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VYKDŽIAU PAREIGA TĖVYNEI 

C-

Lietuvio kalinio skundas iš stovyklos
Rusų pogrindžio leidiny “Paskutinių įvykių kronika” 18 n-je 

(1971 m. kovo mėn.) viename skyriuje rašoma apie septynis Mor
dovijos stovyklų politinius kalinius. Septintasis yra lietuvis — 
Liudvikas Simutis, Adomo sūnus, gimęs 1935 m. Paskelbta, kad 
Simutis esąs laikomas specialaus režimo (griežto) sąlygose, kad 
jis buvęs veiklus dalyvis pogrindžio organizacijos “Lietuvos Lais
vės Kovos Sąjūdis (LLKS). Jis buvo suimtas 1955 metais ir nu
teistas mirties bausme — sušaudymu. Sovietų Sąjungos A. Ta
rybos Prezidiumas mirties bausmę pakeitė 25 metų sunkiųjų 
darbų stovykla.

Prašymas paleisti 
nepatenkintas

Simutis, 15 metų iškalėjęs sto
vykloje, 1970 m. liepos mėn. 
kreipėsi i Sovietų Sąjungos A. 
Tarybos Prezidiumą, prašyda
mas jį paleisti. Jis nurodė nejau
čiąs simpatijų sovietų valdžiai 
ir. ypač dėl įvykių jo jaunystėje. 
(Čekistai nukankino jo tėvą, Lie
tuvoje buvo vykdomas teroras, 
lietuviai buvo vežami į Sibirą 
ir kt.). Be to, Simučio sveika
tai pašlijus ir jam šiuo metu at
sisakant kovos (nes ji būtų be
prasmiška), jis prašė jį paleisti 
laisvėn.

Vyriausioji Prokuratūra So
vietų Sąjungoje, su Liudviko Si
mučio prašymu susipažinusi, pa
darė sprendimą: šiai bylai per
žiūrėti nėra pagrindo.
“Norėjau gyventi, mokytis ir 

žaisti...”

Liudas Simutis savo- rašte 4— 
prašyme meras-Lmd~.
klą Lietuvoje, priminė partiza-
nų žygius, nusiskundė, kad Lie
tuvos partizanai nesulaukę iš 
svetur jokios pagalbos. Jo žo
džiais, rusai jo tėvą žiauriai nu
kankino 1941 m., tuo metu, kai 
dar LLKS neveikė.

Jis rašė; “Norėjau gyventi 
mokytis ir žaisti... Tačiau koks 
gyvenimas, kai jau trečią parą 
gatvėje guli nužudytas kaimy
nas ir neleidžiama jį palaidoti, 
koks gi mokymasis, kai tai vie
nas, tai kitas mokslo draugas 
neateina į mokyklą, šeimos išve
žamos j Sibirą, ar jaunieji gali 
žaisti, kai suaugusieji verkia?”

Simutis pabrėžė: mano širdis 
ne akmeninė, negalėjau likti nuo
šaly. Jo veikla, jis rašė, buvo 
garbinga, jis nesiekęs naudos ir 
jis tik vykdęs pareigą savo tė
vynei, tautai ir visai žmonijai.

Ar galima gerbti sovietų 
santvarką?

L. Simutis, 15 metų stovyk
loje praleidęs, aprašo gyvenimą 
joje, tai, kaip jam dažnai teko 
badauti, vis reikėjo klausytis 
stovyklos pareigūnų keiksmų: 
esi banditas, nusikaltėlis...

Jei jis toliau būsiąs laikomas 
stovykloje (tai ir įvyko, Mask
vai jo nepasigailėjus — E.), kai 
jo sveikata žymiai pablogėjusi, 
tai, jis, rašo, “būsiu teisus, ma
nęs, kad 1956 metais mirties 
bausmę pakeitus darbo stovykla, 
buvo pasiryžta mane nukankinti 
nepakeliamose sąlygose”. Pažy
mi: tokiai padėčiai esant jis, Si
mutis, negalėjęs sovietų val
džiai, santvarkai įgyti nei pagar
bos, nei pasitikėjimo.

Jis teigė esąs priešingas kerš
tui ir pabrėžė: tikiu į-teisingu
mo laimėjimą.

Prašymą pasigailėti Liudas Si
mutis siuntė ne legaliu, oficia
liu keliu — per stovyklos specia
lų skyrių, bet kitais būdais. Jis 
norėjo išvengti cenzūros, be to, 
jis būtų buvęs nubaustas. Mask
va Simučio prašymą atmetė. (E)

Pastaba: L. Simučio pareiš
kimas — svarbus dokumentas.

IŠ VISO PASAULIO

MILWAUKEE. — Antradie- 
nį įvyks pirminiai Wisconsin© 
rinkimai, kuriuose, kaip ir Flo
ridoje, aktyviai balsus medžioja 
visa eilė demokratų. Alabamos 
gubernatorius George Wallace 
ir čia tikisi gerai pasirodyti, nes 
jau 1964 m. rinkimuose jis Wis- 
consine gavo 34% visų demokra
tų balsų. Illinois valstijoje Wal
lace vardas bus rinkimuose įra
šytas, kaip Amerikos Nepriklau
somos partijos kandidato, čika- i 
goję jau veikia rinkiminė būs
tinė 1944 N. Damen Ave. Wal
lace rėmėjai nesitiki, kad demo
kratai nominuotų jį kandidatu į 
prezidento vietą. Po visų pir
minių rinkimų ir po kandidatų 
nominacijos Wallace pasiskelbs 
nepriklausomu kandidatu.

FORT LAUDERDALE. — Ke
li Floridos viešbučiai skundžia-

say nesumokėjo jiems už kam
barius, kai jis dalyvavo pirmi
niuose Floridos rinkimuose. Go
vernors Club viešbutis sako, kad 
meras skolingas 4,513 dol. O du 
Jacksonville viešbučiai sąskaito
je turi 16,746 dol.

PARYŽIUS. —Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeris Schu
mann susitiko su šiaurės Vietna
mo ir Viet Congo atstovais,, ku
rie jį prašė spausti Ameriką, kad 
ji dalyvautų Paryžiaus taikos 
derybose. .

NEW YORKAS. — Sovietų 
Sąjunga pranešė Jungtinėms 
Tautoms, kad ji nedalyvaus ap
linkos teršimo klausimų konfe
rencijoje, nes ten neleidžiama 
dalyvauti Rytų Vokietijai. Jei 
ši būtų įsileista, tai, gal, sovie
tai dalyvautų, pareiškė ambasa
dorius Malikas.

TOKIJO. — šeštadienį Japo
nijoje siautė audros, kurios jū
roje nuskandino 47 nedidelius 
laivus, žuvo 83 asmenys.

Karas P. Vietname
SAIGONAS. — Pietų Vietna

mo šiaurėje komunistų artileri
ja privertė pietiečius pasitrauk
ti iš septynių bazių. Artilerijos 
sviediniai ir minos krenta jau ir 
į Quang Tri divizijos štabo ka
reivines. Per dvi dienas komu
nistai netekę 285 kareivių. Jų 
pozicijas' bombarduoja didieji 
Amerikos bombonešiai.

Karinė vadovybė dar nežino, 
ar šie sustiprinti komunistų puo
limai reiškia naujos ofenzyvos 
pradžią. Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretorius pareiškė, kad prezi
dentas Nixonas budriai stebi pa
dėtį Vietname ir tikisi, kad Pietų 
Vietnamas'šį priešo spausdimą 
atlaikys.

Tai retas, laisvąjį pasaulį pa
siekęs, Sovietų Rusijos darbo 
stovyklų kalinio šauksmas. Iš
tisas L. Simučio pareiškimo pa
žodinis tekstas Eltos skelbia
mas atskirai. (E)

Viršuje Rita Rappz Houstono Erdvės Centro bandymu ir tyrimu sky
riaus tarnautoja, patikrina astronautu maisto patiekalus, kurie su
presuoti sausi specialiuose maišuose. Ji į kiekvieną maišelį "įsa u na" 
tinkamą vandens kiekį. Apačioje matomas astronautu maisto ser
vizas, kuris bus naudojamas ilgesnėse erdvės laboratorijų kelionėse.

ŠIMTAI TŪKSTANČIU VOKIEČIU 
APLANKĖ GIMINES R. VOKIETIJOJ
BERLYNAS. — Velykų savaitgali šimtai tūkstančių Vakarų 

Berlyno gyventojų užplūdo Rytų Berlyną. Prie sienos išlieta daug 
džiaugsmo ašarų, kada giminės, ilgus metus perskirti aukštų 
tvorų ir spygliuotų vielų, vėl susitiko. Raudonojo Kryžiaus parei
gūnai vedžiojo senelius, aklus, gaivino apalpusius. Prie sienos 
perėjimo punktų susidarė ilgiausios eilės. Penktadieni kas valandą 
sieną perėjo po 5,000 žmonių.

Užsienio stebėtojams šis žmo
nių susitikimas su žmonėmis dar 
kartą parodė Berlyno sienos ne
žmoniškumą ir komunistų reži
mo barbariškumą. Pirmą kartą 
Vakarų Berlyno žmonės galėjo 
nuvažiuoti ir Į kitus Rytų Vokie
tijos miestus, ko nebuvo galima 
daryti per 20 metų.

Vokiečiams aišku, kad šis sie
nos atidarymas buvo sovietų 
spaudimo rezultatas. Kremlius 
nori parodyti vokiečiams, kad 
ateities susitikimai priklausys 
nuo Bonos parlamento. Jei jis 
ratifikuos sutartį su Sovietų Są
junga, tai berlyniečiams bus leis
ta vėl aplankyti savo šeimos na
rius per Sekmines. Vokiečių ra
tifikavimas laukiamas gegužės 
4 d., o Sekminės išeina viduryje 
gegužės mėn. Jei parlamentas su
tarties nepatvirtintų, siena tik
riausiai nebūtų atidaryta.

Jei Rytų Vokietijos režimas 
bijo kontaktų su Vakarų Vokie
tijos gyventojais, tai rytuose 
siena su Lenkija atidaryta jau 
visi metai. Pernai pusė milijo
no vokiečių lankėsi Lenkijoje, o 
iš Lenkijos į Rytų Vokietiją bu
vo atvažiavę 100,000 lenkų. Len
kai Vokietijoje perka pigesnius 
televizijos aparatus, indus, elek-

Filipino atgaila 
ant kryžiaus

SAN FERNARDO. — Filipi
nuose. apie 45 mylios nuo Ma
nijos, 30 metų filipinietis buvo 
prikaltas prie kryžiaus. Po ke
lių minučių ji draugai nuėmė 
visai be sąmonės.

Juanito Firing kryžiaus au
kos ritualą suvaidina kiekvieną 
Didįjį Penktadienį jau daug me
tų. Tuo jis atperkąs savo nuo
dėmes ir jaučias didelį pakilimą 
dvasioje. Prieš kalamas prie 
kryžiaus Piring yra apvainikuo
jamas ersškėčių vainiku ir neša 
10 pėdų ilgumo kryžių. Jį pa
lydi minia žiūrovų, kurių dalis 
muša save bambuko lazdomis 
ar lentelėmis, prikalinėtomis 
stiklo šukių.

trinius gaminius. Vokiečiai iš
perka Lenkijos vaisius, daržo
ves, pigesnį gazoliną, privačių 
ūkių gamintus sūrius, štetine, 
Lenkijos mieste, valdžia atidarė 
astuonias naujas kepyklas, nes 
pastebėta, kad vokiečiai išper
ka lenkišką duoną.

Su šachmatininkais 
sunku susitarti

BELGRADAS. — šachmatų 
mėgėjai visame pasaulyje stebi 
su nepasitenkinimu pasirengi
mus seniai laukiamoms varžy
boms tarp amerikiečio Bobby Fi- 
scherio ir pasaulio čempiono Bo
riso Spasskio. Derintis dėl vie
tos, kur varžybos įvyktų, Fische
ris siūlė Belgradą, o Spasskis 
priešinosi, kad ten vasarą — per 
karšta. Buvo sutarta, kad pusė 
visų partijų vyks Belgrade, o 
pusė Islandijos sostinėje Reyk- 
javike.

Dabar Fischeris pareikalavo, 
kad Belgrado ir Reykjaviko mie
stai visą pelną po varžybų pa
dalintų per pusę ir atiduotų jam 
ir Spasskiui. Belgrado pareigū
nai atsakė, kad jie rizikuoja ne
mažas sumas ir jokių ekstra pi
nigų niekam nemokės. Jei bus 
pelno, jis teks organizatoriams. 
Tada Fischeris pareiškė, kad jis 
Belgrade neloš.

Belgradas paskelbė, kad jis pa
saulio čempionato neorganizuos. 
Pasaulinė šachmatų federacija 
kreipėsi į Amerikos federaciją, 
reikalaudama garantuoti, kad 
Fischeris atvyks lošti prieš B. 
Spasski. Kita telegrama pasau
linė federacija kreipėsi į abu nu
matytus miestus, prašydama su
silaikyti nuo galutinio sprendi
mo iki balandžioX d., kada lau
kiamas Amerikos federacijos at
sakymas. ’’Jei "Amerikos šach
matų vadovybė neduos garanti
jos, kad Fischeris loš, kaip nu
matyta, tai bus laikoma, kad jis 
atsisako lošti' ir palieka pasaulio 
čempiono titulą Spasskiui.

Departamentas 
sveikatos reikalams

WASHTNGTONAS. — Abie
juose Kongreso rūmuose buvo 
pasiūlytas įstatymo projektas, 
kuris atskirtu sveikatos reikalu 
tvarkymą iš bendro sveikatos, 
švietimo ir šalpos departamen
to. šio projekto antoriai aiški
na, kad nėra pasaulyje kitos di
džiosios valstybės, kuri tokius 
svarbius tris dalykus laikytų 
vienoje ministerijoje, vadovauja
moje vieno ministerio.

Vyriausybė šio pasiūlymo ne
remia, nes ji jau prieš daug mė
nesių yra pasiūliusi savo vy
riausybės perorganizavimo pla
ną, kurio demokratų valdomas 
kongresas dar nesvarstė.

Kai kurie senatoriai nebūtų 
priešingi sujungti sveikatos ir 
šalpos reikalus viename depar
tamente, įsteigiant švietimui at
skirą departamentą. Nurodo
ma, kad sveikatos, šalpos ir švie
timo reikalų biudžetas yra 78.9 
bil. dol., kas yra daugiau net ir 
už gynybos departamento lėšas.

Pastebėta, kad kongreso na
riai, kurie nori įsteigti atskirą 
sveikatos reikalų tvarkymo įs
taigą, galvoja ir apie valstybinį 
sveikatos draudimą, kuris bū
tų reikalingas stiprios, gerai or
ganizuotos įstaigos.

“Mes ne rusai”
“Mes ne rusai, mes esame gru

zinai” — pareiškė Sovietų Są
jungą atstovavę imtininkai, nu
galėję JAV imtininkus kovo 24 
d. Hofstra universitete. Apie tai 
kovo Žfi d. pranešė “New York 
Times”. (E)

NACIONALIZMAS BALTIJOS ŠALYSE
SUŽADINO JAV SPAUDOS DĖMESĮ

BOSTONAS. — šeštadienį Bostono laikraštis “Christian 
Science Monitor” pirmam puslapyje įsidėjo savo Maskvos kores
pondentės Charlotte Saikowski straipsnį “Nacionalizmas rusena 
Baltijos valstybėse”. Šiame straipsnyje autorė pakartoja Ame
rikos spaudoje jau aprašytą 17,000 lietuvių katalikų peticiją Le
onidui Brežnevui. Ta peticija yra siunčiama per Jungtinių Tautų 
sekretorių Kurt Waldheima.

National krautuvės 
atpigino mėsą

ČIKAGA. — National Tea Co., 
kuri Čikagoje turi 213 maisto 
krautuvių ir yra šešta didžiausia 
maisto krautuvių bendrovė vi
soje Amerikoje, paskelbė numu- 
šanti kainas nuo 10 iki 30 centų 
svarui 36-iems mėsos produk
tams. Manoma, kad tuo pavyz
džiu paseks ir kitos maisto krau
tuvės.

High-Low krautuvių, kurių Či
kagoje yra 50, viceprezidentas 
pareiškė, kad jo bendrovė nie
kad mėsos kainų nebuvo iškėlu
si, todėl jai nėra ko ir jų že
minti. Jei urmo kainos kris, 
tai ir jo krautuvių mėsos kainos 
bus mažesnės, pareiškė parei
gūnas.

Namų savininkai 
skundžia bankus -

" ČIKAGA. — Astuoni Čikagos 
namų savininkai kreipėsi į teis
mą, skųsdami 75-kias Cook aps
krities taupymo ir paskolų drau
gijas (Savings and Loan). Skun
de sakoma, kad tos draugijos su
dariusios nelegalų sąmokslą, rei
kalauja iš paskolų gavėjų, per
kančių namus, kad jie iš anksto 
įneštų sumą pinigų už nuosavy
bių mokesčius. Tie mokesčiai 
pridedami prie mėnesinio skolos 
mokėjimo (mortages) ir prie 
nuošimčio už paskolos davimą.

Skunde nurodoma, kad visos 
Savings and Loan draugijos su
renka tokių būdu iš žmonių apie 
500 milijoniĮ dolerių per metus. 
Už tuos pinigus namų pirkėjai 
negauna jokių palūkanų. Skun
de reikalaujama, kad teismas 
priteistų sumokėti namų pirkė
jams visas palūkanas už nuosa- 
vyės mokesčių pinigus — dvigu
bai.

Taupymo ir paskolų draugijos 
nurodo, kad jos turėjo daug var
go su namų pirkėjais, kurie lai
ku nesumoka miesto mokesčių, 
todėl įvesta tokia tvarka, kad 
pačios paskolą duodančios įstai
gos mokesčius moka. Panašūs 
skundai yra jau buvę praeityje 
ir juos teismai atmesdavę. Ma
noma, kad ir šį kartą teismai 
pasisakys už esamą tvarką.

Čikagos solistai 
Australijoje

Australijos spauda teigiamai 
vertino St. Baro ir D. Stankai- 
tytės koncertus Adelaidėje, Mel
bourne, Sydnėjuj ir kitur. “The 
Advertiser”, Adelaidėje, kovo 15 
d. pažymėjo: “nuo seniai Town 
Hall ebuvo girdimas tokio mas
to tenoras kaip Stasys Baras. Jo 
pažymėtinos spalvos balsas, ne
tenka abejoti, pripildytij stam
biausius operų teatrus Ameri
koje ir Europoje”. Pasak dien
raščio kritiko, I). Stankaitytė pa
vydėtinai gerai valdo savo dra
matinio soprano balsą. (E)

Korespondentė sujungia šią 
peticiją su Estijos komunistų 
partijos centro specialia sesija, 
kuri svarstė nacionalizmo po- 
reiškius Estijoje. Primenamas 
ir 17 latvių komunistų laiškas 
Europos komunistų vadams, 
skundžiantis dėl Latvijos rusi
nimo.

Straipsnyje sakoma, jog sun
ku žinoti ar nacionalizmas šio
se Baltijos šalyse auga, plečia
si, ar tik šią problemą režimui 
yra sunkiau kontroliuoti, nevar
tojant Stalino metodų. Aišku, 
kad Baltijos valstybėse tautinis 
nepasitenkinimas yra gyvas.

Autorė nurodo, kad stebėtojai 
įžiūri visą eilę tautinio atgijimo 
reiškinių visoje Sovietų Sąjun
goje. Nerimas pastebimas Uk
rainoje ir kitur. Prie to nerimo 
prisideda sovietų žydų agitacija 
ir emigravimas į Izraelį. Nema
žą įtaką padarė Vakarų radijo 
transliacijos ir turizmas. Daug 
reiškia ir pogrindžio leidiniai.

Kai kurie vakariečiai stebėto
jai, autorės žodžiais, įžiūri vi
suotinę -ideologinę apatiją, kuri 
atsir'ado po daugelio metų mark
sistinės indoktrinacijos ir neį
kvepiančios vyriausybės. Vis 
daugiau žmonių ieško dvasinio 
peno religijoje ir savo kultūrinė
se tradicijose. Ypatingai reži
mui neramumą kelia nesugebė
jimas įkvėpti jaunosios kartos. 
Paskutiniu laiku partijos va
dai Baltijos šalyse labai pabrėžė 
reikalą sustiprinti ideologinę in- 
doktrinaciją mokyklose ir uni
versitetuose.

Galimas daiktas, kad tauti
niai jausmai prasiveržia ir todėl, 
kad režimas nebenori su šia pro
blema kovoti taip brutaliai, kaip 
su ja buvo kovojama Stalino lai
kais. Kalbant apie Lietuvos me
morandumą, pavyzdžiui, sovietų 
pareigūnai žinojo, kad peticijos 
parašai yra renkami. Nors jie ir 
trukdė tuos parašus rinkti, jie 
nepanaudojo visos jėgos šiai ak
cijai sustabdyti, rašo Charlotte 
Saikowski.

Okup. Lietuvos 
komsomolcai

Vilniuje, š. m. kovo 15-16 d. 
įvykusiame komjaunimo 17-me 
suvažiavime Centro Komiteto 
nariais buvo išrinkti: Vilhelmas 
Chadzevičius, Gregorijus Deni
sovas, Stasys Jasys, Romualdas 
Judeika, Vytautas Kybartas, 
Vanda Klikūnienė. Grasilda Mar
cinkevičiūtė, Vaclovas Morkū
nas, Jevgenijus Nikulinas. Eu
genijus Poškus. Narimantas 
Vaitkevičius. Pirmuoju sekre
torium liko, dar ir buvusiam 
(16) suvažiavime išrinktas Vac
lovas Morkūnas, antruoju sek
retorium — Grigorijus Deniso
vas, sekretoriais Romualdas 
Judeika, Vanda Klikūnienė. (E)

— š. Amerikos haltų infor
macijos kongresas įvyks š. m. 
balandžio 15-16 d.. Sheraton Inn, 
Washington - Northeast (8500 
Annapolis Rd.. Maryland 20781).

(E)



Spalvingasis Colorado (10)KAPELIONO TARNYBA LIGONINĖJE
P. STRAVINSKAS

Colorado Universiteto moko
moj: ligoninė — Colorado Gene
ral Hospital, Denveryje, turi sa
vo pacientams koplyčią, o prie 
jos ir įvairių religijų kapelionus.

Gal kam ir. keista, bet yra 
faktas, kad ta ligoninė, būdama 
valstybinė, kapelionams moka 
algas, laikydama juos savo per
sonalo nariais.

Protestantu kun. - ministeris Gleen 
B. Martin, Colorado General Hospital 

kapelionas.

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

| knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00 

l K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi. —............ $6.00
j Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

įrištas, 431 pusi. ........................ -...... _................... — $7.50
Prof. VacL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. 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 Liudžius, RAŠTAI, 250 pusi........... .. ............ ........  $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

į 88 pusi., ...........................-.................   $1.00
j S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — .............  $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik -------- ------- ---------------------- $10.00

N A U J 1 E N O S,
1739 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100

1 .... *
Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga* aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 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.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money ! 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 606C3

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

I vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
i Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

I
 Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 

intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kamuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bėndra- 
darbiautnjų ir tiltu statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl.. kaipa 3 dol.

i Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 psl.. kaina 5 dol. Ap- 1 
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš boLševikus ir jos na- I 
nu elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi- 
I minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu- 

' vio dalią Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
t rašytoms Pearl Buck kūriniams 526 psl.. kietais viršeliais, kai- 
1 nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- g 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 1 

j lose. Vokietijoje 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta | 

paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra | 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir I 
asmenis 270 psl . S4 00

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ, g 
Autorė buvo Vilniui?. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 1 I Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdūs aprašymai, ką ji *en matė, kokias Į 
kalbas girdėjo ir ka jai žmones pasakė 95 psl.. $1 00 Yra taip pat 1 
^versta i anglu kalha i

D Kuraiti. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ Kelionės Į Lietu
va įspūdžiai niustruofa foto nuotraukomis. 331 psl $3 Orf

O Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- , 
lonaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
Hžntaskavimai Abi knygom p; rašytos lengvu, gražiu stiliumi

V Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m 49I psl. $1,00 Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- ! Į n n i gyvenimą Skurdi tremas ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju*r | 
Ringi Pasijuokime vrsi. skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. B I 5’2 psl . SI bo

Sm ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HAl STĖD ST., CHICAGO, ILL. 60608 

atsilankam darbo valandomis ^rba užsakant paštu ir pridedant 
čeki ar pinigine perlaidą

- -ITT___ LiniL-ll ir III JI 1 I irr-LL l ------— .................... ' - **"' - ' * J ■

Esant man toje ligoninėje, vie- 
nas tų kapelionų, ir tai ne kata
likų, o protestantų dvasininkas, 
jų ministeris Glenn B. Martin 
padarė man labai gerą įspūdį. 
Per 10 mano ten gulėjimo dienų 
jis kelis kartus buvo atėjęs pas 
mane, pasėdėdavo prie mano lo
vos, ir mudu apie daug ką ma
loniai ir įdomiai pakalbėdavome. 
Atsisveikindamas mane, jis vi
suomet palaimindavo mane, pa
darydamas ant manęs savo ran
ka kryžiaus ženklą, kas, rodos, 
pas protestantus nėra įprasta.

Išvykdamas iš Denverio, aš 
ir su juo padariau pasikalbėji
mą. JĮ dabar čia paskelbiu.

Kaip kitus man pasikalbėji
mus davusius, taip ir tą protes
tantų kunigą — minister! Glenn 
B. Martin noriu skaitytojams 
pora žodžių pristatyti.

Jis yra gimęs Minesotos vals
tybėje, prie Kanados, vienoje 
stambaus ūkininko šeimoje. Gy
venęs Šveicarijoje ir Vakarų Vo
kietijoje, kur baigęs ir savo teo
loginius mokslus. Grįžęs Į Ame-

Colorado valstijoje, Pike Peak, srityje, yra keliy kalny 9™pė, vadinama Dievų Soda. Pa
veiksle matome kalnus ir pakalnėje augančius dievų sodo medžius.

riką, 1954 pradėjo kapeliono tar
nybą CGH. Jis man sakėsi pri
klausąs tai protestantų religijai, 
kurios mokymu, Bažnyčia tu
rinti būti atskirta nuo valstybės. 
Todėl pirmuosius 10 metų, jis “iš 
principo” neėmęs jokio atlygi
nimo iš ligoninės už teikiamus 
dvasinius patarnavimus pacien
tams. Tik vėliau, įsitikinęs, kad 
kapeliono tarnyba plačiau sie
kianti nei dvasinis patarnavimas, 
jis pradėjęs imti iš valst. ligo
ninės (tuo pačiu ir valstybės) 
algą, kurią ir dabar gaunąs. Man 
buvo įdomu, kaip gi jis supran
ta ir kaip atlieka ligoninėje sa
vo kapelioniškas pareigas. To
dėl aš tuo klausimu ir pradėjau 
su juo savo pasikalbėjimą, kurį 
vėliau dar papildžiau ir savo su
sirašinėjimu su juo.

— Kaip Jūs suprantate ir 
praktiškai vykdote ligoninės ka
peliono pareigas?

— Mano pažiūra, kapelionas 
turi padėti ligoniui ne tik jo sie
los reikalų rūpinimu, bet visa
pusiškai; pradėti viskuo, kuo tik 
gali; padėti ne tik savo tikėjimo 
ligoniui, bet ir kitų tikėjimų, 
netgi ir netikinčiam. Taip su
prasdamas kapeliono pareigas, 
aš, kiek galiu, ir stengiuosi vi
siems ligoniams padėti.

— Tai kaip gi konkrečiai Jūs 
jiems padedate, kokiais, būtent, 
veiksmais?

— Ligoninėje atsigulusį paci
entą, nežiūrint, kokios jis bebū
tų religijos ar ir visai be religi
jos, aš visuomet aplankau, su 
juo pakalbu, jį paraminu, sutvir
tinu jo pasitikėjimą daktarais, 
jo gydymu, kad jis būtų ramus. 
Stengiuosi išaiškinti, kas kenkia 
jo ligai, ką galėčiau, tarpinin
kaudamas tarp jo ir daktaro 
bei gydančio ir jam gelbstančio 
personalo, pašalinti.

— Ar Jūs sava veikla išeina
te ir už ligoninės ribų?

— Jei ligonis, pvz., būna jo 
šeinros narių užmirštas, apleis
tas, aš, jei sąlygos leidžia, ban
dau padėti jam atnaujinti ryšį 
ir su jo šeima (maždaug daro
ma tas pats, ką daroma ir socia
linių darbuotojų — P. Str.).

— Ką darote, jei to ryšio ne
pasiseka atnaujinti?

Tada ligonį aš dažniau ap
lankau. pabūnu su juo. duoda
mas jam suprasti, kad aš esu su 
juo jo kančiose, jo rūpesčiuose, 
jo ligoje. Negalėdamas jam ki
taip padėti, bent pabūnu su juo.

— Taip plačiau suprasdamas 
savo pareigas, kapelionas gali 
padėti net ir psichiatrinių ligo
ninių pacientams — ar ne?

— Psichiatrinių ligoninių pa
cientai net daugiau reikalingi 
kapeliono pagalbos nei kitų ligo
ninių. Tose ligoninėse kapelio
no veikimo dirva labai dėkinga. 
Kapelionų įtaka psichiniams li
goniams’kartais būna labai di
delė. Kapelionų mes visur tu
rime: kariuomenėje, pata-sos 
namuose ligoninėse, net kalėji
muose.

— Aš primenu, kaip Jūs, esant 
man šioje ligoninėje, ateidavo
te pas mane, pakalbdavote su 
manim ir atsisveikindamas vis 
mane palaimindavote kryžiaus 
ženklu. Tą, iš tikrųjų, aš prisi
menu labai maloniais jausmais, 
nors Jūs ir nebuvote mano tikė
jimo dvasininkas. Ar Jūs taip 
darote ir su kitais pacientais, 
kurie nėra Jūsų tikėjimo?

-- Taip aš darau su visais pa-’

cientais, net ir su tais, kurie sa
kosi esą ateistai.

— O jei netikintis parodo 
Jums savo nepasitenkinimą?

— Dėl to aš neįsižeidžiu. Tada 
aš nekalbu su juo religiją lie
čiančiais dalykais, nedarau jam 
jokio relignio ženklo, bet sten
giuosi vistiek jam padėti, kuo 
galiu kaip žmogui.

— Toks prie netikinčiojo pri
ėjimas, be abejo, jį teigiamai vei
kia — ar ne?

— Būna atvejų, kad, šitaip el
giantis su netikinčiu, palaips
niui atsiveria jam lūpos, atsida
ro širdis, ir tada jis kalbasi su 
kapelionu, kaip su savo artimiau
siu žmogum. Kartą vienas ateis
tas, visą gyvenimą kovojęs prieš 
religiją, prieš Dievą, išeidamas 
iš • ligoninės, nežinau, kaip ten 
buvo, — kokia jo klaida, ar ką, 
— prašė mane už jį pasimelsti...; 
Jei jis dar gyvas,-tikriausia, bus 
mane jau senai pamiršęs, o aš 
prisimenu jį dažnai ir dabar sa
vo maldose. Buvo dar ir kitas 
atsitikimas su kataliku, pasida
riusiu ateistu. Po nuoširdaus, 
atviro pasikalbėjimo su juo jis 
paprašė kunigo prieiti išpažin
ties...

— Kokio tikėjimo ligonių dau
giausia turite CGH?

— Katalikų. Jų yra apie 37%.
— Kokie CGH kapelionų san

tykiai tarp savęspc <■
— Kuogeriausi’.izMes visi sten

giamės suprasti kapeliono parei
gas plačiau ir padėti ligoniams 
vispusiškiau. čia, ligoninėje, 
mes ne turime jokios konkuren
cijos, jokių varžybų dėl sielų, 
jokio spaudimo ligoniams dėl 
konversijų. Mes stengiamės at
naujinti ligonio ryšį su Dievu, 
kurį jis tiki, ir su-Bažnyčia, ku
riai j is priklauso.. JJž netikinčius 
mes meldžiamės ir jų neišskiria- 
me. nelaikome žemesniais. Mes, 
kaip sakiau, ir jiems padedame, 
kuo galime, kaip žmonėms.

— Ar kapelionai padeda tik
tai ligoninėje,gulintiems pacien
tams, ar ir į ligoninę vaikščio- 
jatiems (ambulatoriniams) li
goniams (outpatients) ?

— Jei kas iš tų “outpatients” 
į mus kreipiasi, mes patarnau
jame ir jiems. Tik nevisuomet 
mes galime jiems padėti.

Toliau mūsų pasikalbėjimas 
(taip pat ir pasikeitimas minti
mis susirašinėjime) lietė kaikū- 
rinos kitus, daugiau religinės 
filosofijos klausimus, kurių čia 
neliesiu.

Pastebėsiu nebent tai, kad aš 
kun. Glenn B. Martin paklau
siau ar, jo pažiūra, gali Dievas 
leisti žmogui kentėti jo sielos 
gerovei, į ką jis atsakė neigia
mai (tai pažiūra, rodos, kiek ne
siderinanti su Kat. Bažnyčios at
stovaujama) .

Iš prekių pabrangimo 
pelnosi tarpininkai

Economic Research. Service 
paskelbtu pranešimu, vienos 
vidutiniškos šeimos JAV-bėse 
metinis “maisto krepšis” pra
eitą mėnesį pakilo iki $1,297. 
Tai yra $50 daugiau kaip buvo 
praeitą lapkričio mėnesį.

Apskaičiuota, kad iš maisto 
produktų pabrangimo kiekvie
nų $23 tarpininkams tenka $18, 
gi farmeriams už produktus tik 
$5. “Tarpininkais” vadinami 
visi tie per kurių rankas mais
to produktai pereina nuo far- 
merio iki vartotojų, kaip tai 
maisto paruošėjai ir paskirsty
tojai.

MOKSLININKO GALVA
Mokslininkai dažnai būna iš

siblaškę, ir apie juos pasakoja
ma visokiausių anekdotų. Toks 
įdomus pasakojimas yra ir apie 
Amperą.

Mokslininkas grįžo vėlai va
kare namo. Pareinant jam smar
kiai lijo. Grįžęs jis nuėjo į mie
gamąjį, savo šlapią skėtį atsar
giai paguldė Į lovą, o pats atsi
stojo į kampą išdžiūti.

AUŠROS GADYNĖ
Teisybė! Tai dabar Aušros 

[gadynė 1
Kad Lietuvą Aušros šviesoj 

[matysi, 
tikrai stebėdamos išvysi, 
.kokia garsi, graži, gyva 
ji buvo ir lig šios dienos yra.
Didvyrių jos negalima 
nei suskaityti! Ir praeity ji buvo 
pirmoji šio pasaulio žemė.
O jos kalba! Ak miels žmogeli! 
Labai toli ji pralenkia 
turtingumu ir savo gražumu 
visas kalbas pasaulio, net 

[padangių!
Vydūnas

The end of work, 
or the beginning 

of worry?

.Most people look toward 
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be 
if you prepare for it. But if you 
don’t,, it can be a time of worry 
and discontentment. A time when 
you can look back and think of 
a million ways that you could 
have saved, but didn’t.

Well, there’s no better time 
to think about retirement than 
now, while you’re working.

One easy way to save on a 
regular basis is by purchasing 
U.S, Savings Bonds through the 
Payroll Savings Plan where 
you work.

Now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds— 
for E Bonds, 5% % when held to 
maturity of 5 years, 10 months

(4% A© first year). That extra 
72 %, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds 
issued since June 1,1970... with 
a comparable improvement foe 
all older Bonds.

Buy U.S. Savings Bonds.
.They’ll help make your 

retirement just what you want 
it to be.

.Bond, ire life. If Io«t. ttolea, or dertroyed, 
we replace them. When needed, they can be.

at your bank. Tax may be deferred 
nnta redemption. And alw^ty, remanber. 
■Bonda are t prered way to wwe.

TV BA. *4 pay tar tMt
It i* m ■wMir w.i., a vita The

iiaaeiT

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

Lietuvių Kalbotyros Žodynėlis
Pennsylvanijos Universitetas 

išleido lituanistų Antano Kli
mo ir William R. Schmalstiego 
paruoštą lietuvių kalbotyros 
žodynėlį. Jis yra 119 puslapių, 
minkšti viršeliai.

Šių dviejų vyrų paruoštame 
žodynėlyje duodama 4,000 lie
tuvių kalbotyros terminų, su
rašytų alfabetine tvarka, o vė
liau duodami angliški tų ter
minų atitikmenys, vietomis 
papildant juos platesniais an
gliškais paaiškinimais.

Tai turbūt, pats pirmasis 
specialios mokslo šakos — kal
botyros lietuviškas - angliškas 
žodynėlis. Autoriai žodžius su
rinko iš šios srities knygų, žur
nalų, vadovėlių, žodynų ir k t. 
Tai ne norminis žodynas, nu
rodantis, kuris žodis yra tiks
lesnis. Jis tik suregistruoja, 
kas ir kaip šiandien vartoja
mas.

Lietuviškieji kalbotyros ter
minai yra kirčiuoti. Daikta- 
vardžiams ir būdvardžiams 
yra taip pat duodamos kir
čiuotės. Prie daugelio tarmių 
pavadinimų galima rasti ir la
bai trumpus pagrindinius tar
mės bruožus, o kai kur net ir 
vieną kitą pavyzdi. Būdvar
džių duodamos vyriškoji ir mo 
teriškoji giminės. Veiksmažo
džių yra nurodyta trus pagrin 
dinės formos: bendratis, esa
mojo laiko trečias asmuo ir bū 
tojo kartinio trečiasis asmuo.

Žodvriėlis vra didelio for-•/

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

N AUJ1EN OS 
1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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mato, kiekviename puslapyje 
yra dvi žodyninės skiltys. Ver
ta gal paminėti, kad šį žody
nėlį išleido Pennsylvanijos 
Valstybinis Universitetas. Iš 
lietuvių jokios paramos prašy
ti neteko.

šis žodynėlis kainuoja lygiai 
4.00 doleriai, su persiuntimu. 
Čekius arba pašto perlaidas 
(Money Order) reikia išra-šy- 
ti taip: The Pennsylvania 
State University. Užsisakant šį 
žodinėlį, rašyti šiuo adresu:

Department of Slavic 
Languages
N - 438 Burrowes Building
The Pennsylvania“ State 
University
University Park, Pa. 16802.

Galima rašyti ir lietuviškai...
Visiems Amerikos lietuviams, 

kurie domisi lietuvių kalba ir 
literatūra, šis žodynėlis labai 
parankus.

ĮSAKYMAS YRA ĮSAKYMAS
Banditai Amerikos laukiniuo

se Vakaruose kartą užpuolė trau
kinį.

“Vyrus apiplėšti, moteris iš- 
bačiuoti!” įsakė banditų vadas 
savo gaujai.

“Vade, nebėra laiko, pasilen
kime apiplėšimu!” įsikišo koks 
tai žemesnis banditas.

“Tylėk, žiurke!” piktai sušu
ko viena apysenė moterėlė, “ko 
tu kišiesi?”



J LIETUVIAI KANADOJE
Jaunieji kritikuoja senuosius: 

savo marškinius skalbia svetimoj spaudoj
Žemiau iš “Tėviškės Žiburių” 

Nr. 13 perspausdinami “Calgary 
Herald” tilpę trijų čiagimių Ka
nados jaunųjų lietuvių straips
neliai, apie kuriuos skaitytojai 
tepasidaro savo išvadas:

Vasario 16 proga angliškoje 
Kanados spaudoje pasirodė ke
letas rašinių apie lietuvius, ypač 
mažesniuose miestuose. Bene 
ryškiausias tų straipsnių buvo 
atspausdintas “The Calgary He
rald” vasario 16 d. laidoje. Jo 
autorius — Kęstutis Dubauskas, 
KLB Kalgario apylinkės valdy
bos sekretorius, plačiai išaiški
no klausimu “Who are the Li
thuanians?” Jis priminė Lietu
vos praeit},-dabartinę jos būklę, 
plačiau paaiškino apie lietuvių 
kalbą, rusų kėslus ją sunaikinti, 
sužymėjo vardus kelių lietuvių 
kilmės garsių amerikiečių ir ka
nadiečių. Kalgary, esą, gyvena 
apie 200 lietuvių. Jie surengė 
iškilmingas Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukakties 
metines Bownes viešbutyje, kur

dalyvavo 170 lietuvių ir nema
žai svečių.

Vasario 22’ d. tame pačiame 
dienraštyje “Mail Bag” skyriu
je atsiliepė Brian Yauga. Re
dakcija uždėjo šaukiančią ant
raštę: I don’t care any more, 
says young Lithuanian. Laiško 
autorius rašo:

Esu jaunas lietuvis, bet turiu 
skirtingą pažiūrą i buvimą lie
tuviu — man tai neberūpi. Ši 
žmonių grupė rūpinasi tiktai sa
vimi ir savo turtais (packets). 
Jiems mažai terūpi savos grupės 
jaunimas, kurio iš 200 yra dau
giau kaip 25. Bankete, kuris 
Įvyko Bownes viešbutyje, jauni
mo visai nebuvo, nes kaina bu
vo ta pati suaugusiems ir vai
kams. Ketvirtadalis dalyvių bu
vo nelietuviai.

Grupės vadovai turėtų siekti, 
kad tie jauni lietuviai tęstų tra
diciją, bet taip nedaro. Vicepir
mininkas man sakė: “Vaikai ne
nori dalyvauti tokiuose dalykuo
se”. Tai pagrindinė šios grupės

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNIOS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSTVTK 
NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

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

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

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

SLA — AKCIDENTALi: APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

laikysena jaunimo atžvilgiu. 
Man neberūpi būti lietuviu ir 
jungiuosi prie daugumos tų. ku
rie tuo nebesirūpina. Kalgario 
lietuvių draugija yra pasmerk
ta mirti, jei valdyba nesistengs 
Įtraukti klubo veiklon bent kiek 
jaunimo. Daug yra norinčių jo
je dalyvauti, bet dėl išlaidų tė
vams negali. <

Už savaitės atsiliepė kitas jau
nuolis Vic Barron. Jo laiškas va
sario 28 d. laidoje atspausdin
tas su antrašte: When Lithua
nians hold party non-Liths 
warned to beware. Jo autorius 
rašo:

Per pastaruosius dvylika me
tų aš dalyvavau daugumoje lie
tuviu parengimų žiemą ir vasa
rą. Vasaros išvykose vaikai bū
na viskuo gerai aprūpinti — vi
sokiom gėrybėm, žaidimais, lenk
tynėm. Kai Briano (Yaugos, 
Red.) tėvas buvo lietuvių drau
gijos pirmininku daugeli metų, 
padėtis nebuvo kitokia, tiktai 
kaikurie mūsų galėjom dalyvau
ti nemokamai — nereikalauda
vo užsimokėti kaip dabar. Žie
mos metu pobūviai būna skirti 
vien suaugusiems. Už $3 gali 
prisikimšti bufete (smorgas
bord) kiek tik nori. Nė viena 
kita grupė negali pralenkti lie
tuvių, mokančių pigiai pagamin
ti maistą ar net visai nemoka
mai. Nėra pasaulyje geresnių vi
rėjų kaip lietuviai.

Tada dvi valandas reikia klau
syti labai nuobodžių ir nesupran
tamų kalbų, sakomų Įvairių as
menų, apie lietuvių kančias rau
donųjų priespaudoje anapus ge
ležinės uždangos, nors jie ten 
nėra buvę. Nė vienas iš daly
vaujančių jaunųjų neklauso tų 
kalbų. Net 99% suaugusių ne
klauso. Po to visas vakaras pra
leidžiamas geriant, šokant, pe
šantis ir plaukus raunant dviko
vose visai nemokamai. Jei pa
sibaigus tokioms išgertuvėms 
(“schmozzles”) būtų policija, 
tai neužtektų vietos Spy Hill vi
siems išmetusiems. Kalgario 
gyventojai turėtų būti perspėti 
iš anksto neišeiti Į gatves bent 
šešias valandas po tokių pobū
vių. Vienam automobiliu karta 
reikėjo 6 valandų ir 15 minučių

Valės Tautkevičienės vadovaujamas Windsor© lietuvaičių Aušros kvartetas. 
Iš kairės: Dana Kozulytė, Rūta Čerškutė, Aldona -Tautkevičiūtė, Nijolė 

Giedriūnaitė ir akordeonistas Andrius Čerškus.
Kazio Sragausko nuotrauka

grįžti namo, nors namai buvo tik 
už 7 blokų. — Pusę tuzino me
tų praeityje Briano tėvas buvo 
pirmininku vienos lietuvių da
lies, ir aš neatsimenu, kad kas 
nors būtų buvę kitaip ar kad bū
tų rengiamos specialios progra
mos jaunimui. — Ne, Brianai, 
susidariusios išlaidos tėvams 
šiuo atveju nelemia. Dauguma 
“Liths” (lietuvių) yra perdide- 
lio svorio, priklauso pasiturinčių 
sluoksniams, gyvena moderniuo
se, prabangiuose namuose, val
go ir geria kasdien, tarum tie 
dalykai eitų iš mados, važinėja 
naujo modelio automobiliais, pa
sipuošė sriuba aplašintais pla
čiais kaklaraiščiais.

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 ai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos Ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš valkų 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. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. DaiL 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dot.

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. S3.00.

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

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

N A U J I E N O S,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

VEDYBOS, VAIKAI IR KT.
(Filosofiniai ir humoristiniai samprotavimai)

Kaip jau “Naujienose” teko 
užsiminti, mėgstu torontiškio 
dienraščio ‘The Globe and Mail”
kolumnistą Richard J. Needham 
už jo filosofiškai sveikus ir hu- 
moristiškai patrauklius išvedžio
jimus. Štai, šiuo kartu kai ką 
iš kolumnos išverčiau. Pirmiau
sia jis klausia: “Kiek žmonių 
yra perdaug? Ir kiek žmonių 
yra per maža?”

Atsakydamas gi į tai jis sam
protauja, jog ilgą laiką jis gal
vojęs, kad Kanada — turinti per- 
maža gyventojų. 22 milijonai 
žmonių, apytikriai gyvenančių
3.5 milijono kvadratinių mylių 
plote -— tai tikrai negana Kana
dai.

Bet, girdi, kaip dabar matąs, 
jis tuo reikalu klydęs. Kanada 
turinti perteklių gyventojų, o 
tas perteklius, pagal jo apskai
čiavimus, siekiąs apie 2 milijo
nus žmonių, nes jiems šiame kra
šte nesą darbo. Taigi, tie du mi
lijonai kanadiečių — privalėtų 
emigruoti kur nors kitur...

Nusigręžiant nuo Kanados, 
esą, norisi pažvelgti į kitus kra
štus. Tokia Kinija — išlaikan-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. 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:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608

ti apie 800 milijonų gyventojų 
žemės plote, apytikriai, tokiam 
pat, kaip Kanada. Rusija — iš-

čius pakilsiąs iki 271 milijono. 
Taigi, tai Įvyksią po 28-nerių 
metų nuo šiandien. Tačiau jei
gu amerikiečių šeimos vidutiniš
kai turėsiančios po 3 vaikus, tai 
per 28 metus Amerikos gyven
tojų skaičius pasieksiąs 322 mi
lijonus žmonių. Gi pilnas šimt
metis (skaitant po du vaikus 
šeimoj) suproduktuotų 350 mi
lijonų Amerikos gyventojų- (tai 
Įvyktų iki 2072 metų), gi pilnas 
šimtmetis (skaitant po tris vai
kus šeimose) — jau, esą, supro- 
dukuotų netoli bilijono žmonių... 
Taigi...

Kas gi tenai darąs šitokį dau
ginimąsi ? Daugelis amerikonų, 
esą, pasakytų: “Tai negrai ir 
portorikiečiai”, bet, girdi, fak
tiškai — tai visi amerikiečiai: 
balti, juodi, geltoni ir žali. Jie, 
esą, produkuoją vaikus taip 
greitai ir po tiek daug...

Tas skubus gyventojų skai
čiaus didėjimas Amerikoj — pa
keisiąs krašto pomėgius, tradi-

cijas. i«lt j.-t- ir pu. Per paskuti- i 
niuosius 25-rius Amerikos gyva-] 
vimo metus — tenai buvęs sie
kiamas “togethherness” — ank
styvos vedybos, ankstyva tėvys
tė ir motinystė, laimingos šei
mos, gyvenančios laime ir gro
žiu švytinčiuose “bungaluose” 
ir auginančios po būrį sveikų 
ir gražių vaikučių. Dabar, gir
di, jeigu minėtos komisijos ra
porto išvados būsiančios įmi- 
mos dėmesin rimtai, amerikie
čiai tokias mintis ir įpročius tu
rėsią pakeisti iš pagrindų. Kny
gos, kaip “Cheaper by the Do
zen” būsiančios uždraustos ir 
sudegintos. Vyrai, kurie sakys 
moteriai žemiau trisdešimties 
metų amžiaus, jog: “You’re a 
nice girl, how come you aren’t 
married”, būsią įkaitinti, kaip 
išdavikai, dainos apie meilę — 
dar busiančios leidžiamos, bet 
tos, kuriose minimi medaus 
mėnesiai, patogūs “katidžiai” 
ir kiti jaunavedžių malonumai, 
būsiančios uždraustos ir t. t. 
ir t. t.

Ir, pagaliau, R. J. Needham 
pasiūlymu, grįžkime ir vėl į 
Kanadą. Kaip anksčiau jau bu
vę minėta, žiūrint i bedarbiu 
eiles, ir Kanada esanti “over- 
populated”. Taigi, girdi, ar ne
reikėtų ir mums pradėti mo
kėti “Family allowances” ne 
šeimoms su vaikais, liet toms

[Miroms, kurios vaiku visiškai 
utimi. Nevedusieji vsrai ir ne
tekėjusios merginos, esą, turė
tų būti apdovanotos “garbės di
plomais" etc.

Pagaliau, girdi, jei amerikie
čiai nepaklausysią minėtos k-jos 
[raporto ir nenustosią daugintis, 
tai su Kanada — būsią visiš
kai blogai: Amerika turėsianti 
užimti šį kraštą. Ji nebeturė
sianti kitokios išeities, kaip to
ki "žmonių gyvenimui erd
ves ieškojimą”...

baigi...

MALŪNU MOKES LIS

Dvarininkams seniau nemažą 
pajamų šaltini sudarydavo ma
lūnai. Žemdirbys grūdus galėjo 
susimalti tik savo pono malūne. 
Jei jį'sugaudavo važiuojant į 
svetimo pono malūną, nors tas 
ir arčiau būdavo, tai iš tokio 
atimdavo vežamuosius grūdus, 
ir dar tekdavo sumokėti 3 ka
pas grašių baudos.

XVII amž. buvo Įvestas ma
lūnų mokestis. JĮ reikėjo mo
kėti nuo valakų žemės. Jei že
mės valdytojas net ir namuose 
susimaldavo, į malūną nevežda
vo, jis vis tiek turėdavo sumo
kėti ta mokesti, žinoma, nuve- 
žus į malūną grūdus, dar tek
davo atskirai sumokėti už dar
bą. Pats malūno mokestis bū
davo imamas grūdais.

_ SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

INSURED 
"up to 
S20k000

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peier Kazanauskas, President Phone 847-7747

Per Annum

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

Per Annum

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

NOW INSURED TO $20,000.

laikanti 250 milijonų žmonių že
mės plote, daugiau negu du kar
tu didesniam negu Kanada. Bet, 
girdi, dideliam to visko kontras
tui parodyti, esą, reikėtų užsi
minti ir apie Japoniją, kuri mai
tinanti 100 milijonų žmonių, o 
žemės teturinti tik pusę tiek, 
kiek Kanados viena provincija 
Britų Colubia. Norvegija išlai
kanti 14 milijonų žmonių, o jos 
žemės plotas — 14,000 kvadra
tinių mylių. Taigi, 100 žmonių 
vienai kvadratinei myliai.

Ir ką gi, esą, galėtumėm įma- 
tyti JAV-bėse? Aha, girdi, tai 
labai interesuojantis klausimas. 
Amerikos gyventojai buvę įspė
ti taip vadinamos instituci
jos “The American Govern
ment’s Commission of Popula
tion Growth”, jog jie — priva
lą nustoti taip sparčiai daugin
tis...

Amerikiečiai, esą, visomis pa
stangomis turį sumažinti daugi
nimosi “eksplioziją”, nes, girdi, 
po 25-rių metų — padėtis atro- 
dysianti labai blogai...

R. J. Needham teigimu, jis 
atsimenąs amerikiečių politikus 
ir valdžios vyrus, kurie buvę 
priešingi nuodėmei ir palankūs 
moterystei ir motinystei, dabar 
gi — esą priešingai: jie pasida
rą palankūs nuodėmei, o priešin
gi motinystei...

O čia — tos komisijos duome
nys. šiuo metu amerikiečių gy
ventojų skaičius — apie 210 mi
lijonų, gyvenančių maždaug to
kiam žemės plote kaip Kanada 
arba Kinija. Jeigu, girdi, ameri
kiečių šeimos vidutiniškai turė
siančios po du vaiku, tai 2000- 
taisiais metais gyventojų skai-

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

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.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Gavęs naują spaudinį mėgs
tu, lyg pasiskanėjimui, čia 
gribŠterti, čia gribŠterti. Enci
klopedinį spaudinį juo labiau. 
Ir kas gi, netikėtai užkliūni! už 
vieno iš didžiųjų budelių. Tai 
Suslovas, Michael Andrėj e vič. 
Enciklopediją informuoja: “ko 
munistų partijos ir Tarybų 
valstybės veikėjas, 1944 — 46 
VKP (b) CK Biuro Lietuvai 
pirmininkas” Tai jis, sugrį
žus į Lietuvą komunizmo ver
gijai, 1944 m. pabaigoj buvo 
atsiųstas Lietuvon su “ypatin
gais įgaliojimais karo padari-

niam likviduoti ir tarybų val
džiai sustiprinti’’. Ne okupan
to, bet mūsų kalba kalbant, 
Suslov organizavo ir vadova
vo Lietuvos gyventojų masi
niams trėmimas į Sibirą. Jis, 
be kitko, planavo ir vykdė par
tizaninio sąjūdžio naikinimą.

Suslov... kažkas savaime 
padvelkia koncentracijos lage
riais, kartuvėmis, kryžkelėse 
ir turgų aikštėse bebaigiančių 
mirti kūnais.

Suslov... budelis dvokia ir 
po daugelio — daugelio metų.

Tenka užjausti lietuvį moks
lininką (kalbininką, geografą,

gamtininką, archeologą ir kt.), rybinę veiklą, buvo teisiamas 
kuris prieš savo valią bolševi
kinėj enciklopedijoj atsiduria 
šalimais Suslovų, Bartašiūnų 
ir kt. recidivistų kriminalistų.

II.

binę Enciklopediją** (III tomą, 
Vilnius, 1971) bevartant, išti
sai slenka klausimas, kiek ru-

Reikia skaitytojų, ieško artimųjų
Draugas, marijonų ordino politikai ir idėjoms skleis

ti lietuvių tarpe leidžiamas dienraštis, praeitą savaitę 
pradėjo kampaniją marijonų draugams ir artimiesiems 
ieškoti, šios kampanijos organizatoriai parašė atsišau
kimą, pavadindami jį “Būkite Draugo artimieji” ir pa
leido per porą laikraščio skilčių. Kad nereikėtų kiekvieną 
dieną naujoms mintims galvos sukti, tai paruoštą atsi
šaukimą Įrėmino ir kaip garsinimą pakartotinai ji skel
bia. Laimė, kad marijonų generolas gyvena Italijoje ir 
lietuviškai nesupranta, o tai už šitokį artimųjų ieškojimą, 
jei ne redaktoriams, tai bent kampanijos planuotojams 
duotų karčių pipirų, o gal net į Australiją išsiųstų.

Marijonai kampaniją pradėjo labai nelemtu laiku ir 
nevykusiomis priemonėmis. Geromis priemonėmis vi
suomet galima artimųjų ieškoti, bet netikslios, iškraipy
tos ir net melagingos priemonės ne visuomet dera. Ypa
tingai jos netinka paskutinę gavėnios savaitę, kai kiek
vienas lietuvis, tikintis ar netikintis, pradeda žavėtis 
atgimstančia gamta, susikaupia artėjančioms Velykoms 
ir prisimena nuskriaustą ir artimąjį. Net lietuviams ge
rai pažįstamas kard. Cody, bažnyčios reikaluose nepri
pažįstąs jokių kompromisų, prieš Velykas ne tiktai nu
plovė nusidėjėlio kojas, nusilenkė ir viešai jas pabučiavo, 
bet aukštai iškeltas pareigūnas nusižemino, jis parodė 
noro atgimti.

Bet mūsų marijonų vadovybė prieš Velykas tokiomis 
nuotaikomis negyvena. Artėjančias Velykų nuotaikas 
ji panaudojo neapykantai skleisti. Pirmą kartą perskai
čius minėtą nevykusį atsišaukimą, norėjosi imti plunks
ną ir kirsti iš peties, bet mes taip nedarome. Nutarėme 
palaukti, kol praeis Pavasario šventės ir margučiai jau 
bus sumušti. Dabar, Velykoms praėjus, pažiūrėsime, pas 
ką liko stipresni, kas randa draugų ir kur eina skaityto
jai. Kelias dienas kartojamą atsišaukimą jie šitaip 
pradeda:

“Dienraštis Draugas Amerikos lietuviams sten
gėsi įvairiais būdais patarnauti jau virš 60 metų. 
Pirmaisiais metais jis gynė lietuvius nuo bedieviš
kų puolimų, vėliau turėjo kovoti prieš socialistus- ir 
komunistus. Jie taip pat padėjo steigti reikalingas 
lietuviams draugijas ir katalikiškas parapijas. Da
bar jis yra didysis informacijos centras visiems Ame
rikos lietuviams ir visuose jų reikaluose. Tai yra jo

pastangos padėti Šio krašto lietuviams” (Draugas,

u “Būkite Draugo artimieji” atsišaukimo 
paragrafe kiekvienas sakinys netikslus. Netikslus saki
nys klaidina. Tokiam atsišaukimui reikia bent skelbia
mus tvirtinimus patikrinti ir tikslias žinias duoti. Tai 
neturėtų būti taip jau sunku. Atsišaukimą rašančiam 
redaktoriui reikėjo tiktai pavartyti pirmus dienraščio 
numerius ir užrašyti tikslią datą. Jeigu Drauge pirmų 
numerių nėra, tai Chicagoje yra žmonių, kurie juos turi. 
Labai lengvai būtų galima paklausti ir patikslinti žinią.

Pirmas dienraščio Draugo numeris išėjo 1916 metų 
kovo 31 d. Praeitą penktadienį Draugas pradėjo 57-tus 
metus. Jis baigė 56-tus ir pradėjo naujus. 56 metai ar
tėja prie 60 metų, bet kiekvienam aišku, kad netikslu 
rašyti “jau virš 60 metų.” Tai, žinoma, smulkmena, bet 
kai ta smulkmena netiksli, tai ji klaidina skaitytoją. Su
klaidintas skaitytojas tikslesnių žinių ieško kitur. Jeigu 
jau apie save, galvoja, nepajėgia patikslinti žinių, tai 
ką jau begalvoti apie kitais klausimais ruošiamas žinias.

Labai neskaniai atrodo pasigyrimas, kad Draugas 
pirmaisiais metais gynė lietuvius nuo “bedieviškų” (gal 
norėjo pasakyti nuo bedievių?) puolimų ir turėjo kovoti 
prieš socialistus. Jeigu tada kovojo prieš socialistus, tai 
kodėl dabar prieš juos nekovoja? Pirmieji Draugo re
daktoriai socialistų neskyrė nuo komunistų, o gal sąmo
ningai juos-tapatino, -todėl ir vedė bereikalingą kovą. 
Jeigu tais laikais buvo padaryta klaida ir ji jau nekar
to jama, tai kuriam tikslui šiandien tuo suklydimu girtis?

Bet neskaniausis yra pasigyrimas, kad Draugas -ta
po “didžiuoju informacijos centru visiems Amerikos lie
tuviams ir visuose jų reikaluose”. Draugas nė viena ei
lute neinformavo Amerikos lietuvių apie kazimierinėse 
kapinėse augančią votį. Vėliau, kai išdrįso bent šaukia
mus sklypų savininkų susirinkimus paskelbti, tai gry-. 
nais doleriais imdavo už kiekvieną eilutę. Kai ta votis 
prasiveržė demonstracijomis ir visam kraštui televizijos 
parodytais protesto pikietavimais, tai marijonai leido 
vieną kitą korespondenciją įdėti .Nenoras duoti gyvo gy
venimo keliamų žinių, nepajėgumas tų žinių patikslinti 
ir nesugebėjimas jų interpretuoti sumažino marijonų 
dienraščio skaitytojus. Ieškodami artimųjų jie tikisi tą 
spragą sumažinti. Tai bus netoks lengvas užsimojimas. 
Būtų buvę kiek lengviau, jeigu daugelį artimųjų Chica- 
gos marijonų vadovai nebūtų atstūmę.

Enciklopedija informuoja: 
1959 Tarybų (sk. okupuotoji 

Lietuvoje gyveno 231,014 rusų 
(8,5% visų gyventojų),' kurių 
98,3% rusų kalbą laikė gimtą
ja kalba.

Dar tiksliau pažiūrėtina į 
šiuos skaičius:

“1969 — 70 Lietuvoje buvo 
104 rusiškos mokyklos (37 pra
dinės, 23 aštuonmetės^ 44 vi
durinės)”.

Kas čia: 44 vidurinės rusų 
mokyklos. Kas rusai ar lietu
viai kolchozininkai apmoka tų 
vidurinių mokyklų išlaikymą. 
Iš kur verbuojama mokytojai 
ir iš kur mokiniai rusų viduri
nėms mokykloms jei nėra pra
dinių ?

Dar priaurkime “300 su vir
šum” lenkams įsteigtų mokyk
lų ir vaizdas tas, kurį “Lite
ratūra ir Menas” štai kaip nu
paišo: ,

$

“Prisiminkim keletą skaičių, 
kurie nuteikia gana nelinks
mai: pagal gyventojų surašy
mo duomenis okup Lietuvoje 
yra daugiau kaip 110 tūkstan
čių 16 — 29 metų amžiaus jau
nuolių, neturinčių aštuonme
čio išsilavinimo, — didelė jų 
dalis niekur nesimoko; beveik 
200 tūkstančių niekur nebesi- 
mokančių jaunų gamybininkų 
neturi vidurinio išsilavinimo...”

fili.
Enciklopedija, kad ir kaip iš 

gaišty ta išcenzūruota vis tiek 
parodo okupantą rusą ir pa
vergtąjį lietuvį. Jei kiltų kam 
klausimas, kiek šiuo metu “ta
rybinių rašytojų, čia atsaky
mas: — okupuotoje Lietuvoje 
rašytojų sąjungai 1970 m. pri
klausė 124 nariai, čia pat ko
mentaras: “Sąjungoje veikia 
“rusų kalba rašančių” sekcija. 
Jos -nariai be eilės naudojasi 
Petrašiūnų popierium ir kt. 
privilegijom.

Sąjunga savo narių, kaip 
kiekvienoje diktatūrinėje vals
tybėje negina, bet kartu su 
Kremliumi bara. Taip buvo 
račytojų sąjungai vadovaujant 
Korsakui, Cvirkai ir kt. ir da
bar Bieliauskui.

Niekas negynė Putino, kai 
Kremliui užkliuvojo “Sukilė
liai niekas negynė Borutos, 
kai tos pat enciklopedijos žo
džiais jis “1946 įsivėlė į antita-

ir nubaustas. 1949 amnestuo
tas”.

Niekas negy nė K Jakubėno. 
Dar “Tarybų Lietuvos Rašy
tojuose” (Vilnius, 1967 m.) 
bent išdrįso pastebėti, kad 
‘tTragiškai žuvo 1950 m. sausio 
mėn. 8 d. Vilniuje’’.

Enciklopedijoje jau šitaip 
postringuojama:

“Sudėtingomis pokario me
tą klasių kovos sąlygomis Ja- 
kubėnas ne iš karto rado savo 
vietą tarybiniame gyvenime.”

Apie kokią vietą kalbama? 
Jis žuvo Vilniuje, Lukšių ka
lėjime. Žuvo nuo sovietinio 
budelio kulkos į pakaušį.

“Rašytojuose” Pranskus-ži- 
lionis dar išdrįso parašyti;

“1939 m. aš tapau Berijos 
smurto auka. Buvo nutrauk
tas ne tik visas piano darbas, 
bet dingo ir visi rankraščiai 
bei kita archyvinė medžiaga... 
Aštuoneri metai buvo išbrauk
ti iš mano kūrybinės biografi
jos”.

Enciklopedijoje (904 psl.) 
rašo: “Asmenybės kulto sąly
gomis 1939 neteisėtai represuo
tas, iki 1947 balintas. 1956 re
abilituotas”.

enciklopedija rąžo, kad 1952 
m. prie Endrijavo , Klaipėdos 
rajone.

Yra ir pedagogas ir literatas, 
vertėjas ir tremtinys į kacelą 
Antanas Valaitis. Enciklope
dijoj rašoma kad miręs 1946 
Karagandoje (Kazachijos TS 
R)...

Bet neaišku, kada ištremtas.
Apie A. Voldemarą rašoma: 

“1942. 12. 16. (miręs) Maskvo
je. Dar paaiškinama: “1940-42 
gyveno Ordzonokidzėje (šiau
rės Kaukazas). Hitlerinei ka
riuomenei artėjant prie Kauka 
zo, suimtas. Mirė kalėjime”.

Ir dar: Reinys Mečislovas, 
miręs 1953. II. 8. Vladimire — 
“katalikų bažnyčios veikėjas, 
“psichologas”, 1942-47 Vil
niaus Vyskupijos valdytojas. 
Už antitarybinę veiklą buvo 
nuteistas ir tt. <

(Bus daugiau)
J. Cicėnas

IV.
Anapus žmogus netikras nei 

per kiek. Anapus kiekvienas 
pozuoja “i liaudį”. Bijo savo 
socialinės kilmės. Klasiškiau- 
sias pavyzdys randamas 1 t.:

Jakubonienė Michalina, gi- 
muši 1922. 2. 28. Pašušvyje, Kė
dainių rj. — žemės ūkio dar
buotoja”. Cituojama parai
džiui: “Kilusi iš kumečių. Bur
žuaziniais metais dvaruose ga
nė gyvulius, dirbo darbininke. 
Po DT karo dirbo Dotnuvos se
lekcijos stotyje lauko darbi
ninke, ”
išteks, 
ta to: “nuo 
ninkė’.' Ir 
pedijoje.

Per visų 
baisus šešėlis: 
kulto sąlygomis represuotas”, 
daugis “reabilituota” jau po 
mirties. Beje, stabterėkime ties 
Vaišnoru Juozu, ekonomistu. 
Buvo finansų komisaras. Oku
pacijai sugrįžus, valstybės pla
no komisijos pirmininkas ir 
Vilniaus universiteto ekonomi 
kos fakulteto dėstytojas. Ir šit 
1945 neteisėtai represuotas ir 
iki 1955 kalintas, 1961 m. re
abilituotas, 10 metų kas-kas 
sugrąžins? 1

nuo 1951 melžėja.
O čia šapiraitė prisis- 

1945 m. namiį šeimi 
tai rašoma enciklo-

enciklopediją eina
“asmenybės

SLA 134-tos Moterų
S. L. A. 134 Moterų Kuopos 

susirinkimas ivvko kovo 3 die
ną, Hollywood salėje. Susirin
kimas buvo labai svarbus, nes 
renkama SLA Pildomoji Ta
ryba. Susirinkimas narėmis 
buvo gana gausus, o rinkimai 

; — tvarkingi.
Užrašų sekretorei susirinki

me negalėjus dalyvauti, ją pa
vadavo p. Biežienė, kuri per
skaitė vasario mėn. raportą.

Buvo pagerbta mirusi narė 
Mrs. Yoad minutės susikaupi
mu.

Po susirinkimo, kaip pap
rastai, buvo vaišės, o prie vai
šių stalo gimtadienio proga pa
sveikintos šios narės: K. Yure- 
vičius, B. Mankus, S. Sasevi- 
čienė ir mūsų kuopos pirminiu 
kė E. Čižauskienė. Jubilij an
tes skaniai pavaišino visus at
silankiusius.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks balandžio mėn. 7 
dieną. Visos narės kviečia
mos dalyvauti, neš bus delega
tės į SLA seimą rinkimai. Sei
mas įvyks š. m. birželio mėn. 
Floridoje. E. J. korespondentė

Besirausdamas po enciklo
pediją užtinku ir pažįstamų. 
Čia Matas Untulis. 
enciklopedija’’ (Bostone) tarė 
jį mirusį 1956 m. Bolševikinė

VISUOMET-
Kristaus metelių sulaukusi 

Ema atostogų metu susipažino 
vieną vyriškį. Vieną vakarą jis 
ją paklausė: — Ar tamsta ište
kę j usi ?

Rausdama Ema prisipažino, 
kad dar ne.

— O dar kartais tamsta ne
pagalvoji apie vedybas?

—Visuomet! prisipažino Ema.

“Lietuvių Suplyšus paklodė, sudaužiojus 
Po laukus ir kalnus šliaužioja.

(Akėčios)

NORIMANTAS DAUJOTAS

į LIETUVA MASKVOS
: VERGIJOJE
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Po 1941 m. kovo 25-tos dienos litai buvo 

iškeisti Į rublius, nes jau nebuvo prasmės 
jų belaikyti. Tik kai kas pasiliko sau po 
kelis pinigėlius atminimui. Gudresnieji 
pasiliko sidabrinių monetų net po kelis 
svarus. Buvo ir tokių, kurie pasiliko stam
besnius banknotus, gal būt, tikėdami su
laukti šviesesnės Lietuvai ateities.

’ Man teko dalyvauti nepriklausomos 
Lietuvos popierinių litų sudeginime. Su
rinkus visus litus, padarius jų atskaito
mybę. popieriniai banknotai buvo sude
ginti rūsyje dar nepriklausomos Lietuvos 
laikais seniems ir suplyšusiems popieri
niams litams įrengtoje krosnyje. Auksi
niai sidabriniai ir bendrai metaliniai pini 
gai buvo išvežti į Maskvos Gosbanką.

KAIP GIMĖ LITO VALIUTA
Truputį apie nepriklausomos Lietuvos 

pinigus, — litą ir centus Nors Lietuva pa
siskelbė suverenine valstybe 1918 m. vasa
rio mėn. 16 d., bet savi pinigai pasirodė 
tik po keturių metų laisvo tautos gyveni
mo.

Prieš įvedant savo pinigus, pradžioje 
Lietuvoj buvo naudojami carinės Rusijos 
rubliai, vėliau žlugus carinei Rusijai po I 
pas. karo, iki 1922 m. spalio 1 d. Lietuvos

apyvartoje buvo vokiečių išleisti ostrub- 
liai, o vėliau ostmarkės. Tai buvo mažos 
vertės pinigai. Nepaprastai kilo kasdieni
nio vartojimo prekių, ypač maisto ir dra
bužių kainos. Pirmiausia savo pinigų iš
leidimu susirūpino vidaus reikalų minist
ras Kazimieras Oleka. Jis pinigų įvedimo 
reikalą iškėlė ministrų kabineto posėdyje. 
Keistai šiandien skamba, kad tam pasi
priešino finansų ministras Jonas Dobkevi
čius ir pasiūlymui nedavė eigos. Valstie
čiai liaudininkai (jų partijos seimo atsto
vai) įnešė griežtą interpeliaciją — paklau
simą Seime pinigų įvedimo reikalu. Paga
liau ši interpeliacija buvo svarstoma Si. 
Seime 1922 m. liepos mėnesi. Seime vi
sos partijos (frakcijos) vieningai pasisakė 
už savo pinigų įvedimą. Finansų minis
trui buvo pareikštas nepasitikėjimas ir 
J. Dobkevičius turėjo atsistatydinti. Finan
sų ministru buvo pakviestas gabus ekono
mistas ir fiansininkas Vytautas Petrulis.

St. Seimas skubos kelių priėmė nutari
mą ir pavedė Ekonominei Komisijai pa
ruošti Lietuvos valiutos įstatymo projektą. 
Svarbiausia buvo nustatyti piniginio viene
to aukso vertę ir jo pavadinimą. To pinigi
nio vieneto vertę Ekonominė Komisija nu
statė greit. Nustatyta, kad tas lietuviškas 
pinigas — vienetas turės būti padengtas 
0,150462 gramų gryno aukso. Tokia savo 
pinigo vertė buvo lygi vienam dešimtada
liui J. A. V. dolerio vertės.

Dėl lietuviško piniginio vieneto pava
dinimo buvo ilgai ginčijamasi. Buvo Įvai
rių pasiūlymų. Naujo lietuviško piniginio

vieneto pavadinimą sugalvojo SL Seimo 
atstovas, Ekonominės Komisijos sekreto
rius Vaclovas Vaidotas.

štai jo atsiminimų ištrauka, kuri bu
vo paskelbta “Neprikl. Lietuvoj” 1955 m. 
Nr. 20-tame: “Svarstant piniginio vieneto 
įstatymo projektą, visi siūlomi p. v. pava
dinimai man nepatiko dėl jų ilgumo ir 
dėlei to, kad jie visi svetimtaučiui būtų 
sunkiai ištariami. Galvodamas priėjau štai 
kokio sprendmo: pastebėjau, kad mūsų 
krašto pavadinimas kitataučių kalbose 
prasideda vienodai “LIT” (prancūziškai
— Lituanie. vokiškai — Litauen, angliškai
— Lithuania), tik lietuvių kalbaj trečia 
raidė yra E. Tad prie pirmųjų trijų r ai
dių “LIT”, pridėjau lietuvišką galūnę “AS” 
ir gavau — LITAS.

“Iš karto St. Seimo Ekonominėje Ko
misijoje mano Litas negavo daugumos 
balsų; žymią daugumą gavo Auksinas.

Smulkią to pinigo padalą Vaidotas siū
lė pavadinti centu, kaip ir Amerikos dole
rio padalą. Kiti siūlė pavadinti skatiku. 
Bet St. Seime — antruoju skaitymu balsų 
daugumą gavo Vaclovo Vaidoto pasiūlytas 
“LITAS” ir jo pasiūlytas “CENTAS”.

St. Seimo pirmininkas, einąs Respubli
kos Prezidento pareigas, A. Stulginskis 
piniginio vieneto įstatymą pasirašė 1922 m. 
rugpjūčio 16 d., “Vyriausybės žiniose” 
tas įstatymas paskelbtas tų pat metų rug
sėjo 25 d. Lietuviški pinigai, litas ir centas, 
apyvartoje pasirodė 1922 m. spalio 1 d« Vie
no lito kaina, tos dienos kursu, 170 vokiš
kų ostmarkių.

Kaip dar daugelis mūsų atsimename, 
pradžioj apyvartoj pasirodė 1, 5, 20 ir 50 
centų vertės popieriniai pinigėliai: juos 
išspausdino Čekoslovakija. Prekyboje ir 
šiaip kiekvienam piliečiui jie išpūsdavo ki
šenes. Po trumpo laiko pasirodė apyvarto
je ir vieno lito banknotėliai. Gyvenimas 
po truputį gerėjo, štai 1925 m. kovo mėn. 
dail. J. Zikaras paruošė varinių monetų — 
1, 5,10, 20 ir 50 centų modelius, šios rūšies 
ir pan. monetos 1936 m. jau buvo kalamos 
savo pinigų kalykloje “Spindulio” b-vės 
namų pusrūsyje. Veikė dvejos automati
nės kalimo staklės: vienos kaldino bronzi
nes, o kilos sidabrines monetas. Spindulio 
b-vės namai buvo Miško gatvėje Nr. 11. Ka
da nors gal kam bus įdomu sužinoti šių 
metalinių pinigų chemines savybes? štai 
jos: bronzos monetų lydinį sudarė — 95% 
vario, 4% cino ir 1% cinko.

Taip pat 1925 m. buvo nukaltos sidab
rinės monetos: 1, 2 ir 5 litai. 1936 m. buvo 
nukalta 5 litų moneta (antroj pusėj J. Ba
sanavičiaus paveikslas). Savo kalykloj bu
vo nukalta 10 litų moneta su Vytautu Di
džiuoju antroj pusėj. 1938 m. išėjo apyvar
ton iš kalyklos 10 litu moneta su A. Smeto
nos paveikslu. 1936 m. papildomai buvo 
nukaltos — L 2 ir 5 centų monetos.

Taip pat buvo nukalta 25 litų aukso 
moneta, kurios antroj pusėj buvo A. Sme
tonos atvaizdas. Jų nukaldinta labai ribo
tas kiekis ir apyvartoje jų nebuvo.

Lietuvos monetų kalyklos vedėju ir 
viršininku buvo Jonas J, Karys — Karec- 
kas.
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MANE PASKIRIA “KREPŠININKŲ” 
BANKO KASININKU

Kai tik litas buvo sunaikintas, rusų 
bolševikų okupuotoje Lietuvoje beliko vien 
tik rusiški rubliai. Bet Gosbanko skyriuje 
darbo sąlygos ne tik nepalengvėjo, bet dar 
pasunkėjo. Buvo tokių dienų ir valandų, ' 
jog atrodė, kad toks darbas ir pats gyveni
mas jau nebepakeliamas. Jau anksčiau 
buvo įvestos vakarinės kasos, kurios veikė 
nuo 6-tos valandos vakaro iki vienuoliktos 
nakties. Todėl dažnai turėjome dirbti be 
pertraukos visą parą. Ten pat banke kar
tais kur nors ant stalo priguldavome. Tai 
buvo mūsų poilsis, o atsinešę “Maisto” 
konservų čia pat užkąsdavome, o kartais 
įbėgdavome kur į restoraną. Taip išnau
dojami tarnautojai negaudavo jokio pa
pildomo atlyginimo. Visi turėjome pri
klausyti “Mopr’ui” ir mokėti stamboką 
nario mokestį tai “Meždunarodnaja orga
nizacija pomošči revoliucijU). O be to.

u ii. verčiami, turėjome vis daž
niau ir dažniau iš savo algos (gal tikriau_  :
algos sąskaiton) pasirašinėti įvairius at
skaitymus sovietinės — komunistinės vals
tybės labui. To dėka mūsų alga beveik per
pus sumažėdavo. Pasipriešinsi — būsi liau
dies priešas ir po (o savo šeimos daugiau 
nebematysi...

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “Naujiena s”



i >

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES

IR GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.; PRospect 8-3229

Rezid. telef.; WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto,

fUz. t«L 239-4683

DR. K. G. BA1UKA5
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

G1NEKOLOGIN* CHIRURGIJA 
♦449 Sfl. Pul«wc| Rd. (Crswford 

Medical Building}. Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susnarim^ 

jei neatsiUepia, skambinu 374-8U12

(•leLi PRosfMct 8-17)7

DR. S. BIEŽ15
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ūktai antradipniają ir penktadieniais 
frečiad. ir sekmad. oūsas uždarytą.,.

3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 495-0533 

F®* Valley Medical Center 
M0 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisai; HEmlock 4-5849 

RazicL: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, treč. 

ir ieštad. tiktai susitarus.

Mirė Petronėlė Savickienė
Trumpai tesirgusi šv. Antano 

ligoninėje mirė Petronėlė Sa- 
vickienė-Džiugaitė, sulaukusi 70 
metų amžiaus. Ji buvo gimusi 
ir augusi Lietuvoje. Į Ameriką 
ji atvyko būdama dar visai jau
nutė. Prieš 50 metų apsigyve
no Rockforde, kur susipažino su 
jaunu ir linksmo būdo Alfonsu 
Savicku ir sukūrė su juo laimin
gą gyvenimą. Jų gyvenimas bu
vo tikrai pavyzdingas. Abu Įsi
rašė į SLA 77 kuopą. Alfon
sas buvo geras dainininkas ir 
vaidintojas. Per ilgus metus jis 
dalyvavo chore. Petronėlė pa
sižymėjo kaipo nepaprastai 
kruopšti ir rūpestinga šeiminin
ke. Ji triūsėsi apie namus ir au
gino šeimą, dukrą ir sūnų.

Alfonsas buvo gabus ir na
gingas darbininkas: apie namus 
sugebėjo atlikti įvairius darbus, 
kaip pavyzdžiui, dažymą. Dažy
mo srityje jis dažnai patarnau
davo ir kaimynams, šiaip jis 
per daugelį metų dirbo baldų 
dirbtuvėje.

Kai Rocktorde buvo suorgani
zuotas Lietuvių Kultūros Drau
gijos skyrius, tai abu Savickai 
pradėjo tame skyriuje aktyviai 
veikti. Jų veikimas labiausiai 
pasireiškė 1940 m. steigiant Lie
tuvių Kultūros klubai Sąlygos 
nebuvo palankios, nes trūko pi
nigų tinkamam klubo patalpų 
įrengimui. Alfonsas su atsidėji
mu stojo į talką: popieriavo,

Į visais galimais būdais kovoti už 
dažė ir atlikinėjo kitokius dar- Lietuvos išlaisvinimą.
bus. Petronėlė ėmė tvarkyti Apie Vasario 16-tos minėjimą 
virtuvę, kurią moterys aprūpi- jau anksčiau rašiau, pažymėda- 
no indais, lėkštėmis, šaukštais, mas, kad jis buvo vienas sėk- 
šakutėmis ir kitais būtiniau- mingiausių tiek publikos atžvil
giais dalykais. Pinigų tiems da
lykams įsigyti nebuvo.

Kai įvyko klubo iškilmingas 
atidarymas, tai iš Chicagos at
vyko būrys svečių (Chicagos 
Lietuvių Draugijos atstovų) su

giu, tiek surinktomis aukomis 
Lietuvos laisvinimo bylai vesti. 
Tačiau dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių kai kurie mūsų tau
tiečiai negalėjo i minėjimą at
vykti bei savo aukas įteikti. Jie 

dr. A. Montvidu priešakyje. Chi- yra prašomi dabar tai padaryti, 
sagos delegacija pasidžiaugė Lietuvos klube aukas priima 
rockfordiečių pasiryžimu ir di- pirmininkas J. Uzonis ir vice- 
deliu jų atliktu darbu. Petrone- pirmininkas V. Smatavičius. 
lė ir Alfonsas Savickai šauniai. Šia proga turiu pažymėti, jog 
pavaišino atvykusius svečius. rockfordiečiai niekad neatsisa- 

Lietuvių klubo naujose patai- aukoti geriems tikslams. Iš 
pose Savickai vaidino labai svar- Lietuvos atvykę svečiai, kurie 
bų vaidmenį. Alfonsas kaip klu- ian^° aukas įvairiems tikslams,

Lietuvos atvykę svečiai, kurie

R«z-: GI 8-0873 T

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

5132 So. Kodzio Avo., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rozidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki IT vai. ryto tik 
susitarus. 7 A 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK P1ECKAS
OPTOMETR1STAS

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

" “contact lenses’
Vai pagal susitarimą. .Uždaryta tree.

GRADMAS
PATI NAUJOJI
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA ’ '■

R. i E R Ė N A S
2047 W. 67th Pl. WAibrook 5-8063

bo užveizdas dirbo, kol išėjo į visada užsukdavo į Rockfordą. 
pensiją. Petronėlei daugiausia Aplankė jį dr. Basanavičius, Mi- 
tekp rūpintis virtuve bei jos ^as Petrauskas, rašytoja že- 
tvarkymu. suraitė, Andrius Bulota, lakūnas

Prieš ketverius metus mirė Darius ir Girėnas ir daugelis ki- 
Alfonsas. Jo mirtis buvo skau- ^9- jie aukų atžvilgiu nebuvo 
dus smūgis Rockfordo lietuvių apvilti. Kai Želigowskis klas- 
kolonijai, nes jis buvo veiklus tingai užėmė Vilnių, Rockfordo 
Įvairių organizacijų (Balfo, Al- lietuviai surengė masinį protes- 
tos, Susivienijimo ir kt.). na- to mitingą ir Vilniaus vadavi- 
rys.

Po vyro mirties Petronėlė ne
palūžo: ji pagal savo išgales vis 
veikė įvairiose organizacijose.

Velionės Petronėlės laidotu- 
mis rūpinosi dukrelė Birutė. Į 
laidotuves buvo atvykęs ir sū
nus “Danukas” (taip jis vadi
namas Savickii draugų ir pažįs
tamų), kuris tarnauja Amerikos 
aviacijoje ir yra pasiekęs mąjo-j 
ro laipsnį bei užsitarnavęs Įvai
rių pažymėjimų.

Velionę Į Cedar Eluff kapines 
palydėjo apie 50 automobilių. Bu
vo palaidota šalia savo vyro Al
fonso. Po laidotuvių visi daly- ■ 
viai buvo pakviesti i Lietuvių 
klubą užkažių, kurias parūpino 
Moterų draugija (jai priklausė 
ir velionė)).

Tai taip atsiskyrėme su my
lima ir garbinga įvairių organi- 
zacijų darbuotoja, Petronėle Sa- Bendruomenė, 
vickiene.

Reiškiu giliausią užuojautą 
dukrelei Birutei, sūnui ___
kui”, giminėms ir artimiems ve- kuopa Rockforde. 
lionės draugams. j Po $20 — T.-Bacevičius, J.

,V. Kizniai, A. ir M. Pociai, S.

Atidarius susirinkimą, buvo 
pranešta, kad yra mirusi narė 
Petronėlė Martinkus. Nariai 
ją pagerbė vienos minutės tyla. 
Klubas nupirko jai vainiką, 
nariai buvo grabnešiais. Jos 
šeiniai valdyba išreiškė gilią 
užuojautą visų narių vardu.

Pavasarinio parengimo ko
misija, susidedanti iš Bernice 
Ženigulis, Josephine Masilio- 
nis ir Julia Sadauskas, prane
šė, kad dar palengva viskas ei
na. Balius bus balandžio 23 d. 
Hollywood salėje. Gros Anta
no Wallano orkestras.

Komisija pageidavo dar ke
letą darbininkų. Nariai apsiė
mė papildyti reikiamas pa
reigas.

Pranešta, kad narys Anta
nas Jusas dar serga, bet pama 
žu stiprėja ir sveiksta.

Ateinantis klubo susirinki
mas įvyks balandžio 16 d. Hol
lywood salėje, 2417 W. 43rd 
St. E. M. McNamee

i Piii MIH VAICH1 .

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Detroito Pavergtų

Linksmumo arba liūdesio valaado*- 
gražiausios gėlės ir vainikai antxi 

pitj papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/X1
5525 So. Harlem Avė. — 386-1228

.... "fl "■ ■ t r i H - T - ii .

G U Ž A U S K Ų
gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai; PR 5-0833 |r PR S-0834 r

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2455 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai, vak. '

Ofiso telef.: 776-2830 
Naujas rez. telef.: 448-5545

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

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

Ofisai 2750 West 71st St. 
TeL: 925-8296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rex. teU WA 5-3099

-RADUC ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos is W0PA, 

1490 kiL A. M.
j t
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma j 

dienio iki penktadienio 11—121 
sek-ivai. ryto. — šeštadieni ir 

madienį nuo 8:30 iki 9:30 
. ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413 
7’5? So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 80629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tu mason is, M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofise telef.* HEmlock 4 -2123 
Rezid. tel<w« Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAJ

Aparatai - Protezai, Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojom: 

" (Arch Support*! if t. L
Vai.: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1-
2850 West 63 r d St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

help your
HEART FUND” 

help your HEART

mui surinko per du tūkstančius 
dolerių. Tais laikais tai buvo 
didelė suma pinigų. Ir šiais me
tais Rockfordo lietuviai Vasa
rio 16-tos minėjimo proga su
rinko daugiau aukų, negu buvo 
surinkta kai kuriose žymiai di
desnėse lietuvių kolonijose.

žvalgas

1972 m. vasario mėn. 27 d. 
Rockfordo Altos skyriaus su
rengto Lietuvos nepriklausomy- 

sąrašas.bės minėjimo aukų
Aukojo:

$200.—: Provilionis,
$125 — Rockfordo

klubas.
$75 — Rockfordo

klubo salės vertė.
$50 — Dr. Plioplio šeima.
$50 — Rockfordo Lietuvių

Perkūno

Lietuvių

t Po $25 — J., ir A. Skuodai, J.
Danu- Šernas, A. šnia taviems, SLA 77

Detroito vidurmiestyje vasa
rą vykstą tautybių festivaliai, 
kurių įgyvendinimu rūpinasi 
miesto savivaldybė. Jie sutrau
kia milijonus detroitiečių. Mies
tas tampa lyg kurortu, plevė
suoja vėliavaitės, Detroito upės 
pakrante nusitiesia kioskų eilės 
ir užplūsta žmonių minios, jach
tos, burlaiviai ir motorlaiviai 
prisiriša prie uostastulpių ir iš
beria savo Įgulas krantan, skam
ba estradinė muzika ir vyksta 
Įvairūs pasirodymai.

Šiais metais festivalių ciklas 
prasideda airiškuoju ir bai
giasi tarptautiniu. Jų tarpe 
bus dar slovakų, ukrainiečių, len
kų, armėnų, italų, vokiečių, mek- 
sikonų, indų, negrų ir kitų rasių 
bei tautybių festivaliai. Mums 
lietuviams ypač svarbus ir Įdo
mus yra Pavergtų tautų festi
valis, kuris įvyks liepos mėn. 
14-16 d.

ir 
ir

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

€845 SO. WESTERN AVB

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDTHONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8603 REpabBc 7-8M1

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

Prieš kiek laiko mirė senelių Po $15 — X 
prieglaudoje Marija Januševi- ir V. Zakarai., - 
čienė, sulaukusi 87 metų am-: 
žiaus.
per 60 metų. Ji buvo likusi vie
na:
kuri laiką jau mirė.

Kadangi senute mažai kam 
bebuvo žinoma, tad ir laidotuvė
se

, .. .„ > Po $10 — M. Augutis, J. ir N.
Rockforde j: „gyveno Augučiai, J. Bielskus, J. Bubo- 

w j i + • - - - - V- D-, B. ir S. Daukšai, A. ir
„'.-f S“nUS Pr‘eS K- Ditiūnai. A. GimzQnas, L. ir 

J. Jarošekai, K. Jasinskas, A. ir 
O. Kinkai, Lietuvių Klubo mo
terų skyrius, K. ir V. Polikaičiai, 
A. Piščikas, J. ir M. Saluckai, 
J. Stadalius, M. Stankaitienė, 
J. ir Z. Staškauskai, K. ir P. Rut
kauskai, J. ir P. Ulinskai ir V. 
Motaitis.

Po $5 — D. Bubelienė, L. Če
pulis, J. Giedraitis, J. Jusevičius, 
A. Kunskienė, B. Linkevičienė,; 
V. ir K. Labunskai, Makauskai, 
J. Makūnas, Merkelienė, K. ir N. 
Mockai, A. Maskvytienė, J. ir O. 
Palioniai, V. ir K. Rymai, A. 
Radalskienė, Rozienė, V. ir S. 
Saluckai, K. ir C. Saluckai. M. 
ir C). Sinkevičiai, J. Skaržins- 
kas, S. Špokienė, G. Špokaitė, J.

J.

mažai žmonių tedalyvavo.
žvalgas

Vasario 16-tos atgarsiai
Didžiausia lietuvių tautos 

šventė — tai Vasario 16. Lais
vės trokštantieji tautiečiai, kur 
jie begyventų užsienyje, sten
giasi tą dieną paminėti. Dides
nėse lietuvių kolonijose rengia
mi plačiu mastu tos dienos mi
nėjimai. kuriuose apibūdinama 
dabartinė pavergtos Lietuvos

Detroito Pavergtųjų tautų ko
mitetas susitiko su miesto pa
reigūnu festivalių reikalams Ed
ward Gejec. Gejec yra labai pa
slaugus Pavergtų tautų tiks
lam, pats būdamas lenkų kilmės. 
Komitetas paskyrė slovakų Be
liansky festivalio vadovu, kuris 
taip pat vadovauja slovakų festi
valiui.

Tai bus antras Pavergtų tautų 
festivalis. Numatoma ketvirtis 
milijono lankytojų. Pavergtos 
tautos yra Įsigijusios daugiau 
patirties ir šis festivalis žada 
būti dar sėkmingesnis negu pra
eitas. Pirmame festivalyje lie
tuviai pasirodė kukliai, bet kul
tūringai. šįkart mūsų uždavinys 
yra turėti ilgesnę estradinę pro
gramą, turtingesnį ir geriau su
organizuotą maisto bei gėrimų 
pardavimą ir to paties aukšto 
lygio tautodailės bei lietuviškos 
informacijos kioską. Yra jau 
dedamos pastangos visa tai at-1 
likti. Saulius šimoliūnas

DOVYDAS P. GAIDAS
1605-07 So. HERxMITAGE AVENUE

Tek: Y Ards 7-1741 - 1742

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

viOBEKNISKOS AIR CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

IR NAKtj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LIFUANICA AVENUE. IPhone: YArds 7-3401

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia*Slružas J Zauka I inkienė 

lazdynui isskleisU mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo' medžų šakas • , / 7 . . ’ ?
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsu ste- ncnaiciai h 1\. Klavca-
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, • nienė 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

1. J. Augusta i tytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 126 psl. Kaina SI.—.

2. Jurgis Baltrušaitis ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psl. S2.00.

5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL SI,50
, 6?’inCaV°nikaS' LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kama S3.00. ’
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos ėdęs, 105 psl. S2.0C
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai 86 psl. $2.00

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
isvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustraciiomis S5 0n . Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Sį Eanausko 

'Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. S2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl SI 00
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psl. S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga 152 nsl S2 50
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, SI.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl SI 00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles 70 psl. SI 00
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl S2 50
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl* S3 00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

j5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti j Naujiem 
rastinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderi.

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted SU Chicago, 11L 60608

Kiti aukojo po mažiau. Viso 
surinkta aukų $1097.

širdingiausias ačiū. Aukos 
bus pašiusios A. L. T. Centrui.

Rengėjai

Piliečiu klubas
Amerikos J J e fu vi ų Pil i eč i ų 

Pašalpos klubo susirinkimas 
įvyko kovo 19 d., Hollywood 
salėje.

Susirinkimo h ar

PRANESiMAI

— Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros Klubo eilinis nariu susirinki
mas Įvyks antradieni, balandžio 4 d. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
8 va.t vak- Nariai ir narės prašomi 
gausiai dalyvauti, nes turime svarbiu 
reikalų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės. a. Kalys

— Lietuviu Brighton Parko Moterų 
klubo narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, balandžio 6 d. 8 vai. vak. 
Hollywood Inn salėje. 2417 W. 43rd 
St. Narės Prašomos atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės.

E. M. M.

JAV aviacijos pulkininkui
RIČARDUI A. GUSSENUI

nelauktai mirus, skausmo suspaustiems jo 
tėvams — Dr. Antanui J. Gussenui, motinai 
Onai ir žmonai Eleonorai nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Martynas ir Ričardas Gudeliai

BUTKUS-VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111, Phone: OLynipic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE, Phone: L.Afavetle 3-3572

. GEORGE F. RUDM1NAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. TeL: Y Arus 7-11^-11.39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2421 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2.314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. KALSTEI) STREET Phone: Y Ards 7-1911

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

Pulk. R. A. GUSSEN

Dr. Antanas J. Gussenas ir 
jD žmona Ona šiomis dienomis 
Turėjo pakelti 'pati skaudžiau
sią savo gyvenimo smūgi. Pra
eitą ketvirtadieni mirė vienin
telis jų sūnus Ričardas, JAV 
karo aviacijos atsargos pulki
ninkas ir kelių radijo stočių 
žinių tvarkytojas.

Tiek daug meilės, tiek daug 
rūpesčių ir tiek daug darbo jie 
du buvo Įdėję Į savo sūnaus 
auklėjimą ir mokslinimą, o 
dabar netikėta mirtis ji nusi
nešė. Sūnus buvo pensijon iš
ėjusių ir senatvės sulauku
sių Gussenų pats didžiausias 
džiaugsmas ir viltis, o dabar

likimas jiems atėmė ne liktai 
džiaugsmą, bet ir senatvės 
vilti. €

Skaudžiausia, kad nei Dr. 
Gussenas, nei taip savo sūnų 
mylėjusi molina negalėjo nu- 
skrisli į Greenville, S. Caroli
na, ir dalyvauti sūnaus laido
tuvėse. Jiedu keliais atvejais 
lankė naujai Greenville mies
to pakraštyje įsikūrusi sūnų, 

^važinėjo i Kalifornijų, kur jis 
penkeris metus dėstė karo la
kūnams modernu skraidymo 
mena, skraidė i Vokietijų, kur 
jo žinioje buvo aviacijos mo
kykla, o dabar negalėjo nu
važiuoti ir su juo atsisveikinti.

Dr. (iussen negalėjo išva
žiuoti todėl, kad jo žmona Ona 
sunkiai serga. Ji jau praeitą 
rudenį sunegalėjo ir nepajėgė 
atsigauti. Paskutinį kartą, kai 
daktaras vvko i S. Carolina, 
jis jau važiavo vienas. Žmona 

i nesijautė pakankamai stipri, 
kad galėtu be baimės važiuoti 
į tolimą kelione. Tuo tarpu jos 
sveikata dar labiau susilpnėjo. 
Josios gydytojas Dr. Gussenui 
uždraudė trauktis nuo ligonės. 
Patyręs daktaras yra pareigin
gas. Jam labai norėjosi pasku
tinį kartą pasižiūrėti į sūnų, bet 
jis taip pat žinojo, kad sūnaus 
jis neatgaivips, o žmonos gy
vybę jis dar gali palaikyti. Jei-

gu pavyks jus gyvybę išsaugo-1 
Ii. lai gali pavykti ir aut kojų 
ją pastalvti.

Daktaras nutarė nevažiuoti.I 
Jis žino, kad be sūnaus busi 
sunku gyventi, liet jeigu tuo 
laėiu melu jis būtų netekęs ir 
žmonos, tai vargu ar jis pats 
pajėgtų atsilaikyti. Išgelbėjus 
sergančią žmonų, mirties kirs
tas smūgis dviem bus lengviau 
pakelti. ‘

Niekam ne paslaptis, kad 
Dr. Gussenas savo sūnų invlė-C. fe
jo, Vaikui jis viską atidavė, 
kad jis galėtą siekti mokslo ir 
dauųiau žinių. Jis sudarė sa- 
\vgas eiti pačias geriausias 
mokyklas, bet namie jis pats 
buvo geriausias mokytojas. Jis 
žinųjo, kad vaikai mokosi iš 
knygą, bet daugiau jie pra
noksta iš gyvo tėvą ir artimą
ją pavyzdžio. Dr. Gusseno elg
sena ir patarimas buvo geriau-

Britu aktorė Glenda Jackson gali vėl laimėti geriausios aktorės pre
miją už savo vaidmenį “Sunday Bloody Sunday".

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1M0KEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentą*

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-Tlto

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poete 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ai 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, IIL 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
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

[ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ '
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

' 2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629. • Tel. WA 5-2787
I Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.
Į AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

si as vaikui pavyzdys. Dr. Gus- 
sen didžiavosi savo vaiku, kol 
jis mokyklą ėjo, bet jis pasi
didžiuodavo juo ir karo tarny
boje. Jam buv(r labai malonu, 
kad jo, paprasto lietuvio imi
granto sūnus galėjo užimti to
kią atsakingą vietą JAV avia
cijos vadovybėje.

Kai Dr. Gussenas su žmona 
nuvažiuodavo i pokarinę Eu
ropą sūnaus aplankyti, tai 
jiedu pamatė, kad jis ne tiktai 
karo mokyklą aplankė, bet 
sūnus galėjo tėvui ir motinai 
parodyti įdomesnes Europos 
vietas. Tos kelionės įspūdžius 
Dr. Gussenas aprašė savo kny
goje “Aukšta kultūra — žemi 
žmonės’’. Dr. Gussenas įsitiki
no, kad ne tiktai jis buvo prie
šingas bet kokiai prievartai, 
bet ir jo sūnus piktinosi tokiais 
žiauriais Hitlerio ir jo šalinin
ku veiksmais prieš kitaip ti
kinčius, arba kitaip galvojan
čius žmones.

Dr. Gussenas didžiavosi sūr 
nuini todėl, kad jis pritarė ir 
toms idėjoms, kurioms tėvas 
su motina visą gyvenimą gy
veno ir kurias kitu tarpe puo
selėjo.

Dr. Gussenas rašo savo atsi
minimus. Jie bus nepaprastai 
įdomūs, nes jis liečia šio šimt
mečio pradžią Lietuvoje ir pir 
muosius žingsnius Kanadoje ir 
Amerikoje. Tuose atsimini
muose yra skirta vieta ir sūnui. 
Reikia manyti, kad daktaras 
pajėgs parašyti ir apie sūnaus 
mirties sukeltą skausmą, kurį 
kartu su juo išgyvena daugelis 
lietuviu. .V. G.

m. yra paieškomi visose JAV- 
bėse ir trijose svetimose val
stybėse ir jiems užstatas pakel
tas iš šūO.OOO iki $250,000 kiek
vienam. Jei 30 dienų bėgyje 
grįš savo noru, jiems užstatai 
nebus konfiskuoti, praneša 
prokuratūra.

Iš gaujų vystosi 
gengsteriai

Federal. teismui nuteisus 
Chicagos juodukų gaujos 
“Black P Stone Nation” vadą 
Jeff Fort ir keturis kitus tos 
gaujos “aukštus pareigūnus’’ 
už jiiktvališką panaudojimą 
gaujos nariams apmokyti val
džios skirtų $927,000 lėšų, ke
liamas klausimas dėl pačios 
gaujos ateities. Nuteistiesiems 
kalėjimo bausmes tesisėjas pa
skirs tik gegužės 11 d. Spėja
ma. kad Fort gaus penketą 
metų kalėjimo.

Chicago Tribune spėja, kad 
Į gaujos “valdžią” atėję numa
tytieji kandidatai veiklą žy
miai pagyvins.

Iki šiol gauja vertėsi smul
kiu kriminalu, kitų jauniklių 
ir vaikų apiplėšinėjimais, • . v a“duoklių” rinkliavomis, tarp- 
gaujinėinis lenktynėmis, šau
dymais ir pan., o gaujos “nau
joje programoje” esą numaty
ti miesto pietinės dalies biznie
rių prievartavimai, reguliarių 
“mokesčių rinkliavos”, daly
ba pelnais iš narkotikų azar
to lošimų ir prostitucijos.

Ar gauja skverbiasi Į orga
nizuoto kriminalo sindikato 
operacijas, dar nenustatyta.

|IŠ CHICAGOS IR 
J APYLINKIŲ

i SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
I COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 6O6OS. — Tai. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

Pabėgo Chicagos 
“nuodytojai”

Chicagos policija paskelbė 
paieškojimą dviejų jauniklių, 
kurie yra teisiami už planavi
mą apkrėsti bacilomis Chica
gos vandeni ir orą. buvo iki 
teismo paleisti už užstatą, bet 
jau pora savaičių kaip dingę. 
Jaunikliai Steven

— Philomena D. Pakel daly
vavo Illinojaus Taupymo ir 
Skolinimo institucijų vadovų 
konferencijoje ir seminaruose 
Champaign, Ill.

— Petras Sandanavičius, 
meno studentas Pratt institute, 
išrinktas atstovauti New Yor- 
ka jaunimą Jaunimo Kongre
se. Priklauso Angelų Karalie
nės parapijos chorui ir yra Jau-

Pera. 18 nimo Metų komiteto pirminin-
metų, ir Allan Schwandher. 19 kas.

— Alma Obrikat iš Marquet
te Parko apylinkės yra Roose- 
velto universiteto garbės stu
dentų sąrašuose.

— Susan Brazis ir Susan 
Palusis dalyvauja Amerikos Le
giono 4-to distrikto grožio ka
ralaitės rinkimuose.

— Mary A. Zikus, April But
kus, Mary A. Korbus, Vicki ir 
Sue Pažėra taip pat Donna 
Koltis dalyvavo Kelly parko 
administracijos ir Archer Ki- 
wanis klubo surengtuose sce
nose meno talentų varžybose, 
kuriose buvo 219 jaunuolių. 
Jie yra tarpe laimėjusių dova
nas, trofėjus bei premijas.

— Dalius Matulevičius, St. 
Agnes mokyklos mokinys Brigh 
ton Parko apylinkėje, žaidžia 
mokyklos krepšinio koman
doje, kuri laimėjo antrą vietą 
apylinkės varžybose. Jis žino, 
kad lietuviai ilgą laiką pirma
vo Europos krepšinio koman
doje, kuri laimėjo antrą vietą 
apylinkės varžybose. Jis žino, 
kad lietuviai ilgą laiką prima- 
vo Europos krepšinio rungty
nėse.

— Valdemaras Sadauskas, 
istorijos studentas DePaul uni
versitete. išrinktas atstovauti 
Roselando apylinkę Jaunimo 
kongrese. Jis priklauso skau
tų organizacijai, atstovauja 
Lietuvių Bendruomenę Pa
vergtų Tautų organizacijose ir 
Prieškomunistiniame tautų 
bloke.

— AI.Tos pirmininkui Dr. 
Kaziui Bobeliui dalyvaujant 
konferencijoje Washingtone, 
Foreighn Policy Conference 
for Leaders of įN°n*^overn* 
mental Organizations, kovo 28 
ir 29 d., teko susipažinti su 
valstybės sekretorium Rogers. 
Tuo pačiu laiku Dr. Bobelis ap
lankė senatorių Charles Percy 
ir kongresmaną Edward J. Der 
winski. kurie yra žymūs kovo
tojai už laisvę. Po pasikalbė
jimo senatorius Percy prižadė
jo padaryti savo pareiškimus 
Senate dėl Lietuvoje pasirašy
tos peticijos, kurioje yra 17, 
000 surinktų parašų. Ta peti-

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tai.: REpubllc 7-1941

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. G. AUTO REBU1LDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios. ■
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776^5888
Anicetas Garbačiauskas, $av

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. S43.000.

6 KAMBARIŲ . LIUKSUS 15 m. mū
ras — arti Kedzie ir 81 St. Centrali- 
nis oro šaldymas, kilimai, įrengtas 
beismantas. $30,900.

2 BUTŲ MŪRAS, namas — geras, 
išnuomotas, kambarių sistema. Arti į 
rytus nuo mūsų. Tinka pensininkui 
gražiai gyventi ir gauti dolerių prie
dą. Kaina $21,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
Įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės. ,

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14.500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
demus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

ŽEMĖS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

cija dabar yra Prancūzijoje ir

M. A a š I M K U S
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pūdomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai* 
v J

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

greitai bus Įteikta Jungtinėms 
Tautoms. ALT Informacija^

— Aleksas Pipiras jau sugrą
žo iš ligoninės. Jis priklauso 
Vytauto D. šaulių kuopai, šau
liai gali jam skambinti 471 — 
4228 arba aplankyti 6821 So. 
Rockwell St.

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr^ 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.

6 K AMR MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum;-langai, karštu vandeniu 
šild. gazu.. Marquette Parke. $21.500, 

’ APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys, 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500. ___

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai karštu vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam- 
oinis sklypas. 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 1 
automobiliu mūro garažas, Marquett» 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pįgng Ir B^žiningM patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA M20»

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTSJ. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina 11.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. ^ugustaiČio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti | “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekj 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

PER ANNUM

$1000 or more 
certificates 
1 year min.

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

PER ANNUM
Investment 

Bonus 
certificates
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Venezuelos Lietuvių Drau
gija 1972 m. balandžio mėn. 8 
dieną,7:30 vai. vak., Balio Pak
što salėje, 3890 So. California 
Ave., rengia Margučių Atvelyki- 
nj linksmą banketą.

Bus trumpa ir įdomi progra
ma, šilta lir šalta vakarienė. 
Veiks bufetas. Pusė pelno ski
riama Jaunimo Centro staty
bos darbui užbaigti, o likutis eis 
iš Venezuelos atvykstantiems 
Į Jaunimo Kongresą ir Tautinių 
Šokių švente jaunimui paremti.

Šokėjus linksmins Balio Pakš
to orkestras. Bilietus ir stalus 
galima užsisakyti pas valdybos 
narius ir telefonais 458-8345 ir 
776-3727. Prašome lietuvius 
atsilankyti ir paremti užsimo
tus darbus. (Pr).

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

Federaliniy Ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas * 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 Sf. (prie Sacremento) 

Tel. 436-7878

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS’

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

tune-vps Ir t. t.
♦824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




