daužvardis, 
Lietuvos Gen. Konsulas Čikagoj

Lietuvos Generalinis Konsu
las Čikagoje Dr. P. Daužvardis 
prašė Lietuvos Diplomatijos 
šefą paleisti jį dėl ligos iš eina
mų pareigų. Ministeris S. Lozo
raitis atsakė, kad prašymo ne
gali patenkinti, nes Dr. Dauž- 
vardžio, didžiai nusipelniusio 
Lietuvai diplomato, pasilikimas 
savo poste ir jo didelis patyri
mas turi pirmaeilės svarbos 
Lietuvos Diplomatinei Tarny
bai.

Ta pačia proga Diplomatinės 
Tarnybos ir savo vardu S. Lo
zoraitis išreiškė Dr. Daužvar- 
džiui nuoširdžius linkėjimus.

ROMA.,— Italijos parlamen
te grupė atstovų siūlo pakeisti 
raudoną-baltą-žalią Italijos vė
liavą, nes daug kraštų turi tas 
pačias spalvas, o Meksikos vė
liava visai tokia pati.

BERNAS. — Šveicarijos vy
riausybė nutarė pripažinti šiau
rės Vietanamą ir užmegsti su 
juo diplomatinius ryšius. Švei
carija tikisi, kad jai pavyks 
prisidėti prie Vietnamo karo 
užbaigimo.

ANCHORAGE. — Aliaska 
rengiasi priimti Japonijos im
peratorių Hirohito, kuris pirmą 
kartą Amerikos žemėje išlips 
rugsėjo 26 d. Prezidentas Nixo
nas atvyksta į Anchorage im
peratoriaus pasitikti. Svečias 
Aliaskoje išbus tik 50 minučių. 
Jo lėktuvas sustoja pakeliui į 
Europą, kur jis aplankys kelias 
valstybes.

Naujienoms atsiuntė tokį pra-

- Į 

Vliko 
memorandumas 

.arabų valstybėms 
Ryšium su įįrn. liepos. 19 d. 

komunistų " siekimu nuversti 
Sudano, Afrikoje, vyriausybę, 
bet jam nepavykus, Sudano vy
riausybė labai griežtai reagavo, 
bausdama savo ir svetimųjų in
filtruotus perversmininkus. So
vietų Sąjungos atstovybė, įvai
rūs politiniai, ūkiniai bei tech
niniai “patarėjai” taip pat yra 
suvaidinę nemažą vaidmenį. 
Yra žinoma, kad arabų kraštuo
se yra daug sovietų atsiųstų 
patarėjų, kurių tikslas — padė
ti stiprintis vietos komunis
tams.

Vilkas, tai priimdamas dė
mesin, išsiuntinėjo išsamius raš
tus visų arabų valstybių vy
riausybėms, kurioms, pateikus 
ištisus pavyzdžius, nurodytos 
Sovietų Sąjungos pastangos, 
vykdomos dar nuo 1917 m., pa
sigrobti valdžią į savo rankas, 
pasinaudojant įvairiuose kraš
tuose turimomis savo “penkto
mis kolonomis”. Netenka abe
joti, kad sovietai panašią tak
tiką naudoja dabar ir jos ne
vengs ateityje. (E)

Čilės prezidento 
vizitas Kolumbijoj 
BOGOTA. — Čilės preziden

tas baigė savo vizitus Ekvadore 
ir Kolumbijoj, kur jam gražų 
priėmimą surengė vietos komu
nistai. Allende savo kalbose gy
rė savo vyriausybės darbus Či
lėje ir puolė Ameriką ir jos in
teresus Pietų Amerikos valsty
bėse.'Kolumbijos ir Čilės bend
rai paskelbtame komunikate 
Amerikos ekonominė ekspansi
ja pasmerkiama ir visos P. A- 
merikos šalys kviečiamos kovo
ti prieš išnaudojimą.

Čilės prezidentas Allende pa
reiškė spaudai, kad Čilė sumo
kės už suvalstybintas Ameri
kos vario bendrovių kasyklas 
tik tiek, kiek pačiai Čilei atro
dys verta ir teisinga. Kalbėda
mas apie imperializmą, Allende

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Keturi stiprūs sprogimai 
Belfasto mieste, šiaurinėj Airi
joj, centre sukėlė paniką, daug 
pastatų buvo evakuota.

♦ P. Vietnamo vicepreziden
tas Ky paskelbė savo trijų' punk
tų programą kraštui valdyti. 
Jis žada įvairių reformų.

♦ Rugpiūčio mėn. didmeni
nės prekybos kainos pakilo tik 
1.7%, daugiausia dar prieš rug
piūčio 15 d. paskelbtą kainų už
šaldymą. , -

♦ Illinois greitkelių valdyba 
prieš ilgą savaitgalį įspėjo vai
ruotojus,-kad “automobiliai nė
ra vienintelis dalykas, kurį ga
mintojai gali atšaukti”. Pata
ria važiuoti atsargiai.

♦ Danijos ir Vak. Vokietijos 
kariuomenės pradėjo bendrus 
manevrus.

♦ Sovietų laikraščiai šiaurės 
Vietnamo 26 metinių proga ap
rašė visą paramą, kurią Hano
jus gavo iš sovietų. Nuo 1955 
m. 7,000 vietnamiečių išėjo ap
mokymą Sov. Sąjungoje.

♦ Los Angeles teisme Char
les Watson šaltai prisipažino, 
kad jis Charles Mansono įsaky
tas nužudė keturis asmenis.

♦ Pietų Vietname praėjusią 
savaitę žuvo 19 amerikiečių. Iš 
viso Vietnamo kare jau žuvo 
45,471 amerikietis.

WASHINGTONAS. — Atei
nantį trečiadienį bus atidary
tas John F. Kennedy meno cen
tras. Ponia Jacqueline Onasis 
pranešė, kad ji atidaryme ne
dalyvaus, nors anksčiau buvo 
žadėjusi atvykti. Ji plaukioja 
su savo nauju vyru Viduržemio 
jūroje.

WASHINGTONAS. —Valsty
bės departamentas pareiškė su
sirūpinimą dėl naujų karo lėk
tuvų, kuriuos Sovietų Sąjunga 
siunčia Egiptui. Departamento 
kalbėtojas McCloskey pridėjo, 
kad jėgos balansas vis dar nėra 
pasikeitęs Izraelio nenaudai, 
nežiūrint naujų sovietų eskad
rilių arabams.

pareiškė: “Gera yra pirminin
kui Mao Tse Tungui vadinti im
perializmą popieriniu tigru. Ki
nija yra toli ir turi 600 milijo
nų kinų. Mes esame arti ir esa
me maži, todėl žinome, kad im
perializmas yra stiprus.

Nauji “ping pong” 
politikos ėjimai 

WASHINGTONAS. — Ame
rikoje gastroliuoja Tautinės 
Kinijos — Taivano sportinin
kai — stalo tenisistai. Jie mu
ša vieną po kito amerikiečius 
sportininkus, tačiau neslepia, 
kad jų gastrolių tikslas yra ir
politinis. Kaip žinoma, Ame
rikos stalo teniso komanda 
viešėjo Kinijoje ir dabar lau
kia atvykstant komunistinės 
Kinijos komandos. Dėl tos prie 
žasties Amerikos rinktinė su 
taivaniečiais atsisakė lošti, kad 
nesupykintų Pekino valdžios 
ir nesutrukdytų Kinijos teni- 
sistu vizito.

Kaip žinoma, komunistinės 
Kinijos sportininkai; su savim 
nuolat nešiojasi Mao Tse Tun- 
go minčių knygeles. Primin
dami tą faktą taivaniečiai į lo
šimo salę visada išeina su Bib- 
lijomis rankose. Komandos 
vadovas aiškina, kad tuo nori- 

jma pabrėžti bendrą Taivano 
ir Amerikos bruožą — krikš
čionišką religiją, kartu pabrė
žiant ir skirtumą tarp bedie
viško komunistinės Kinijos 
ateizmo ir Amerikos kultūros.

Skraidymų mėgėja 
mirė Olandijoj

AMSTERDAMAS. — Olandi
joje mirė turtinga našlė Sarah 
Krasnoff, amerikietė iš Cleve- 
lando, kuri pagarsėjo savo ke
lionėmis lėktuvu iš New Yprko 
į Amsterdamą ir atgal. Su savo 
anūku Howard Gelfand, kuris 
netekęs anksti motinos, gyveno 
su senele, ji padarė per praėju
sius kelis mėnesius 160 skridi
mų per Atlantą. Ji mirė Ams
terdamo viešbutyje, netoli nuo 
aerodromo po širdies atakos.

Giminaičiai aiškina, kad šitos 
nepaprastos Krasnoff senelės 
kelionės prasidėjo, kai jos sū
nus anūko tėvas, norėjo atimti 
iš jos anūką ir planavo patal
pinti jį į specialią mokyklą. Ta
da ji pradėjo skraidytu lėktu
vais, išleisdama bilietams apie 
140,000 dolerių. Klausiama bi
lietų pardavėjų, kodėl ji taip 
dažnai skraido, ji atsakydavo 
mėgstanti skraidyti. Gydytojai
Amsterdame tvirtina, kad tie 
skraidymai ją labai nuvargino 
ir pagreitino jos mirtį. Kras
noff buvo 74 metų.

Baigta rašyti 
sąmokslo apžvalga
Dr. Bronis Kasias jau baigė 

paruošti Ribbentropo-Molotovo 
sąmokslo prieš Rytų Europą ir 
Lietuvą dokumentų rinkinį, su 
reikalingų dokumentų atitinka
mais paaiškinimais. Dr. Kasias 
savo darbą pateikė Vliko Val
dybai susipažinti. Rugpiūčio 26

Pietų Korėjos diplomatiniai 
šaltiniai nurodo, kad prezidento 
Nixono patarėjui Kissingeriui 
atvykus į Pekiną ir kalbėjus su 
Kinijos premjeru Chou En Lai 
liepos 9—11. dienomis, Kinijos 
premjeras liepos 12 ir 14 dieno
mis slapta lankėsi šiaurės Viet
name ir Šiaurės Korėjoj, ku
rioms jis paaiškino naują Kini
jos - Amerikos santykių raidą. 
Liepos 15 d. buvopaskelbta apie 
numatomą prezidento Nixono 
kelione į Pekiną.

Pietų Korėja tada griebėsi sa
vo veiksmų. Ji pasiuntė užtik
rinimą į Pekiną per Kanados 
vyriausybę, užtikrindama Kini
jos vadus, kad Seoulas nepla
nuoja su Japonija jokių karinių 
sąjungų ir pažadėjo neleisti, kad. 
Japonija P. Korėjoje per daug 
išplėstų savo įtaką.

■Praėjusį mėnesį Pietų Korė
jos ir šiaurės Korėjos Raudono
jo Kryžiaus atstovai turėjo tris 
posėdžius, kuriuose buvo svar
stoma Korėjos karo metu ats
kirtų korėjiečių šeimų sujungi
mo klausimai. Sekantis susiti
kimas numatomas rugsėjo 20 d.

Pietų Korėjos užsienio reika
lų ministeris Kong Shik antra
dienį pareiškė spaudos konfe
rencijoje, kad gali atsirasti tarp 
abiejų Korėjų prekybos, turiz
mo ir kultūros ryšiai, jei pavyks 
susitarti dėl kare išskirtų gimi
nių sujungimo.

Paiikimi P. Korėjos šaltiniai 
teigia, kad vyriausybė ateityje 
numato atsisakyti P. Korėjos 
tikslo — sujungti abi Korėjos 
dalis ir numato ieškoti kelių į 
taikingą sugyvenimą su komu
nistine Korėja.. Būsiąs priimtas 
abiejų Vokietijos dalių pavyz
dys ir, jei šiaurės Korėja atsisa
kys savo provokacijų pasienyje, 
ateityje gali prasidėti abiejų 
Korėjos dalių vaisingas bendra
darbiavimas.

Kai kurie Pietų Korėjos poli
tikai neatsisako net paremti 
Šiaurės Korėjos priėmimo į 
Jungtines Tautas, kur Pietų Ko
rėja dalyvauja stebėtojo teisė
mis.

Pietų Korėja stengiasi įtikinti 
Pekiną, kad amerikiečių karei
vių laikymas Pietų Korėjoje nė
ra nukreiptas prieš Kiniją ar 
prieš komunistinę Korėją. Ame
rikos įgulos padėsiančios sustab
dyti naująjį Japonijos milita- 
rizmą, kurio bijo ne tik Kinija, 
bet ir pati Pietų Korėja.

KAMPALA. — Ugandos ka
riuomenės daliniai vėl susišau
dė su Tanzanijos kareiviais. 
Uganda kaltina kaimyninę šalį 
kareivių siuntimu per sieną.

d. New Yorke, dalyvaujant vei
kalo redaktoriui dr. Kariui, su 
paruoštu rinkiniu išsamiai su
sipažino Vliko pirmininkas dr. 
J. K Valiūnas, J. Audėnas ir 
dr. B, Nemickas. Rasta, kad au
torius įdėjo labai daug kruopš
taus darbo ir leidinį gerai pa
ruošė. Jis turės apie 400 psl. 
Jam išleisti ieškoma leidėjo.



KETURIŲ MILIJONU DOLERIŲ INSTITUCIJA IEŠKO PAVELDĖTOJŲ
Toksai susidarė įspūdis, iš

klausius Susivienijimo Ameri
kos Lietuvių prezidento Povilo 
Dargio pranešimą, pateikto S. 
L. A. Sėtosios Apskrities susi
rinkime š. m. rugpjūčio 15 die- 
ną Chicago Savings and Loan 
Association patalpose.

Povilas Dargis pareiškė, kad 
3LA yra viena iš stipriausių, 
stovinti ant tvirtų pamatų, fra- 
ternalė organizacija, valdanti 
virš keturių milijonų dolerių 
kapitalą, investuotą į saugias 
akcijas ir valstybinius bonus. 
Organizacijos aktyvai 40% vir
šija pasyvus. Jis pabrėžė, kad 
SLA nėra vien tik apdraudos 
įstaiga, bet taip pat gyvas mū
sų tautinės ir kultūrinės veik
los puoselėtojas. Susivienijimui 
rūpi mūsų kultūrinės instituci
jos ir priaugančioji karta, kuri 
eventualiai turės perimti šios 
institucijos vadovavimą.

Sekantis jo pranešimo punk
tas lietė Susivienijimo ateities 
perspektyvas, kokiais keliais 
būtų galima prieiti prie priau
gančios kartos, kad papildytų 
organizacijos narių aktyvą 
naujais nariais, nes jei dabar 
nebus imtasi žygių papildyti re
tėjančių narių skaičiaus, gali 
susidaryti šiai institucijai atei
tyje tam tikrų pavojų tolimes
nei. sėkmingai egzistencijai. 
Diskusijose, kurios sekė prezi
dento pranešimą, gyvai dalyva

vo skaitlingi 6-tosios apskrities 
kuopų atstovai.

Iš šių laiko išbraižytų veidų 
bruožų matėsi tasai tvirtas pa
siryžimas ir toliau naudoti vi
sas priemones, didinant Susi
vienijimo narių skaičių. Išdisku 
suotas SLA organo “Tėvynė“ 
vedamoji linija, skelbiami na
rių verbavimo “vajai“, organi
zatorių pastangos ieškant nau
jų narių. Suminėtos ir naujos 
dar iki šiam laikui nevartotos 
priemonės, kontaktuojant jau
nuomenės organizacijas bei 
sparto klubus. Iš šių diskusijų 
paaiškėjo, kad efektyvingiau
sia priemonė naujiems nariams 
surasti — tai asmeninis kon
taktas. Vienas kitas paaiškini
mas būsimam nariui, kad SLA 
nėra vien tik apdraudos įstaiga, 
bet kad tai yra lietuviška insti
tucija 85 metų laikotarpy atli
kusi didį tautinį bei kultūrinį 
darbą.

Žiūrint į SLA ateities per
spektyvas iš lietuviško visuo
meninio taško į šios organizaci
jos ateitį, stebint šiuos SLA 
narius ir jų keliamas diskusijo
se mintis, peršasi sekamos iš
vados :

1. Faktai byloja, kad dabarti
nis šios fraternalės organizaci
jos finansinis statusas yra stip
rus, išduotos apdraudos pilnai 
net su dideliu kaupu padengia 
organizacijos pasižadėjimus,

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ! b

Prof. Vaclove Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt $2.50.

Knyga Jums'bus pasiųsta, jei atsiilsite pinigus šiuo adresu: 

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
■ . ------------------------------------------------------------------------------------------------ !—----------------------------------------------------------------------------------------------- - ----------------------------------------

< —=—”—“>l
! RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA ;

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią ; 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusi. 56.00 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusk-----------  $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas, 431 pust ------------------------------------------------- $730
' Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusk Įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ’_________________ $2.00 j

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p.— $5.50 
Juozas Liūdzius, RAŠTAI, 250 pust ___________________  $3.00 i
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., _________ ■.______—---- ;---------------------------  $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — ___________  54.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai Įrišta 968 

pusk* dabar tik ___________________________ $10.00 ,

- NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100

L.. - —-------- ---- - - J
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POEZIJOS VEIKALAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų siekį —
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

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

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

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

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis BaHruiaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

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

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

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Bulky 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
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0,75.

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

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastanis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
14.. Balys Rukša, UGNIES. PARDAVĖJAS. Eilės, $5 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

jai, 92 psl., $1.00.
18. Petras Sabalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruelk, METŲ VINGIAI, lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

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

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

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago. HI. 60608

bet, jei narių skaičius bbgIuIus 
mažės, pasėkoje Apdraudoa de-1 
parlamentai, matydami nartą 
aktyvo nuosmukį, kad apsau
gotų išduotas apdraudas, bus 
priversti skirti šiai organizaci-. 
jai likvidatorių.

2, Faktai taip pat įrodo, kad, 
SLA nėra vien tik apdraudos įs
taiga, bet ir garbinga lietuviš
ka tautinė ir kultūrinė institu
cija, 85 metų laikotarpy atliku- j 
si svarbius uždavinius išeivijoj 
je.

Taip vadinamos SLA “kuo' 
pos” buvo ir dar dalinai yra lie- 
tuviškos veiklos išeivijoj žydi-į 
niai. Per SI .A kuopas buvo or
ganizuojamas įdėtu vos Laisvės 
Paskolų platinimas, kuopose I 
buvo renkami milijoniniai pa-j 
rašai, prašant JAV prezidentą j 
pripažinti Lietuvą Nepriklau- j 
soma. Kuopų dėka buvo orga-1 
nizuojamos įvairios Lietuvos 
Nepriklausomybės laikais įvai
rios aukos, kuopos organizavo 
ir Antano Vanagaičio koncer
tus. Kitais žodžiais, kuopos bu
vo ir dalinai dar yra lietuvių 
veiklos centrai.

štai vienas būdingas SLA 
tautinės veiklos fragmentas, 
kuriuo pasinaudojo paskutjnio- 
ji mūsų išeivių masė.

Kai karui pasibaigus, mes 
buvome apgyvendinti lageriuo
se ir žiūrėjome į nežinomą atei
tį ir kai JAV kongresan buvo 
įneštas įstatymas, žinomas kai
po Displaced Persons Act, SLA 
vadovybė padarė mums didelę, 
gal ir mažai kam žinomą pa
slaugą. Įstatyme buvo numaty
ta, kad įleidžiami į JAV išvie- 

j tinti asmens turi būti suskirs
tyti į profesijų grupes. Kadan
gi Pabaltijos kraštų gyventojai] 
buvo traktuojami kaip žemės Į 
ūkio kraštų gyventojai, ergo ir 
jų paskirtis žemės ūkių darbai. 
SLA vadovybė, patyrusi apie 
tai, ir žinodama kokiomis sąly
gomis ir kokiems tikslams įlei
džiami lietuviai savo posėdy 
nutarė įgalioti anų metų SLA 
prezidentą, teisėją Laukaitį, 
kad jis savo plačių kongrese pa
žinčių dėka bandytų šį mums 
nepalankų Įstatymo paragrafą 
pakeisti ta prasme, kad baltie- 
čiams būtų suteikta laisvė ap
sigyventi tenai, kur jiems leis 
aplinkybės. Laukaičio dėka įs
tatymas buvo pakeistas. Tasai 
vienas iš daugelio fragmentų 
įrodo, kad SLA nėra vien ap
draudos organizacija. Jos pa
stangomis dalinai ir mes pasi
naudojome.

Dabar, kada SLA narių skai
čius retėja, ’ kada daugelis gar
bingų šios institucijos veikėjų 
jau iškeliavo amžinybėn, kada 
dar turime nors ir neskaitlingą 
dabartinių organizatorių būrį, 
kurių jėgos jau susilpnėja, ar 
mes nejaučiame pareigos ateiti 
jiems pagalbon? Ar turime tei
sę užmiršti SLA nuveiktus dar
bus, Ar istorikai, aprašydami 
mūsų kultūrinę veiklą, nepa-- 
bars mus už mūsų indiferentiš
kumą šiai garbingai instituci
jai? Ar turime teisę atsisakyti 
nuo šios institucijos įpėdinys
tės teisių.

0 padėti galime kiekvienas. 
Galime ir turime tapti SLA na
riais. Kiekvienas iš mūsų turi
me vienokios ar kitokios rūšies 
apdraudas. Jei savo apdraudų 
portfelį padidinsime vienu ar 
kitu tūkstančiu dolerių už pa
lyginamai nedidelę premijos 
sumą, vargu ai' padarysime sa-. 
vo kasdieniniame biudžete di
desnę spragą. O jei įrašysime 
savo prieauglį šion organizaci- 
jon, tai galime būti užtikrinti, 
kad bent dalis to jaunimo even
tualiai perims šios lietuviškos 
šeimos vadovavimą.

Pagalvokime!
Susivienij imo antrašas:

307 West 30th Street, 
New York, N. Y. 10001.

Antanas Kalvaitis

'.S’.SSW.VAW.W.WAW,'

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS
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Bus užkimšti keliai
Miškų saugonių administra

cija pranašauja, kad pęr Dar
bo Dienos savaitgalį api® pusė 
milijono žmonių užplūs už
miesčių Cook apskrities miš
kelius, ‘ golf laukius ir piknikų 
aikštes. Pernai tokių iškilau- 
lojų priskaičiuota iki JtXktMX). 
Šiemet būsią daug daugiau, 
kadangi daugelis beturi ma
žiau pinigų toliau išvažkioH,

Trafiko pardigūnai susirū
pinę, kad dėl nebaigiamų ae- 
mojitų Dan Ryan ir Kennedy 
ekspress — greitkeliuose per 
šį Darbo Dienos savaitgalį bus 
dideli automobilių su&ikimšjmai. 
Spėjama, kad iš iGhicagos 
500,000 automobiliuose išva
žiuos 1,750,000 žmonių — pra
dedant jau šiandien, penkta- 

Įdieni 4 valandą popiet Grįži-
kairės: Antanas Šukys, Danguolė Vilbikaitytė, tėvas Juvenalius Inas prasidės pilinadiemo Xa~ 

— KLB Apylinkės valdybos ir Lietuviy Dienai ruošti komiteto ma2daug BUO 5 Yal. RO- 
i; stovi; Karolis Jesevičius, Stasys Janušonis, Jonas Deinera, Ka- 
ir Aleksas Paulionis. Nuotraukoje trykšta dar šiy komiteto na- piet.
Žemaitienės ir Stepono Setkaus. • .

Kanados Lfotwiy Diena’ .
Liauda, Stasė Xubrickiene, Jvozas Šarap'nickas 
pirmininkas, Petras Baisas, Pranas suska* 
zys Bosu$ys« Pranas Dauginas, Juozas Paukštys 

riy: Virginijos

KANADOS LIETUVIŲ DIENA
Lietuvių Dienai surengti jau sudarytas komitetas

ST. CATHARINES, Ont. - 
Šiemet Kanados Lietuvių Diena- 
įvyks spalio 0-10 dienomis St. 
Catharines mieste. Pravartu 
tad apie tą miestą tarti porą 
žodžių. Jis yra visai arti (lik 
10 mylių) prie Amerikos mie
sto, Niagara Falls. Vadinamas 
jis vaisių miestu, nes yra vais
medžių laukų apsuptas. Kadan
gi paskutiniais keliaic metais 
miestas labai prasiplėtė (at
seit, padidėjo), tai dideli vais
medžių plotai buvo iškirsti. Ne
žiūrint to, miesto ribose išliko 
nemažai vaismedžių sodų. Pa
vasarį, kai medžiai pradeda žy
dėti, miestą nepaprastai puošia 
tie sodai. Rudenį jie masinai 
praeivius savo prinokusiais vai-; 
siais.

Pasitaiko, kad 17.-ioji S-Kaną 
dos Lietuvių Diena yra. rengia
ma kaip tik-tuo laikų, kai so
duose bus prinokę vaisiai.

Šiais metais, galima drąsiai 
sakyti, Lietuviu Diena bus., iš
kilesnė ir reikšmingesnė, negu 
anksčiau buvusios, nes ji ren
giama daug platesniu mastu. 
Tai viena. Kitas dalykas — kaip2 
tik tuo pačiu laiku ir tame, pat 
mieste įvyksta Antras Kanados 
jaunimo kongresas-

Kanados Lietuvių Dienos pro
gramą atliks jaunimas. Daly
vaus Toronto “Birbynės” cho
ras ir muzikinis ansamblis, Da
lios Viskantienės vadovaujamas; 
Hamiltono mergaičių choras 
“Aidas”, V. Verikaičio vadovau
jamas; Toronto ‘ Stepo Kairio 
skautu kanklių ir skudučiu an
samblis; Toronto tautinių šo
kių “Gintaro“ grupė, Ritos ir 
Juozo Karasiejų vadovaujama; 
Hamiltono “Gyvatafas” tautinių 
šokių grupė, Genovaitės Breich- 
manienės vadovaujama; Lon
dono “Baltijos” ’ tautinių šokių 
grupė, Danos ir Mirb Chainaus- 
kų vadovaujama, ir Niagaros 
pusiasalio tautinių šokių ir me
no “Nemuno“ grupė, Stasės 
Zubrickienės ir Jeronimo Bie
liūno vadovaujama.

St. Catiiarine$ niųziejuje bus 
suorganizuota tautinė meno pa
roda, kuri -bus., atidaryta dar 
prieš Lietuvių Dieną. Progra-

mos sudarymui, parodos paruo
šimui bei kitiems darbams at
likti buvo reikalinga sudaryti 
platų komitetą. Nežiūrint ma
žos St, Catharines lietuvių ko
lonijos, tokį komitetą pavyko 
sudaryti iš veiklių ir pasišventu
sių tautiečių,.

Parodos organizavimu ir jos 
pravedimu iū pins is tėvas Juve- 
nolius Liauba, Stasė Zubrickie- 
nė, Stasys Janušonis ir Stepas 
Šetkųs. Programai sudaryti ir 
pravesti paskirti. Petras Balsas 
ir muzikas Aleksas Paulionis,. 
Jaunimo reikalais rūpinsis Dan
guolė Vilbikaitytė ir J. Jauks-: 
tys. Garsinimu ir informavi-. 
mu rūpinsis A. Šukys, St. šetkus 
ir J, šarapnickas. Bufetą tvar
kys P. Dauginas, o Pr. Meš
kauskas prižiūrės valgių bufetą. 
Virginija Žemaitienė ir K. Je- 
sevičius parūpins atvykūsiems

svečiams nakvynes. Kas nori iš 
anksto apsirūpinti nakvynę, 
prašomas kreiptis į V. Žemai
tienę, 5 Bishops Rd., St. Catha
rines, Ont., telef. — 935-9060. 
Iš anksto užsisakydami nakvy
nę, žymiai palengvinsite komi
teto darbą.

Šioji 17-toji Kanados Lietu

vių Diena bus- tikrai nepaprasta, 
ir istoriška visiems Kanadoje 
gyvenantiems lietuviams. Sa
vaime suprantama, kad pagei
daujami svečiai ir iš Amerikos. 
Jie bus mielai sutikti ir priimti.

Inf.

REMSITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“Naujienose"
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Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (18694959) metų 

Chįcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorr > 
jos Draugija.

Knygoj e aprašytas pirmas Chieagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir, 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban 

’ kai ir kt.
Noriųtięji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 

Orderį > i į \ č

AMERIKOS, LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti: i

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

Y)u can’t 
live on love 

forever. 
’ . . •» • .

OKay, you’re young.- You’ve got all 
the love kt the world and you’re doing 
your best to live on it. Retirement? 
That’s foe when you’re old, right?

Wage/Price freeze: 
What lt Means to You

Imported products, how
ever, may cost you up to 
10 per cent more.

It’s for when you’re old if you can 
afford it. ,

The kind of retirement you’re after 
isn’t the typical rocking-away-on- 
the-frowt-porch variety. You proba
bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that forty acres and living off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare now. .. -

There’s aa easy, painless way to 
make your retirement dreams a real
ity. Join the Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amoun t 
you specify wifi be set aside from each 
paycheck and used to buy U.S. Sav
ings Bonds. It’s an easy way to save.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, .when held to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to all 
Bonds issued since June 1, 1970... 
with a comparable improvement for 
all older Bonds. z

Now is the time to start saving. 
Money’s a nice thing to have while 
you’re living on love forever.

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity.

1739 So. Halsted Street

Bonds are safo. If fast, rtoiea, cr damped, 
replace tkan. When needed, dx*- can be 

cashed at year bank. Tax may be deferred 
■anti! redempdocu And tesjcabcc. 
Bonds are a praod way to

Chicago, I1L 60608
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JONAS VALAITIS’

OKUPANTAS KOMUNISTINA 
LIETUVOS KNYGNEŠĮ 

Okupuotoje Lietuvoje savaip paminėtas miręs 
žymusis knygnešys ir visuomenininkas Juozas Rimša

(Gyvas — Adomas, numiręs — raudonas)
1971 m. sausio 16 d. Litera

tūros ir Meno 3 nr., skyriuje 
uIš Mūsų Kuljūros Istorijos” 
Jonas Bulota savo straipsnyje 
Juozo Rimšos paminėjimų 
taip pradeda:

“Plačios
Šviesios

širdies, 
galvos... ’ 
pasakyta. to

liau taip nuoširdžiai ir objek
tyviai rašūma:

“Baigiantis praėjusiems me
tams, gelsvas Paežerių (varto
jama Pažeriu) kapų smėlis pri 
glaudė Juozą Rimšą, bene pas 
kutinį caro laikų draudžiamos 
spaudos knygnešį, žymų Su
valkijos krašto švietėją ir vi
suomenininką, aktyvų 1905 - 
1907 m. revoliucijos dalyvį.”

Sekančiomis eilutėmis velio
nis taip pat vainikuojamas: 
“J. Rimša buvo apdovanotas 
Darbo Raudonosios Vėliavos 
ordinu, aprūpintas personali
ne pensija”.

Deja, šis raudonasis ordinas 
Juozui Rimšai dera taip, kaip 
kapucinui kryžiuočių šalmas. 
Be to, čia str. autorius nutylė
jo, kad, kai 1940 metais Krem

liui okupavus Lietuvą, visos 
jos gyvenimo sritys buvo sovie- 
tinamos, J. Rimšai teko būti 
Pilviškių Vykdomojo Komite
to pirmininku. Tačiau neilgai 
trukus iš šios tarnybos jis buvo 
pašalintas ir ruošiamas kelio
nei be bilieto į Krasnojarsko 
srities taigą miško darbams. 
Vienok laiku susiprasta ir šis 
aukščiausio laipsnio kvailos 
žiaurybės ir gėdos užmojis ne
buvo vykdomas, buvo net kom 
pensuotas raudonuoju ordinu 
— kam ir kuri iš tokio ordino 
gali būti nauda?

Toliau ir vėl teisingai rašo
ma: “šis žmogus nuėjo ilgą, 
turtingą gyvenimo kelią, įrėž- 
damas gilią vagą savo krašto 
kultūros, nacionalinio išsiva
davimo ir revoliucinės kovos 
istorijoje”.

Taip — J. Rimša buvo tiek 
apsišvietęs politikos, ypač že
mės ūkio reikaluose, kad be 
jokio abejo puikiai žinojo ir 
numatė, kokią gerovę ir laimę 
neša Lietuvos kaimui bolševiz 
mas su savo kolchozais ir t. t. 
Juozas Rimša buvo socialistas, 
revoliucijos dalyvis, bet visais 
atžvilgiais ir visu savo gyveni-

f
Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už 84.00, 

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

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

Lietuviams reikalinga literatūra
..Kiekvienas lietuvis, kuriam, rūpi gimtinio_krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intvmūs duomenvs apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl. ,

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgima, ir jo išdavimų rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psL, kaipa 3 dol.

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

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunirtą pavergto lietu
vio dalia. Aprašvmo būdas ir stilius nrilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 doL

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai- aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių 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., S4.00.

ČIKAGIETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. I 
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 Į anglų kalbą. i

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ | 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., S1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį’ gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

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

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

čekį ar piniginę perlaidą.

mu nuoširdžiausias demokra
tas.

Str. tęsinyje pateikiama ve
lionio biografijos duomenų: 
“J. Rimša gimė 1875 m. rugpiū 
čio 24 d., Margių (Naudžių) 
kaime, Vilkaviškio apskr., vals 
tiečio šeimoje. 1883 m. J. Rim
ša baigė Pažeriu pradžios mo
kyklą. Žinodamas, Ikaip bus 
sunku nedideliame 14 margų 
ūkyje išsimaitinti gausiai (7 
asmenų) šeimai, tėvas vyriau
sią sūnų Juozą, vos tik baigusį 
pradžios mokyklą, Ipasiuntė į 
Pilviškius mokytis knygryšys- 
tės amato, čia jis susipažino 
su slapta įrišamais “Varpu”, 
“Ūkininku” ir. kitais draudžia
mais lietuviškais leidiniais, go
džiai juos skaitė dr netrukus 
pradėjo gabenti, slėpti, platin
ti. Ši J. Rimšos draugystė su 
laikraščiu ir knyga tęsėsi tol, 
kol švietė akys. Dar 1894 m. J. 
Rimša pradėjo rašinėti į lietu
viškus laikraščius korespon
dencijas ir straipsnelius, pa
sirašinėdamas Pažeriu Kiškio, 
Stulpo, Slampos, J. Topolio, J. 
Siratos, Rusofilo, J. Narkūno, 
vėliau — J. Valstiečio, Žilvičio, 
taip pat J. R., J. R-ša ir kitais 
slapyvardžiais, aktyviai ben
dradarbiaudamas spaudoje iki 
pirmo pasaulinio karo. Į knyg
nešystės darbą jis įtraukė bū
simą garsų knygnešį — iskri- 
ninką Motiejų Baltūsį”. Ta
čiau “iskrininku’’ M. Baltūsis 
nebuvo, nes šis ant bibulinio 
popieriaus spausdintas rusų 
kalba Lenino laikraštukas pa
tekdavo į Lietuvą su draudžia
ma lietuviška . spauda tiktai 
tam, kad knygnešių būtų per
teikiamos toliau į Rusiją. Ku
rios nors iskrinės organizaci
jos, . tad ir iskrininku Lietuvo
je nebuvo.; Pvz. tokiu pat is
krininku . galėtų būti vadina
mas ir.pats J. Rimša, o ir čia 
rašantysis, kai. atgabentus iki 
Margių kaimo '• draudžiamos 
liet, spaudos ryšulius su “Is- 
kros” pluoštais ir net ginklais 
(tuomet madingais braunin
gais) teko gabenti iki Mari
jampolės. čia liet, spauda pa
silikdavo, o “pridėčkai” ėjo 
toliau į Rusiją.

Be reikalo ir pagrindo ypa
tingos reikšmės teikiama V. 
Mickevičiaus (Kapsuko) su J. 
Bimša draugystei, kurios dėl 
Kapsuko — vaiko dar metų, o 
vėliau tolimų, skirtingų kelių 
ypatingos ir negalėjo būti — tik 
tai pažintis. Vienok rašoma 
taip: “šių dviejų vyrų drau
gystė tęsėsi ilgus metus. Per 
V. Kapsuką ir gydytoją S. Ma
tulaitį J. Rimša susipažino su 
lietuviška socialdemokratine 
literatūra. Tremiamas Į Rusi-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

jos imperijos gilumą, 1898 m. 
S. Matulaitis paliko J. Rimšai 
ir M. Baltūsiui nelegalaus dar
bo ryšius”.

Deja J. Rimšai, jau įgudu
siam knygnešiui, nelegalaus 
darbo ryšių palikinėti nerei
kėjo, nebent atvirkščiai — jau 
nuolis Kapsukas iš J. Rimšos 
galėjo apie šio nelegalaus dar
bo ryšius patirti. O kas dėl to, 
kad per S. Matulaitį ir Kapsu
ką J. Rimša susipažino su “lie
tuviška socialdemokratine li
teratūra”, tai čia V. Kapsuko 
talkos nebuvo ir nereikėjo, nes 
Kapsukas buvo Seinų kunigų 
seminarijoje, kai Pilviškiuose 
jau veikė visas būrys socialde
mokratų: dr. S. Matulaitis, 
Juozas Lozoraitis, Juozas Ka- 
čergius, na, ir jų knygnešys 
J. Rimša, šia proga paminėti
na, kad socialdemokratai Juo 
zas Lozoraitis ir Juozas Ka- 
čergius anuomet buvo Pilviš
kiuose pirmieji lietuviai, atida 
rę savo krautuves (J. Lozorai
tis — mastinių, J. Kačergius 
mažmenų). Jie be to, išgarsė
jo savo kova su policija dėl lie
tuviškų jų krautuvių iškabų, 
dar prieš spaudos atgavimą. 
Čia pažymėtina ir tai, kad, kai 
1896 metais socialdemokratai 
paskelbė savo programą ir s-d 
organizacija pliste paplito, V. 
Kapsukas net iki 1904 metų bu
vo savo rašiniais susijęs su 
“Varpu”.

Paminėjęs 1899 metų, pra
džioje mirusį J. Rimšos tėvą, 
draudusį sūnui pavojingą knyg 
nėšio darbą, str. autorius tei
singai rašo, kad prieš tėvo va
lią J. Rimša tęsė šį pavojingą 
darbą ir “tų pačių metų vasa
rio 18 d. su draudžiamos lite
ratūros nešuliu Vilkaviškio 
stotyje pateko į caro žandarų 
rankas. Aštuonis mėnesius ka
lėjęs Kalvarijos kalėjime, knyg 
nešys buvo ištremtas dvejiems 
metams i Odesa”. C 4^

Tatai yra tiesa ir šia proga 
pravartu pridėti ir čia rašan
čiojo atsiminimų. Buvau Ma
rijampolės gimnazijos moki
nys ir pasitikau Marijampolė
je iš Kalvarijos ' pamykusius 
savo tėvą Pijų Valaitį ir Juozą 
Rimšą, labai smagiai nusitei
kusius: mat, mano tėvelis sa
vo stambiu ūkiu garantavo, 
kad Rimšų'Juozas būtų iš ka
lėjimo išleistas ; tad abudu, 
laimingi, grįžo namo. Be to, 
kai priartėjo diena J. Rimšai iš
vykti į Odesą, čia rašančiam 
teko dalyvauti Rimšų namuo
se Juozo išleistuvėse i tremti. 
Buvo susirinkę J.z Rimšos arti
miausi bičiuliai ūkininkai, jų 
skaičiuje ir'mano tėvas. Po 
įprastinių vaišių dalyviai nu
tarė palošti kortomis iš stam
baus pinigo, bet su sąlyga, kad 
kas ir kiek bus išlošęs, būtų 
įteikta Juozui kelionei į Odesą, 
šiuo būdu tremtinys laimėjo 
bene 50 rublių. Tatai įrodo, 
kiek savo kaimynų pagarbos 
buvo nusipelnęs mažažemis 
knygnešys.

(Bus daugiau)

DETROIT. MICH.
D. L. O. C. Valdybos posėdis 

rugpjūčio mėn. 29 d. buvo dar
bingas. Paliesta daug įvairių 
reikalų. Apsvarstyta prisidėji
mas prie tautybių vasaros fes
tivalio ir motorkados liepos 16- 
18 dienomis. Savo pranešime 
pirmininkas adv. Sukauskas-Sa- 
kis apgailestavo, kad Detroito 
lietuviai nesuprato reikalingu
mo prisidėti prie festivalio, jei 
jau ne darbu, tai bent dalyva
vimu, atsilankymu Į festivalį ir 
į motorkadą. Kitos tautybės tik 
rai parodė savo susipratimą, 
dalyvaudami tūkstančiais. Be 
abejo, ir pinigų sukėlė tūks
tančiais. >Kai kas sako, kad 
dešromis ir kopūstais Lietuvos 
neišvaduosi. Tačiau ir pinigo be 
kopūsto ir dešrų nesukelsi. Ga
lėjo kiekviena organizacija tu
rėti savo namelį ir pasišienauti 
dolerių saviems reikalams, ne 
tik iš savųjų, bet ir iš svetim
taučių.

Buvo apsvarstytas A. L. T. 
pirm. dr. Bobelio laiškas kaip 
padėti Simui Kudirkai. D. L. 0. 
C. V-ba prašo visus detroitie- 
čius stoti į kovą, rašyti laiškus: 
U. S. A. Prezidentui ir kitiems 
aukštiems pareigūnams bei į 
Vatikaną Popiežiui, reikalau
jant, kad jie pasisakytų dėl S. 
Kudirkos. Kaip Kudirka bus iš
siųstas į koncentracijos stovyk
lą, bus per vėlu ką nors daryti.

Taip pat . buvo apsvarstyta 
nedalyvavimas Detroito Wayne 
universitete Atradimo Festiva
lyje “šilainės” šokėjų, vad. G. 
Gobienės. Festivalis įvyko š. 
m. rugpiūčio 21-26 dienomis, 
bet lietuvių vieta liko tuščia,

nors j programą buvo įtraukti 
ir pasižadėję dalyvauti.

Apsvarstyti ir Vasario 16-os 
minėjimo reikalai. Minėjimas 
įvyks 1972 m. vasario mėn. 13 
d., sekmadienį, Mercy College 
patalpose, 8200 W. Outer Dr., 
Detroit, Mich., toje pačioje vie
toje, kur įvyko pernai. Aptarta, 
ka kviesti iš lietuviu ir ameri
kiečiu pagrindiniais kalbėtojais 
ir kokia bus meninė programa.

A. Miežis

I “Aušros” lietuamstinė mo- 
i kykia 1971-72 m. mokslo metus 
pradeda š. m. rugsėjo mėn. 11 

| d. šv. Antano parapijos mokyk
loj e. Tą dieną 10 vai. ryto įvyks 
mokinių registracija, o 10:30 v. 
trumpos pamaldos koplyčioje. 
Pamaldose dalyvauti kviečiami 
tėvai ir visuomenė.

"Aušros’’ mokyklos tėvų ko
mitetas ir mokytojai ragina vi
sus lietuvius tėvus, gyvenan
čius šv. Antano ir šv. Petro lie
tuviškų parapijų ribose leisti 
savo vaikus lietuviškon šešta- 
dieninėn mokyklon, čia, jie, 
mokytojų Stefanijos Kaunelie- 
nės ir Genės Zubrickienės vado
vaujami semsis lietuviškos dva
sios. Tėvai atlikime šventąją 
pareigą savajai tautai.

Komitetas

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

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

S. Petersonienė

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

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

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

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

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo *stf’savo dievais, 54 psl.;“$f.00,T

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608,
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo indeliai 
Apdrausti iki $20,000,

NIVERSA
1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608

help your
HEART FUNdV 
help your HEART

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Vs
II

I

I
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TRUMPA PLK. GRINIAUS PRO MEMORIA
Iš 1937 — 1941 metų laikotarpio įvykių 

(Tęsinys)

Subscription Rates;
n Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
ax month. $7.00 per 3 months. In 
Mher USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
ihree months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

trims mėnesiams _____ $6.00
vienam mėnesiui  $2.00

Kanadoje:
metams   $22.00
pusei metų _____ ,_______ $12.00
vienam mėnesiui  $3.00

Dienraščio kainos:
Abicagoje ir priemiesčiuose 

metams _________   $22.00
pusei metų ......    A $12.00
trims mėnesiams ___________ $7.00
vienam mėnesiui ................  $3.00

Užsieniuose:
metams$23.00
pusei metų ____________ $13.00
vienam mėnesiui .$3.50

Aivose JAV vielose:
metams $20.00
pusei metų $11.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
ILL 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Oi koks gražus gražus, rūtelių darželis.. , 
Parvažiavusieji Amerikos lietuviai pasakoja, kad 

rusų okupuotoje Lietuvoje gyventojų nuotaika labai 
sunki. Radijas, televizija ir net laikraščiai nuolat kalba 
apie Maskvoje buvusio komunistų partijos kongreso nu
tarimus, prižadėjusius daugiau maisto ir apavo, bet tuo 
tarpu nieko dar nesimato. Kiekvienas gyventojas jaučia 
partijos vadų raginimą lenktyniauti, daugiau pašaro su
rinkti, javus geriau nuvalyti ir dirbtuvėse pasistengti 
žymiai greičiau baigti šiems metams paskirtas gamybos 
normas.

Propagandistas R. Baltušnikas, ieškodamas naujų 
priemonių gyventojų nuotaikoms pakelti, patarė lietu
viams vėl susidomėti gėlėmis. Aiškindamas žmonėms, 
kad grožis pats neateis, jis Tiesoje parašė straipsnį, ku
rį pavadino “Gėlės pakelia nuotaiką”. Jis pasigenda gė
lių darželiuose, jis nemato gėlių languose, jų nėra mies
tų aikštėse, nei gatvių pašaliuose. Prisodinus gėlių, jis 
galvoja, pasitaisytų ir žmonių nuotaikos.

Komunistas Baltušnikas žino, kas “tarybinėje” Lie
tuvoje darosi ir kodėl žmonės neturi laiko ir galimybės 
auginti gėles taip, kaip jie jas augindavo nepriklauso
moje Lietuvoje. Gėlių nebuvimo priežastis Baltušnikas 
šitaip aiškina:

“Tiesa, Lietuvos sodininkų draugija rengia gra
žiausio darželio respublikoje konkursus (miestų ir 
rajonų). Tačiau šiuose konkursuose gali dalyvauti 
tik sodininkų draugijos nariai. Todėl tokie nuosta
tai apriboja panašių renginių masiškumą.

“Dažnai mokyklos, vaikų darželiai -ar šiaip gy
ventojai kreipiasi į gėlininkų draugiją, prašydami 
patarimo, pagalbos, įrengiant gėlynus. Draugijos 
nariai neatsisako padėti. Pataria, nemokamai siun
čia sėklų respublikos mokykloms ir net patys sodina 
gėlynus. Apželdino gėlininkai vaikų darželį Lazdy
nuose, Lentvario vidurinę mokyklą. Čia ypač pasi
darbavo gėlininkė S. Dirkintienė. Tačiau kai kurių 
organizacijų vadovai neparodė didesnio susidomėji
mo, iniciatyvos. Jeigu atėjo gėlininkas, atseit, tegu 
jis ir sodina. Apželdinimo trestas irgi nelabai linkęs 
bendradarbiauti su gėlininkų mėgėjų draugija. 0 be 
reikalo! Draugijoje atsirastų žmonių, kurie padėtų 
papuošti ir prižiūrėti miesto aikštes, skverus. Besi
lankydamas Petrozavodske, pastebėjau parkuose ir

Pirmos apčiuopiamos žinios 
apie katastrofų mane pasiekė 
šeštadienio naktį: iš Eitkūnų 
skambino tik sienų perėjęs 
gen. Musteikis. Prašė skubios 
intervencijos dėl “Asylrecht” 
Ponui Prezidentui ir visai jo 
svitai. Dėl p. Prezidento ivo- 

ikiečiai apsisprendė tik popie
tinėmis sekmadienio valando
mis. Kiek vėliau, vienas aukš
tas Gestapo valdininkas man 
sakė, esu buvo rimto pavojaus, 
kad Prezidentas bus grąžintas. 
Rytprūsių pareigūnams teko 
susinešti net su vakarų fronte 
tuo metu buvusiu fiureriu. Pre
zidentas kurį laikų buvo laiko
mas Jagerhohe prie Anger-j 
burgo. Tuo melu buvo tikėtasi 
Anglija netrukus kapituliuos. 
Vokiečiai pradėjo ruoštis smū
giui į rvtus. Labai galimas 
dalykas, kad šiame naujame 
ruožte, vokiečių diplomatija 
buvo numačiusi tam tikra role c, c
sulošti ir p-nui Prezidentui. 
Anglijai nekapituliuojant ir

karui besitęsiant, p. Preziden
tas ilgainiui darėsi vokiečiams 
nebeįdomus, o jo buvimas Vo
kietijoje rusų atžvilgiu darėsi 
dargi ir nebepatogu. Pagaliau, 
gana nemandagiu būdu, Pre
zidentui buvo pasiūlyta Vokie
tijų apleisti.

Dokumentus sunaikinęs, pra
dėjau tvarkyti pinigines atskai
tomybės apyskaitas. Ofisų ap
leidau Pasiuntinybės uždary
mo dieną. Raktus palikau prie 
geležinės spintos.

Nuo liepos pradžios štabas 
pradėjo spausti, verčiant ma
ne grįžti Kaunan. Kauno rei
kalavimus ignoravau. Okupa
cijos pradžioje štabo viršinin
kui pranešiau, kad savaran
kiai nepriklausomai Lietuvai 
žlugus, tolesnę karo tarnybą 
naujoje politinėje būklėje, lai
kau nesuderinama su mano įsi
tikinimais ir pažiūromis (raš
tas N r. 210). Kauno spaudi
mas nesiliovė. Kiekvieną die
nų siuntinėjo telegramas, skani

soduose iškabintas lenteles, kokia organizacija pri
žiūri tą poilsio vietą. Toks žalių plotų paskirstymas 
turi labai daug įtakos miesto švarai ir tvarkingumui”. 
(Tiesa, 1971 m. rugp. 27 d., 2 psl.).
R. Baltušnikas, norėdamas, pakelti krašto gyventojų 

nuotaikas, dar labiau jas slegia. Jis nori, kad mažą atly
ginimą gaunantieji darbininkai, baigę dienos darbą, eitų 
sodinti gėlių parkuose ir soduose. Iš Rusijos atsiųsti kon
trolieriai Įsakė agronomams palikti vaisius pūti soduose, 
bet neleisti nukritusių vaisių pasirinkti, o Baltušnikas pa
taria gyventojams eiti į tuos sodus, piauti žolę, valyti ir 
sodinti gėles. Kaip lenktyniauto j as nieko negauna iš per 
petį perjuostos Lenino juostos, taip sodo tvarkytojas nie
ko negauna iš parke stovinčios lentelės. Nuotaikoms pa
kelti reikia truputį daugiau, negu Petrozavodsko lentelės.

Baltušnikas nepagalvoja, kodėl anksčiau visa Lietu
va skendėjo gėlėse. Jam gal nežinoma, kad prieš sovietų 
karo jėgų įsiveržimą į nepriklausomą Lietuvą prie kiek
vieno namo buvo darželis, kiekvieno miestelio aikštes bu
vo gėlėmis apsodintos. Gėles sodinti ir prižiūrėti išmoku
sios lietuvaitės Amerikoje turi pačius gražiausius darže
lius,'o vietomis net gėlynus. Kiekvieną vakarą, tikrai 
kiekvieną subatvakarį skambėdavo poeto parašyta ir 
kiekvienos mergaitės kartojama daina “Oi koks grąžus, 
gražus, rūtelių darželis”. Šiandien Lietuvoje nėra gėlių, 
jau užmiršta ir sena daina.

Prieš dešimtmetį Lietuvon nuvažiavusi Čikagietė pir
moji pastebėjo gėlių ir darželių stoką komunistų paverg
toje Lietuvoje. Gėlių nematė ir šią vasarą “tarybų” Lie
tuvoje buvę turistai. Gėlių Lietuvoje nebus, kol kraštą 
valdys rusai, primetę visai lietuvių tautai didžiausią iš-, 
naudojimo sistemą.

Krašto gyventojų nuotaikos Baltušnikas nepakels 
net ir kelias gėles prievarta išauginęs. Gražiai žydi tik
tai laisvų žmonių savoje žemėje sodintos gėlės.

Lino, rašė. Pagaliau liepos 25 
d. gavau telegramą: “Karino-Į 
menes vadas įsakė Tamstai lie
pos 26 popiet atvykti Kaunan
— Pūrelis” Liepos 26 d. atsa
kiau: “Svetimos valstybės pri 
mesto kariuomenės vado įsa
kymai man negali būti priva
lomi’’ (telegrama Nr. 3937). 
Tuo metu Lietuvos kariuome
nės vadu Maskva kaip tik pa
skyrė sovietų generolų Baltušį
- Žemaitį. Mano susirašinėji
mas su kariuomenės štabu tuo 
ir pasibaigė. To nepaisant, 
antroje rugpjūčio pusėje Lie
tuvos kompartija į Berlynu at
siuntė jaunąjį komunistą Bu
lotą (Andriaus Bulotos brolė
nas), su uždaviniu mane pri
kalbinti važiuoti namo. Įvyko 
ilgokas pasikalbėjimas. Istori
nės kronikos sumetimais, jis 
vienas būtų vertas atskiro “pro 
memoria”. Tas pasikalbėji
mas įdomus dar ir tuo, kad jis 
parodė, kokiame fantastinia
me pasaulyje gyvena ir tarp
sta lietuviškieji komunistai. 
Pasikalbėjimo gale turėjau 
įspūdžio, kad greičiau aš jį 
įtikinau...

Su tais pačiais tikslais pas 
mane lankėsi ir Berlyne akre
dituoti rusų kariškiai. Pasa
kiau atvirai, “rusiškai”: rusų 
okupaciją apibūdinau gerai ži
noma rusų, patarle: —P“rišli z 
sukonmjin rylom v kalašnyj 
riad.”

Taip pažintis savaime ir nu
trūko.

VI. EMIGRACIJOJE
Visuomet skaičiau, kad mūsų 

nepriklausomybės sąlygos pri
klauso nuo “liberališkojo” blo
ko laimėjima. Skaičiau ir skai 
tau, kad tik demokratinė pa
saulio santvarka gali mums su 
daryti .pakenčiamas savaran
kiai egzistencijai sąlygas. Kon
sekventiškai, laikau neracio
nalu tai demokratijai sąmonin
gai kenkti ar prieš ją veikti. 
Nebegalint padėti, logika dik
tuoja bent jai nekliudyti.

Negaliu suprasti žmonių, 
kurie per medžius nebemato 
miško, kurie keikdami komu
nizmą, tuo pačiu .metu neįsten
gia suprasti, kad kaip tik karą 
pradėjusi vokjiškoji diktatūra 
mus vakar į tykojančio bolše
viko glėbį ir pastūmėjo. Nely
gu kūdikis, kuris užuot puolęs 
jį pastūmėjusį kaltininką, vi
są savo pyktį nukreipė į jį už
gavusi tvoriakampį__

Buvau ir esu tikras, kad tiek 
viena, tiek antra diktatūra ne
duos ir minimalių padorios ir 
apsaugotos egzistencijos sąly
gų. Berlyne aš smarkiai sky
riausi nuo tų, kurie iš vokie-

M. PETRAUSKAITĖ KRIAUŠĖS (Keramika)

elų tikėjosi gausią nepriklau
somybę. z

Tvirtinau esą vieną dieną 
“bolševikiškoji” okupacija bus 
pakeista “vokiškąja”. Nusis
tebėjimo vertas reiškinys: kiek 
vieni tikėjo rusus, tiek antri 
tikėjo vokiečius...

Galimas daiktas, kad tam 
tikromis aplinkybėmis (pav., 
kaip 1918 metų gale) ir vokie
čiai vieną dieną pasirodys di
deliais liberalais ir mums iškil
mingai grąžins nepriklauso
mybę, duos pinigų, ginklų, 
leis formuotis kariuomenei.

Vokietijoje įvairūs prieteliai 
stengėsi man sudaryti franko- 
mano, antantomano opiniją. 
Tie gandai, žinoma, pasiekė 
ir vokiečius, šių metų pradžio
je iš Lietuvos į Berlyną atbė
gęs lakūnas Martinkus buvo 
vokiečių kvočiamas dėl mano 
nusistatymo.. Pastaruoju laiku 
vis dažniau pas mane atsilan
kydavo aukštieji Gestapo pa
reigūnai. Vokietijoje man ne- 
bebuvo kas daryti.' Antra ver
tus, nedarau sau iliuzijų ir dėl 
savaime laisvę ir nepriklauso
mybę nešančių ..spindulių ■ iš 
šios barikados' pusės; Geriau
siu atveju manau, kad šioji pu
sė sudarys mums- prielankias 
nepriklausomybei' atgauti są
lygas. Savo ruožtu, Jas rišasi
su mūsų didžiųjų kaimynų pa
krikimu, fiziniu išsisėmimu, 
panašiai kaip kad įvyko 1918 
metais. - ■ - -

Nuo mūsų pačių priklausys 
tas sąlygas išnaudoti ar panau
doti. Viena yra aišku: nepri
klausomybė pati savaime ne

ateis, jos mums niekas nedo
vanos. Valandai išmušus, mes 
turėsim ją patys iškovoti. Gal 
ir krauju. Ten Lietuvoje, even
tualiai ir čia, iš užjūrio.

. Pabaiga

Dar vienas lietuvis 
beprotnamyje

Vlikas užmezgė ryšius su Am
nesty International organizaci
ja Londone, ši organizacija, ku
rios pasiūlymais domisi J. Tau
tos, rūpinasi gelbėti politinius 
kalinius, kurių dar daug šių 
dienų pasauly. Organizacija pa
prašyta. rūpintis Prano ir Algir
do Bražinskų, Simo Kudirkos ir 
Vytauto ir Gražinos Simokaičių 
padėtimi. Vilkas organizacijai 
pateikė išsamios medžiagos.

Amnesty Int. turi savo sky
rius Įvairiose valstybėse, šio
mis dienomis gautas raštas iš 
Vokietijos skyriaus, veikiančio 
Koelno- mieste. Informuojama, 
' - . Z į. C jjSį - ^'< ‘7 4'. — “Vfc *

kad Sovietų' Sąj ungos' pogrin
džio leidžiamoje “Paskutinių 
įvykių apžvalgoje”, 17-18 nr. 
rašoma apie Algi Statkevičių, 
gimusį 1937 m. Jis, dirbęs Vil
niuje finansų žinybos Sociolo
ginių tyrimų biure, 1970 metais 
gegužės 19 d. Vilniuje buvęs su
imtas. Jis buvo kaltinamas pa
rašęs knygą “Komunistų mani
festo kritiką” ir “Sociologinių 
tyrimų Lietuvoje- rezultatai”. 
A. Statkevičius už tai Vilniaus 
teismo buvęs nuteistas per prie 
vartą “gydyti”, ligi lapkričio 
mėn. pabaigos, psichiatrinėje 
ligoninėje. (E)

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR ŽMONĖS
GIMTINES PASTOGĖJE
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Kaune Spaudos Fondo vedėjas B. Žyge

lis man buvo asmeniškai pažįstamas. Jam 
laišku pasiūliau ir su jų Fondu padaryti 
mainus knygomis. Susitarimas sėkmin
giausias. Iš Fondo gavome “Savanorių Žy
giai” visus tomus ir p. Rusecko “Baudžia
va Lietuvoje” abu tomus. O už Dr. V. Ku
dirkos raštus p. Žygelis pasiūlė užmokėti 
pinigais po $10 už komplektą ir prašė pa
siųsti jam į Kauną visus, kiek tik dar tu
rime.

Pagal TMD Seimo nutarimą, paskel
biau Amerikos lietuvių spaudoje, kad kny
gynai bei mokslo įstaigose gali gauti knygų 
iš TMD veltui. Atsiliepė gana daug. Pir
moje vietoje universitetų knygynai. Pa
siuntus knygas, gauta ilgi ir gražūs padė
kos laiškai. Visų čia negaliu surašyti. Pa
vyzdžiui įrašau porą:

P-ui F. Motuzui, TMD Pirmininkui;
Gerbiamas Tamsta:
Vakar apžiūrėjau garsųjį Kongreso 

Knygyną ir buvau nemaloniai nustebintas 
dėl lietuviškų knygų skaitliaus mažumo. 
Dailiosios literatūros ir istorijos skyriuose 
vos tik keletas knygelių spokso. Pasiunti
nybė, ką tik turi, duos kelias dešimtis kny
gų, bet tas permaža. Bandysime gauti šį 
tą ir iš Lietuvos knygų leidėjų.

Čionykštėje spaudoje esu skaitęs, kad

T. M. Draugija turinti kur tai sukrautų lie
tuviškų knygų ir nežinanti ką daryti. Pra
šyčiau po 1 egzempliorių visų tų knygų pa
aukoti dėl perdavimo tai Congressional 
Library, Washington, D. C., ir atsiųsti Pa- 
siuntinvbės adresu.

Kongreso knygyną lanko visos Ameri
kos mokslininkai ir net užsieniečiai. Iš 
esamų knygų skaitliaus kiekvienas lanky
tojas sudaro sau nuomonę, apie atitinka
mo krašto kultūrą.

Tat, jei Tamsta, kaipo T. M. D. pirmi
ninkas galėtumei ką čia nuveikti, būtų di
džiai pageidaujamas daiktas.

Prašau pranešti, ar bus galima ko gero 
laukti.

Su pagarba, P. Žadeikis, Įgaliotas 
Ministeris.

Laiškas, Marianapolis College Thomp
son, Conn.

Jo Malonybei Ponui F. Motuzui, T. M. D. 
Pirmininkui.

Didžiai Gerbiamas Ponas Pirmininke,
Prašau priimti mano gilaus dėkingumo 

pareiškimą už Jūsų malonų laišką ir paža
dą paaukoti mūsų kolegijai T. M. D. leidi
niu. V

Gera mintis pasiųsti Amerikoje leistų 
knygų į Lietuvą, kad arčiau supažin
dinus Lietuvos šviesuomenę su Ameri
kos lietuvių literatūriniais darbais. Bet 
nemažiau yra svarbu, kad mūsų jaunoji, 
karta irgi arčiau pažintų senosios kartos 
darbus ir jais pasektų. Todėl aš labai ver
tinu Tamstos gražų gestą ir reiškiu daug 
dėkingumo, kad jūs neužmirštate ir mūsų 

mokslo įstaigos, kuri deja yra vienintelė 
lietuviškoji aukštoji mokykla Amerikoje 
skirta beraščiams.

Prašau man atleisti, jei aš drįsiu Tams
ios prašyti, kad jūs paaukotumėte kiek
vienos knygos bent po vieną egzempliorių. 
Mes noriai sumokėsime persiuntimo išlai
das. Rūpinamės savo kolegijos knygyną 
padaryti didžiausiu lietuvių knygynu Ame
rikoje. Tik šiais dviem paskutiniais me
tais, traukdami knygas iš Lietuvos, sumo
kėjome per penkis šimtus dolerių. Iš to 
Tamstai bus aišku, kaip mes vertiname 
lietuviškąją knygų.

Prašau priimti, Didžiai Gerbiamas Po
nas Pirmininke, mano gilaus dėkingumo 
ir tikros pagarbos pareiškimą. — Kun.'Dr. 
J. Novickas.

Knygų prašė sekančios įstaigos, kurioms 
ir buvo pasiųstos ir gauti padėkos laiškai:

Peabodi Institut of the City of Baltimo
re, Maryland,

The University of Wisconsin, Madison, 
Columbia University in City of New 

York,
Princeton University, New Jersey,
Allied Merchant Seamen’s Club, Halifox, 

Canada,
“Lietuva” Argentinos Savišalpos ir 

Kultūros Draugija,
“Aušra” Club Lithuano, Brasil,
“Studija“ Kny.gjnsis, - j
čia suminėtoms ir nesuminėtoms bib

liotekoms buvo pasiųsta po 42 skirtingas 
knygas ir nuo visų gauta padėkos laiškai, 
didžiumoje anglų kalba.

TMD paskutinis leidinys 1956 m. Dr. I 
Daugirdaitės — Sruogienės “Lietuvos Is
torija”.

DETROITO LIETUVIŲ KOOPERATYVAS

Kooperacijos idėja man apleidžiant 
Lietuvą 1913 metais, buvo pasklidusi. Apie 
tai buvo daug kalbama, laikraščiuose ra
šoma ir bandymai daromi. Man išvažiuo
jant i Ameriką Joniškyje, buvo pastatyti 
dideli ir gražūs rūmai KooperatyvuL At
važiavęs ir Amerikoje radau tą kooperaci
jos idėją prigijusią. Lietuvių kolonijose 
jau buvo organizuojami kooperatyvai. 
Chicagoje, kur buvo susispietęs skaitlingas 
būrys lietuvių anarchistų, kuriems vado
vavo rašytojas Juozas Laukis, Antanas Bri- 
jūnas ir kiti. Jie kooperacijos pagrindais 
organizavo ir pirko ūkį Illinojaus valsti
joje. Ten bandė įrodyti, kad anarchizmas 
netik graži idėja, bet ir praktiška. Bet 
neįrodė.

Detroite kooperacijos idėją iškėlė D.’ 
Kasparka, Lietuvių Socialistų Sąjungos 
116 kp. veikėjas. Jo iniciatyva 1916 m. bu
vo realizuota. Kooperaciją suorganizavom. 
Šeras — akcija buvo dešimt dolerių. Tokių 
akcininkų surinkome per du šimtus ir su
šauktame susirinkime nutarėm steigti val
gomų daiktų krautuvę, šv. Jurgio parapi
jos ribose. Mat, tais laikais tautinės gru- • 
pės gyvendavo bei stengdavosi gjrĮ«entiIvje-^ 
noj apylinkėj ir reikmenų pirkti^eidavos 
pas savo tautiečius. Pirmąją krautuvę ati
darėm ant Cardoni Avė., prie Westminis
ter, pačiame lietuvių centre. Prekyba 

ėjo gerai. Tuomet dar didelių krautuvių 
nebuvo, o su mažom privatiškom krautu
vėm buvo lengva konkuruoti. Kooperaci
jos krautuvė savo klientus aptarnaudavo 
gerom prekėm, šviežia mėsa, vaisiais ir 
daržovėm. Patarnavimui dirbdavo trys 
darbininkai, švariai užlaikydami krautu
vę. Taip beprekiaujant per porą metų 
kooperacijos turtas pakilo dvigubai ir bu
vo galima akcininkams išmokėti dividen
dų tiek, kiek jų šėras bei akcija verta.
Akcininkams pritariant, nutarta atidaryti 

kita krautuvė ant Caniff gatvės, tenai gy
venančių lietuvių parankumui. Motyvuota 
dar ir tuo, kad turint dvi krautuves, per
kant daugiau prekių iš urmininkų, bus 
gaunama pigiau ir kooperacijai liks dau
giau pelno. Gerai sekėsi ir antrai krautu
vei, bet iki nenumatyto laiko, kurs buvo, 
kaip amerikonai sako, už kampo, tai di
džioji depresija. Automobilių fabrikams 
sustojus, ypač Fordo fabrikui, kur lietu
vių didelė dauguma dirbo, darbininkai 
buvo atleisti ir už maistą išimtą ant kny
gutės nebepajėgdavo užsimokėti. Koope
racijos biznis sušlubavo. Blogiausia buvo 
tai, kad tais laikais maisto krautuvės savo 
klientams duodavo ant knygutės, tai yra 
bargan. Kaip vyras parnešdavo uždarbį, 
taip šeimininkė krautuvėj užsimokėdavo. 
Bet blogai jei “pėdės’’ negauna.

. y<žr--(B.us 'dauig»iu);.

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”
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DR. ANNA BALiuNAS
AMŲ AUSŲ.

IB v E R K L S U i G C ~ 
PRITAIKO A K4N1US 

405a W. &3?d STxtET
■Otii-u. ;»>cf4 8*3229
Adud, u,<L: oA.^rook 5-5076

Kasdien duo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Tree. uždaryta,

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

G1HEKOLOGIHĖ CHIRURGIJA 
6449 So, Pu task j Rd. (Crawford 

Medical Building), TeL LU 5-6446 
Triima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsUiepia, skambinti 3i<Hk)12

Telef u PRo^pecf 8-1717

DR. S. B1E21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3143 WEST 63rd STREET
VaL: kas d^ą P? pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treciad, ir sekma d. ofisas uždarytas.

R«xu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpuMic 7-7868

Jono Didžgalvio laidotuvės. Paveiksle matome Įvairiu organizacijy atsto
vus, kazimierinėse kapinėse nešančius karstą į amžinojo poilsio vietą. Prie
šakyje matome ilgametį Didžgalvio draugą Juliy Klimą ir Antaną J ūsą.

Karstą saka Rožė Didžgalvienė, sūnaus už rankos laikoma.
Foto M. Nagio

DU C L BOBELIS 
IR

DU B. B. SE1T0N 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Praeitu penktadienį, rugpjū
čio 27 dieną apie' 9 vai. ryto iš 
Jurgio Rudmino koplyčios, 
3319 So. (Lituanica Avė., po 
trumpų kunigo maldų, paly
dėjome Joną Didžgalvį Į vie
tinę šv. Jurgio bažnyčią. Čia 
vėl atlikus pamaldas už velio
nio sielą, didelė daugybė ra

mente susirinkusiųjų akyse 
sublizgėjus gailesčio ašaroms, 
gražus karstas pamažu leidosi 
duobės gilumom Laidotuvių 
direktorius J. Rudminas velio
nio šeimos vardu visus palydo
vus užkvietė į Račiūnų svetai
nę 71 ir Maplewood gatvių 
kampe, kur turėjome šaunius

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penxtadieni nuo 1—o, tree, 

ir šestaa. Uitai susitarus.

Rez.; Gi 8-0873

DU W. EISIM - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Au 34XXJ1.

šinų palydėjome tiesiai prie 
velioniui skirtos duobės Šv. 
Kazimiero Kapinėse, ten Ku
nigui atlikus savo pareigą ir 
paskutinio atsisveikinimo nio-

r,---------------------!—-- . -J—

MINSKAS

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Treciadipnifris uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis, Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

NAUJAUSIAS STEREO 
DAUGLABANGIS

GRUNDIG
STALINIS RADIJAS

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

PERKRAUSTYMAJ'

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

7 F V A KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi v atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882 

V _

r/ — ------—

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kih A. M.

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

Te!.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
■ ...... =2

pietus. Vos sutilpome svetai
nėje.

Jono Didžgalvio asmenyje 
turėjome labai gerą, nuoširdų 
mūsų organizacijų veikėją, jis 
priklausė Amerikos Lietuvių 
Piliečių Pašalpos klubui, Že
maičių Kultūros Klubui, žaga- 
riečių Draugiškam Klubui, 
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijai ir Bridgeport© Namų 
Savininkų Draugijai, kuriose 
ištikimai darbavosi valdybose, 
'komisijose bei kitus darbus 
tiksliai atlikdavo ir jo malo
niam draugiškumui vargu kas 
galėjo prilygti. Gaila. Jono 
žmona Rožytė Rumbinaitė i 
Didžgalvienė, kuri taip pat yra 
nepamainoma mūsų organiza- 
cijų veikėja, neteko savo bran
gaus, mylimo vyro, o organi
zacijos bei mes netekome rim
to bendradarbio, ^kurio vietai 
užimti nežinau ar kita toki su
rasime. Tai skaudi nelaukta 
nelaimę. Juk, rodos, velionis 
Jonas dar nebuvo senas ir ga- 
Įėjo ilgai 'pagyventi, bet kiek 
pasirgus, žiauri mirtina Liga 
užmigdė ji visiems amžiams 
Kągi padarysi; gamta žmogų 
paleido Į šį pasaulį ii- po' kiek 
aiko vėl gamta atgal pasiima. 

Tik gyviesiems pasilieka prisi
minimai. Buvo ruoštas orga
nizacijų narių ir veikėjų atsis
veikinimas su a. a. Jonu Didž- 
galviu. Įvyko ketvirtadieni, rug 
piūčio 26 d. vakare Rudmino 
koplyčioje. Atsisveikinimą pra 
vedė gerb. žemaičių Kultūros 
Klubo pirmininkas ponas Juo
zas Skeivys. Man tą vakarą ne 
galėjus dalyvauti, apie tai ne
lieka kas pasakyti.

ohUiudS z 
turtingiausiaine 

C-7
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Turtingiausio visame pasau
lyje astuonių milijonų gyvento
ju New Yorko miesto šie fiska
liniai metai (nuo 1971 m. liepos 
1 d. iki 1972 m. birželio 30 d.) 
skaitomi “katastrofiškais”. Ab
endpost pateikia sekančius tik
rai pesimistiškus duomenis:

Taupumo sumetimais
šiemet New Yorke bus 5,000 

mokytojų mažiau; gatvėms pa
truliuoti mažiau bus policijos ir 
gaisrams gesinti mažiau ugnia
gesių. Atmatoms pašalinti dras 
tiškai sumažinamos žmonių ir 
vežimų jėgos. Jau dabar gana 
užteršti miesto parkai ir men
kai bevalomos gatvės bus dar 
labiau apleistos. Viešieji pasta
tai vis labiau rodo apleidimo 
žymes ir švaros stoką.

Mieste susisiekimas (autobu
sais ir požeminiais traukiniais) 
buvęs po 30 centų jau žada
mas pabranginti iki 50 centų. 
Miesto bibliotekų lankymo va
landos sutrumpintos iki pusės: 
būdavo atidarytos po 79 valan
das per savaitę, dabar tik po 40 
valandų. Tačiau mokesčiai vis 
tebekeliami.

Šiems fiskaliniams metams 
New Yorko miesto biudžetas 
siekia rekordinę 8.6 bilijonų do
lerių sumą, kuri yra didesnė 
negu bet kurios valstijos, tačiau 
negali aprūpinti vieno miesto 
reikalų.

Iki ateinančių metų birželio 
30 dienos miesto tarnautojų

žaibietės AAU dialiikte 
p i r m v bčsę

Liopos 17 <1. jvy*
ko I^ko tūrio AAU clislriktx) 
1971 m, mergaičių (14-17 m.) 
lengvosios atletikos pirmeny
bės, kuriose dalyvavo ir keletas 
LSK žaibo lengvaatlečių.

Rita Čyvailė laimėjo trečias 
vietas 80 yd. kliūtiniame bėgi
me per 10.8 sek. ir šuolyje j tolį 
— lT-11'4”. Pažymėtina, kad 
Ritos 80 yd. kliūtinio bėgimo 
laikas yra naujas š. Amerikos 
lietuvių rekordas mergaičių 
klasėje.

Eglė Giedraitytė užėmė penk
tas vietas šuolyje į tolį su 16’- 
7” ir 80 yd. kliūtiniame bėgime 
12.5 sek. bei 6-tą vietą 8 1b. ru
tulio stūmime — 30’-8”.

LSK Žaibo narė latvaitė Ma
ra Ausenbachs laimėjo pirmą 
vietą ieties metime, nusviedusi 
105’-9” ir trečią vietą disko me
time — 81’-3%”.

Komandiniai LSK žaibas su
rinko 33 taškus ir užėmė 5-tą 
vietą.

Šalia mergaičių pirmenybių 
buvo vykdoma keletą kviestinio 
pobūdžio rungčių jaunesnėms 
prieauglio klasėms, kur pasek
mės buvo ypatingai geros. Iš 
mūsiškių tik Daiva Marcinkevi
čiūtė įkopė į baigmę, užimdama 
4-tą vietą 220 yd. bėgime — 

’28.5 sek. ir 5-tą vietą 100 yd. 
bėgime ■— 12.4 sek., mergaičių 
12-13 m. klasėje. Abi šios Dai
vos pasekmės yra nauji š. A- 
merikos lietuvių rekordai mer
gaičių C (12-13 m.) klasėje.

Iš žaibiečių 12-13 m. grupėje 
dar dalyvavo Kristina Rociū- 
naitė, prabėgusi 100 yd. per 
13.2 sek. ir 220 yd. — 30.4 sek.;

REMK1TE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

'•NAUJIENOSE’'

( PUTRAMENT AS)
o valandoje 

gėlės ir vainikai antka
pių papuošisMŪ ir sezoninei

ka pasas gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
ST Isaan — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

IEVAS ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

skaičius sumažinamas 19,000 v. Welsh -Z- 13.1 sek. ir 30.0 
žmonėmis. Stengiamasi masi- sek. jr Rūta Motiejūnaitė — 
nių atleidimų, nedaryti, d suma- 135 sek- jr 32.6 sek. 
žinti natūralia būdu — išėji
mais į penšiją, mirimais ir t. t. iq m. grupėje laimėjo 
į jų vietas naujų nebesamdant.! vietą 100 yd. bėgime — 14.6

air-conditioned koplyčios

I
i
J 
i

yGailutė Motiejūnaitė, žemiau 
5-tą SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

New Yorkas turi apie 400,000 
tarnautojų, tad dėl tokių suma
žinimų didelės ekonomijos ne
pajus.
. Mokinių- vienam .mokytojui 
bendrai išeina po 32, bet atlei
dus 5,000 mokytojų likusiems 
padaugės ir pasunkės.

Gyventojų
nalogai numato dar daugiau po $20, 
pavojų
1,300 atleidžiami; iš 14,000 ug- se. Agronomas Dr. Darrell Mc 
niagesių atleidžiami 400, nepai-^cioud paaiškino, kad tai nėra 
sant, kad kova su gaisrais jau jokia “marijuana” ar *<marihua- 
dabar reikalauja viršvalandžių. na” ar rQkalas (pot), o yra

Miesto parkams ir gatvėms kenafj eksperimentinis kar- 
valyti visu 1000 sumažinami vių pa§aras. Tokių “kenafių” 
darbininkai. pašarų krautuvėse esą galima

Didžiausiojo miesto skurdė- pirkti svarų už ^0 
j imas verčia atgal žengti. j 

sek. ir 4-tą vietą šuolyje į tolį 
— 10’-8’< *

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

Kanapės arba kenaf
• 1 ■* - - - *■ - • A • . >-«„ -

Floridos universiteto agro
nomai sako, kad “marijuana”, 

į už kurios' vieną unciją, pavyz-
saugumui kruni- džiui Gainsville, Fla;, moka 

gali būti naudingiau 
iš 32,000 policininkų sunaudojama karvių tvartuo-

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra pr.ktika ir chirurgija' 

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tel.: 925-8296

Valandas- 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rei, 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., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Resid. tele.- Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P. 
orthopedas-protezistas 

Aparatai • Protezai. Med. 
dažai. Speciali pi gal b* kojoms

* (Arch Supports) ir t. t
VaL: d—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd SL, Chicago, IIL 60629 

TeM.: PRo^pect 6*5084
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Karstanešius ir karstane 
šiams limuziną parūpino Pilie 
čiy klubas, kuris jau per 54 
metus tai daro savo narių pa
laidojimui.

Koplyčioje buvo daug bran
gių gėlių, nuo organizacijų bei 
pavienių. Velionis Jonas Didž- 
galvis turėjo daug giminių čia 
ir Lietuvoje. Mirė sulaukęs 
pusamžio. Gimė Lietuvoje, Ka 
majų vals., Salų parapijos Gu
džiūnų kaime. Amerikoje iš
gyveno 45 metus. Paliko nu
liūdę žmona Rožytė, posūnis 
K. Barauskas, 'marti Dolores, 
3 anūkai, 4 seserys su šeimo
mis, 2 pusbroliai su šeimomis 
ir 2 pusseserės su šeimomis. 
Lietuvoje liko uošvienė Roza
lija Rumbinienė, i svainė Sa
lomėja Stasiulienė su šeima, 
svainis Karlis Runibinas su 
šeima ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami. Nėtekus velio
nio Jono reiškiu gilią užuojau
tą Rožytei ĮMcį^galvienei ir vi
sai Didžgalvių šeimai. O tau 
mūsų gerasis Jonai ilsėkis ra
mybėje per amžius šiojfc sveti
moje žemelėj. A. Jusas

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

★
— SLA 134-tos Motery Kuopos su

sirinkimas Įvyks penktadienį, rugsėjo 
3 d., 6:30 vai. vak., Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd Street.

Pastaba: Malonėkite kreipti dėme
sį, kad pakeista diena Ir valanda. 
Kviečiame visus narius dalyvauti.

C. Austin, fin. sekr.

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kultū
ros Klubo linksmas piknikas įvyks pir
madienį — Labor Day — rugsėjo 6 d. 
Kay’s darže, 83rd and Kean Avenue, 
(buv. Leppos darže). Pradžia 12 vai. 
Prašome visus narius ir svečius at
silankyti į pikniką, nes klubas yra 
pasirengęs skanių gėrimų ir šiltu už
kandų. Bus gražių dovanų. Šoke-, 
jams gros Tony^Walluno orkestras.

Valdyba ir Komisija

— Upytės Draugiško klubo susirin
kimas įvyks penktadienį, rugsėjo 3 d.', 
8 vai. vak. Talman salėje, 4500 So. 
Ta Ima n Avė. Kviečiame visus narius 
dalyvauti šiame susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir rapor
tus išklausyti. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. Kalys

— Chicagos Lietuviu Kęstučio-Pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, rugsėjo mėn. 
5 dieną, 1 vai. popiet, Hollywood sve
tainėje. 2417 West 43rd Street.

— Sekmadienį, rugsėjo 5 dieną, 
Kay's darže (buvusiam Liepos). Su
valkiečių draugija ruošia smagų pik
niką. šokiams gros George Joniko 
orkestras. Bus skanių užkandžių ir 
išgėrimų. Visi kviečiami tarne pikni
ke dalyvauti.

Pikniko Komisija

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros klubo susirinkimas \ įvyks antra-
dienį. rugsėjo 7 d. Hollywood salėje, 
2417' W. 43rd Street. Pradžia 8 vai 
vak. Visus narius kviečiame atsilan
kyti. nes turėsime daug svarbių rei
kalų aptarti ir raportus išklausyti. 
Po susirinkimo bus vaišės. A. K. |

EMELIA GAUSIS 
TAMAŠAUSKAITĖ

Gyv. 113 St. ir Prairie Ave.

Mirė 1971 m. rugpiūčio 30 d., 
11:12 vai. vak., sulaukusi 93 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvo
je. Kretingos aps., Rietavo par.

Amerikoj išgyveno 64 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Mary 

Leeh, žentas James J., sūnus 
Paul Gaubis Sr., marti Clara, 3 
anūkai — John Leach, jo žmona 
Polly, Darlene Stepansky, jos 
vyras Daniel ir Paul Gaubis Jr., 
5 proanūkai ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko duktė Emilija 
Rudgalvienė ir sūnus Pranas 
Gaubis, 8 anūkai ir 26 proanū
kai.

Ketvirtadieni. 7 vai. vak. kū
nas bus pašarvotas Leonard ko
plyčioje. 10821 So. Michigan 
Ave.

šeštadienį, rugsėjo 4 dieną 
8:30 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama 
Lietuvių šv. Kazimiero kapi
nėse.

Visi a. a. Emelia Gaubis gi
minės. draugai ir pažistami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę, lieka:
Duktė, sūnus, gimines. *

Laidotuvių Direktoriai Leo
nard Bukauskas ir Sunūs. TeL 
CO 4-2228.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

į

1

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

I

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 WEST 69th STREET 
2314 WEST 23rd PLACE

3354 So. HALSTED STREET

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

Phone: YArds 7-19il

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

■u-11 - - -<• ■—’—.
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Lietuvos nepriklausomybės laikais pastatyti Kūno Kultūros Rūmai Kaune

Ponų Rudžių radijo forumas
Š. m. rugpjūčio 28 d. ponų 

Rudžių radijo forume buvo svar
stomi Lietuvių Bendruomenės 
reikalai. Dalyvavo be p. Ru
džio' Kasniūnas, Jasaitis, Dai- 
lidka, Plioplys ir Kasniūno pa
vadintas žurnalistas Šlajus, ku
ris kaip tik žurialisto titulo kra
tosi. Po įvairių L. B. klausimų 
svarstymo, buvo leista paklau- 
sėjams pasisakyti. Vienas pa- 
klausėjas lyg arenoje bulius, 
pamatęs raudoną skudurą, pra
dėjo nesavu balsu bliauti: “Nau
jienos ardo bendruomenę. Jas 
reikia nutildyti, išjungti, visai 
nušluoti”. Tik Draugas esąs 
geras. Būtų ir dar rėkavęs bet 
Kasniūnas nutraukė pokalbi, pa
reikšdamas, kad gyvename lais
voje Amerikoje ir Naujienos, 
kas joms atrodo negerai ben
druomenėje, turi teisę ją kriti
kuoti. Be to pastebėjo, kad Į to
kius klausimus nebūsią atsa
kyta.

Va, ir yra visas vargas, kad 
bendruomenėje dar yra tokių 

■ ■ ■ .................. . —- ■—
Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS

Sen. F. SAVICKAS 
KOPIA AUKŠTYN

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

t . ----------------------------------------------—_______ ______

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

L . -

Sen. Savickas — Chicagos de
mokratas — yra vienas keturių 
įstatymų leidėjų, kurie yra šios 
komisijos pilni nariai. Septyni 
komisijos nariai turi valstijos 
kabineto nario teises.

— Man bus malonu dirbti Il
linois Atomo Energijos Komisi
joje. — pareiškė sen. Savickas.

Atomo energijos pareikalavi
mas taikiems tikslams Illinois 
valstijoje didėja netikėtu grei
čiu. ši komisija suvaidins svar
bų vaidmenį atomo energijos 
naudojimo srityje. Ji prižiūrės, 
kad atomo energijos naudoji
mas būtų tvarkingai kontro
liuojamas. Svarbiausia, kad vi-
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II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina §5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrišta) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago S, UI.

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

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. * Tel. WA 5-2787 

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

< ■B—HMt——ĮgJI 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANT1NAS

Sen. Frank Savickas, be vi

“šlavikų”, kurie patekę net Į va
dovybę, pradeda kolioti ir 
“šluoti” kitaip galvojančius as
menis. Tokių “šlavikų” kaip 
tik ir vengia senieji ateiviai, o 
taip pat nemažas ramesnio bū
do “dypukų”. Dalis, kad ir Įsi
rašo, bet pasilieka pasyviausiais 
nariais.

“Šlavė” mus enkavedistai, 
“šlavė” mus gestapiečiai, bet 
kad ir laisvoje Amerikoje pra
dėtu “šluoti” mus visokie fana
tikai, tai jau perdaug!

Kitas paklausėjas porino, kad 
bendruomene arda užsimaskavę 
— užsislėpę raudonųjų garbin
tojai. Ne, ponas paklausėjau! 
Nei čia raudonieji, nei čia bal
tieji, nei kitokios spalvos as
menys ją skaldo, bet ji pati skai
dosi. Vadovai, tarp savęs peš- 
damiesi, ją skaldo. Jie, ben
druomenę tempdami ant parti
nio kurpalio, narius tarp savęs 
piudo ir skaldo.

Dar vienas paklausėjas rėkė, 
kad masonas valdęs bendruo-

i CICEROI •Jau surištos baltos rankos, 
sumainyti žiedeliai

Į menę, bet jam nebuvo leista 
įkalbėti. Čia teisingai Vytautas 
Kasniūnas pastebėjo, kad j žmo
gaus įsitikinimus niekam neva
lia kėsintis.

Nesu iš profesijos mokytojas, 
tai gal ir nevertėtų mokyti po
ną Jasaiti, bet manau, kad kaip 
radijo forumo klausytojas, tu
riu teisę savo nuomonę pareikš
ti. Jonas Jasaitis; kalbėdamas 
bendruomenės reikalais, stipro
kai akcentavo katalikybę: “Mes 
esam tarptautinės katalikų ti
kybos išpažintojai. Mes katali
kai”. Iš šalies klausant atrodė, 
kad L. B. yra tik konfesinė 
katalikų organizacija. Tuo tar
pu pagal L. B. įstatus bendruo
menės nariu gali būti visi lietu
viai, nežiūrint jų tikybinių par
tinių ar politinių Įsitikinimų. 
Manau, bendruomenei nėra pa
geidaujami Kremliaus satrapų 
garbintojai, nors jie ir kažko
kiais lietuviais besivadintų.

Gyvenime tokių reiškinių iš 
Jasaičio neteko pastebėti. Ir tei
singai į vienos moters dėl kata
likybės akcentavimo pastabos 
Jasaitis atsakė, kad LB lietuvių 
pagal tikėjimą neskirstą ir net 
“Tėviškės” parapijos mokyklai 
pašalpą paskyrė. Tai jau geras 
reiškinys, bet ne tik gyvenime, 
bet ir kalbose reikėtų to patiesi 
principo laikytis.

Ponams Rudžiams reikėtų 
būti dėkingiems už leidimą per 
radijo forumą pasisakyti opiais 
lietuvių gyvenimo reikalais.

Stasys Juškėnas

Praeitą šeštadienį 3-čią va1- 
landą po pietų švento Antano 
parapijos bažnyčioje kunigas 

i Juška prie gausių liudininkų 
I sutuokė Vlada Bikulčių ir Joa
ną Skopas: sudėjo priežadus 

į vienas kitą mylėti ir neapleisti 
; iki mirties. Vestuvių puotoj ne
dalyvavau, apie tai ir nieko ne- 

' sakysiu, tik reikia pridėti, kad 
šeštadienį prie bažnyčios buvo 

: tikras sekmadienis — pilna žiū
rovų, visi sveikino jaunuosius 
ir linkėjo jiems laimingo sugy
venimo. Abu jaunieji 'pasitrau- 

! kia iš savųjų tarpo. Kur jie 
' bus, neteko sužinoti, bet aišku 
yra pasiryžę geram medaus 

1 mėnesiui.
Bikulčių vardas čia yra plau

čiai žinomas, tėvai ir vaikai rim 
i to būdo biznio žmonės, jų val- 
į gykla ir užeiga 4845 W. 14 St.

Balfo piknikas, kaip buvau 
rašęs, kad rugsėjo 5 d., tai vie
na diena suklaidino, šventė bus 
ir pirmadienį tai ir piknikas 

, įvyks pirmadienį, rugsėjo 6 d. 
I Bučo sodyboje, vieta gerai ži
noma. tad nežiūrint oro būkime 
piknike, būsiu ir aš su savo pri- 
siega. K. P. D.

Juodukai šaudo 
baltųjų vaikus

T rečiadiemo vakarą buvo 
gatvėje nužudyti du 13-mečiai 
vaikai: Robert Leonard iš 901 
W. 51 Place, 7 skyriaus Sher
man mokyklos mokinys ir He
len Navarro, iš 911 W. 51 Pla
ce. St. John Baptist mokyklos 
7 skyriaus mokinė.

Prie keturių baltųjų vaikų 
buvusių ties 51 17 S. Peoria St, 
priėjo keturi jauni juodukai, 
kurių vienas sušukęs “Mergai
tės.. traukitės šalin!” pradėjp 
iš .22 kalibro šautuvo šaudyti, 
paleisdamas 5 šūvius. Berniu
kas peršautas du kart per krū
tinę. mergaitė per akį. Abu 
mirė nugabenti į ligoninę. Žu
dikus netrukus policija surado 
ir suėmė. Du iš jų yra po 20 
metų amžiaus ir gyveno 5213 Š. 
Green St.

! TRUMPAI

♦

— Leonas Vasilievas, Sii- 
valk iečių Draugijos pirminiiį- 
kas. praeitą savaitę susirgo ir 
paskubomis buvo išvežtas į ŠV. 
Kryžiaus ligoninę. Jam teks 
bent 10 dienų prabūti ligoni
nėje. kol bus apgydytos skil
vyje atsiradusios žaizdos.

— Dail. Bronė Jameikienė 
išvyko į Haway valstiją, ku
rioje anksčiau gyvenusi. Mų- 
kys Honolulu Meno akademi
joje.

— Darbo Diena švenčiama 
pirmąjį rugsėjo pirmadienį pa
gal 1884 metais priimtą rezoliu- 

sos eilės atsakingų pareigų, lie
pos mėnesį buvo paskirtas Illi
nois Atomo Energijos Komisi
jos nariu, ši komisija, suside
danti iš 20 narių, tvarko visus 
taikos tikslams taikomus ato
mo energijos reikalus, šios ko-1 
misijos svarba kiekvieną dieną 
bus reikšmingesnė, nes Illinois 
valstijos atomo energijos parei
kalavimas kasdien vis didėja.

siems mūsų piliečiams būtų už
tikrintas saugumas.

Savicko paskyrimas į Atomo 
Energijos komisiją galioja dviem 
metams, t. y., iki 1973 metų bir
želio 30 dienos.

Visiems lietuviams malonu, 
kad Frank Savickas, pastatęs 
koją ant pirmos politinės pako
pos. tvirtai žengia aukštyn. Sa
vickas dirbo atstovų rūmuose 
naudingą darbą. Dabar kiekvie
ną kartą jam užkraunama di
desnė atsakomybė senate. Rei
kia manyti, kad savo pareigas 
ir čia jis tvarkingai ir pavyzdin
gai atliks.

Politiniuose sluoksniuose kal
bama. kad kongreso atstovas 
Jan Kluczynski jau daugiau ne- 
bekandidat'uos. Ar nevertėtų, 
vietoj pasitraukiančio atstovo, 
pasiūlyti energingą ir pavyzdin
gą lietuvį Savicką? Kaip jis pa
vyzdingai atlieka savo pareigas 
Springfielde, jis jas atliks ir 
Washingtone. Visi žinome, kad 
balsus jis moka rinkti.

Politikas

HELP WANTED —- FEMALE 
Darbininkių Reikia

’ COOK

Experienced for Sorority House. Live 
in or go. Congenial surroundings. 
Good starting salary. Evanston aręa.

Call GR 5-3668
from 10 A. M. to 1 P. M.

■i iM ■ " —- ■» ! —» - • m-     ■ )—•— —■rrini - j ■ ,

MISCELLANEOUS FOR SALE 
jvoirO* Pardavimai

RUGSĖJO 7 D. ATIDAROMA 
RUDENS IŠPARDAVIMUI, 

didelis pasirinkimas rudens ir žiemos 
sezono drabužių, taip pat puikių reik
menų, kristalo, sidabro ir jūsų stalui 
puošniu indu.

TRIFT HOUSE
Clothing & Household Items

511 MAIN ST., EVANSTON 
Operated by Evanston Junior League

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IEŠKAU NUOMOTI KRAUTUVEI 
PATALPĄ SU BUTU. 

Skambinti Walteriui 
tel. 733-3494.

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIU BU
TAS beismante su baldais arba be jų. 

Tel. HE 4-3563.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI 

iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

ciją. Ją propagavo organiza
cija, pasivadinusi Darbo ku
nigaikščiais. Pirmasis jįj para
das įvyko pirmąjį rugsėjo pir
madienį 1882 m. New Yorko 
mieste ir buvo kartojamas dar 
du metus.

— Sol. Prudencija Bičkienė 
ir muz. Petras Armonas daly
vaus Adelaidės miesto festiva
lyje. Australijos lietuviai daro 
pastangas kviesti i tą festiva
lį sol. Liliją šukytę ir Stasį Ba
rą, taip pat poetus Bernardą 
Brazdžioni ir Antana Gustaiti.

U C

— Pot. Gary Shimkus iš Chi- 
cagos pietvakarių apylinkės 
baigė Armijos jauno kareivio 
apmokymą Fort Polk apmo
kymo centre, Louisianos vals
tijoje.

— Chicago Motor Klubas spėja, 
kad Darbo Dienos savaitgaliui 
iš Chicagos automobiliais išvyks 
virš pusantro milijono žmonių.

— Town of iMke apylinkėje 
sudarytas specialus komitetas 
iš prekybos, pramonės, finan
sų ir visuomeninių institucijų 
vadovu tikslu skatinti ir vyk
dyti apylinkės atnaujinimo bei 
atstatymo darbus.

— St. Xavier Kolegija, ku
rioje yra įsteigta Lituanistikos 
(katedra, sekančiais metais švęs 
125 mėtų sukaktį. J tą kolegi- 
Iją kas metai Įstoja apie 1,000 
studentų. Lituanistikos kated- 
Ira yra įsteigta Marijos ir Anta
no Rudžių pastangomis.

— Pasauliečių Komitetas ka- 
zimierinių kapinių sklypų savi
ninkų teisėms apginti ateinantį 
sekmadienį, rugs. 5 d., Union 
Pier, Mich., Community Hall 
salėje rengia vasaros užbaigimo 
vakarą su šokiais ir vaišėmis, į 
kurias kviečia visus lietuvius. 
Vasaros metu komiteto nariai 
lankėsi Romoje, buvo Vatikane 
ir kalbėjosi įvairiais sklypų sa
vininkų teisių ir ruošiamo albu
mo reikalais. Savininkas

* Tauragės Klubas kviečia vi
sus atsilankyti į gegužinę rug
sėjo 12 dieną O. Brnzgulienės 
darže, prie Liet. Tautinių ka
pinių. Bus gardūs valgiai ir 
gėrimai. Gros geras K. Rama
nausko orkestras. Pradžia 12 
vai. (Pr).

Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų klubas kviečia visus į 
gegužinę, rugsėjo 5 dieną, sek
madienį, Bruzgulienės sode, 
prie Tautinių kapinių. Bus įvai
rių valgių ir gėrimų, šokiams 
gros Ramonio orkestras. Pra
džia tuoj popiet. (Pr).

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EMA1S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1 MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS .ų1’ 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE . .

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So, KEDZIE. CHICAGO 

TEL. — 254-5551 
4936 — 15th St., Cicero 

Tel. 652-1202

51ST AND SACRAMENTO 
EXCELLENT CONDITION 6 room 
brick bungalow, 3 bedrooms, 1% 
baths, overhead sewers — gas hot 
water heat. Aluminum storm win
dows and doors — 1% car garage. 

Mid 20’s.
Call GR 6-4715.

li/2 AUKŠTO, MEDINIS 
apmuštas, 4% ir 3^ kambarių.

2 auto garažas. 
Mažiau $20,000. 

Marquette Parke.
Skambinkite 778-2892.

LEMONTE — Savininkas parduoda 
4 butų mūrinius apt. namus. Kaina 

S58.000. Skambinti 
tel. 775-1163 arba 656-4654.

BELWOOD — By owner. 5 Room 
frame. 2 bedrooms. New paneled liv. 
and din. rms. Lge. modern tile bath, 
Ige. untility rm. Enclosed front porch. 
2 car garage, new gas furnace. Hot 
water heat. 59’xl25’ lot. Low taxes. 

By Appointment Only.
$19,500 544-9559

RIVERSIDE — By Owner (brick 
French Provincial) 7 Rooms, 3 bed
rooms, 1*4 baths Cabinet kitchen. 
Living rm. with fireplace. Formal 
dining room. T-V rm. Central Air.

2 car garage. Side Drive.
$43.500.

Tel. 447-1029

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4QM Aishw, 
Chicago, III. 6063X TsL YA 749W

< —

A. T V 5 R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

T«l4 REpublIc 7-1941 
___________________ /

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
TtisomI auto motorai, stabdžiai, 

tun*-ups Ir t. L
4824 Sx CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

HOME INSURANCE
OH: Frank Zapolii 
3208ft W. 95th St 

GA 4-8654

SiMe fCaoMr

- ------------------------------------------------\

! . I E,R_R A
Brang«nyb4t, Laikrodžiai, Dovano, 

visoms progom*.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

ČIA DOLERIS SAUGUS
4 BUTŲ gražus mūras ir^ 4 auto 

mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
__ $42 700.

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

LIUKSUS 2 BUTŲ — 20 metų mū
ras. Radiant šildymas. Garažas. Pui
ki gatvė — blokas į pietus nuo parko. 
__ $4 J Q0Q

SKLYPAS 30’ su garažu prie Mar
quette Parko. — S10,500. /

TVIRTI DU NIŪRAI greta ant. pla
taus sklypo duoda $1,400 pajamų 
kas mėnesi. Centralinis alyva šildy; 
mas, daug priedų, maži taksai už 
abu. $47,900.

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

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

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

Valdis Beal Estate
7051 Se. Washtenaw Ave. RE 7-7200

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

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

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

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa ^Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais.^ z Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET

436-7878

S BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj. — $38,000.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $39,000.

18 BUTTJ, mūras, alum, langai, SL 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

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

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

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321 *

FOR SALE
By owner in North Harvey. 3 bed
room brick home, large living room, 
kitchen dining area, full basement, 
gas heat, central air cond. 2 car gar
age, storms & screns. many other 
extras. Asking mid 20’s. Shown by 

appt. Tel. ED 3-2914.

LOMBARD

3 bedroom brick ranch, att. garage 
w. den, zoned commercial, good for 

office, etc. Upper 40’s.
BY OWNER

627-8297

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Rowenta*

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perrtatau aenua Ti
sų rūšių namo apšildymo pečiui ir 
air-conditioning į naujus ir senua na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET MKTAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.T VI 7-3447

"NAUJIENOS“ KIEKVIENO
DAKB0 ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS


