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AMERIKOS PASUI
PARYŽIAUS DERYBOSE KOMUNISTAI
PAKARTOJO SAVO REIKALAVIMUS

SANTIAGO. — Čilėje pasibaigė visą savaitę užtrukusi kai
riųjų katalikų kunigų konferencija, kurią suorganizavo Čilės “80- 
ties grupė”, vadovaujama tėvo jėzuito Gonzalo Arroyo. Charakte
ringa, kad šis Pietų Amerikos kunigų suvažiavimas įvyko ne ko
kioje bažnyčios salėje, bet Čilės tekstilės darbininkų unijos rū
muose. Dalyvavo apie 400 katalikų kunigų iš Čilės, Meksikos, 
Argentinos, Peru? ir kitur. Atstovų nebuvo iš Brazilijos ir Boli
vijos, kurių karinės valdžios griežtai prižiūri kairiųjų kunigų 
veiklą. t

Hue mieste siaučia dezertyrai
PARYŽIUS. — Vakar taikos derybų sesijoje Hanojaus ir 

Viet Congo atstovai arogantiškai atmetė Amerikos pasiūlymą su
stabdyti karo veiksmus kaip “absurdą”. Komunistai pakartojo 
savo reikalavimus — septynių punktų planą, kuriame svarbiausia 
dalis yra: Amerika paskelbia kariuomenės visišką išvežimą, paša
lina P. Vietnamo prezidentą Thieu ir sudaro naują Saigono “tau
tinės santaikos” vyriausybę. Derybos gali duoti vaisių, tačiau, 
jei Amerika tęs savo dabartinę karo politiką, ji pastatys sunkias 
kliūtis susitarimui, sako Hanojus.

P. AMERIKOS KUNIGU KONFERENCIJA
PASIŪLĖ JUNGTIS SU MARKSISTAIS

IŠ VISO PASAULIO
ši konferencija buvo pavadin

ta “krikščionys už socializmą”. 
Stebėtojais dalyvavo ir keli JAV 
katalikų ir protestantų kunigai. 
Konferencija pasmerkė krikš
čionių demokratų partijų pro
gramas ir jų nesugebėjimą Įvyk
dyti revoliucijų. Konferencijos 
•pareiškime sakoma, kad krikš
čionims esanti tik viena galimy
bė kovojant prieš silpnųjų iš
naudojimą — jungtis su mark
sistais. Panašią mintį kėlė Ku
bos diktatorius Fidel Castro, kai 
jis pasakė pernai kalbą Čilės “80- 
ties grupei”, lankydamasis Čilė
je.

Komunikate toliau sakoma, 
kad krikščionys revoliucionie
riai turi griebtis politinės akci
jos, pripažįstant, kad vienintelis 
tiesus kelias siekiant Pietų Ame
rikoje socialinio teisingumo — 
yra klasių kova. Išnaudojimo pa
naikinimui tik socializmas yra 
priimtina alternatyva. Neužten-
ka tik teoretiškai kapitalizmą 
kritikuoti, reikia griebtis revo
liucinių proletariato veiksmų ir 
tokios strategijos, kuri atvestų 
į valdžią.

Čilės vyskupai šios konferen
cijos nelankė ir joje nedalyvavo, 
tačiau Santiago kardinolas Raul 
Silva Enriquez priėmė savo rū
muose konferencijos delegaciją.

Jau kuris laikas Pietų Ameri
kos šalyse atsiranda katalikų 
kunigų, kurie siekia socialinių 
reformų bendrai veikdami su po
litinėmis kairės grupėmis. Mi
nėta Čilės “80-ties grupė” pasi
sakė už prezidento Allendes so
cializmo kelią. Argentinoje sti
priai veikia “Trečiojo Pasaulio” 
judėjimas, kuriam šioje Čilės 
konferencijoje atstovavo 40 ku
nigų. Ne kartą Argentinos ku
nigai buvo Įvelti ir į kairiųjų 
teroristų veiklą.

Konferencijos rezoliucijoj nu- 
rodOTna, kad Pietų Amerikos so
cialinė ir ekonominė struktūra 
yra paremta išnaudojimu ir ne
teisingumu. Tie išnaudotojai 
siekia ir toliau išnaudoti silpnuo
sius, jie Jtam tikslui naudoja 
smurtą, o smurtas ir jėga nė
ra krikščionims priimtini. Tie 
krikščionys, kurie dalyvauja ko
voje už vargšų teises, greitai pa
matys, kad jų meilė vargšams 
kyla iš jų pykčio ir nepritari
mo dabartinei socialinei ir eko- 
niminei sistemai. Todėl būtina 
strateginė santarvė tarp krikš
čionių ir marksistų.

Islandija globos 
Amerikos baze 

C'

REYKJAVIKAS. — Valsty
bės sekretorius Rogers Islandi
joje išgirdo iš užsienio reikalų 
ministerijos, kad Islandija ne
reikalaus išvežti Amerikos ka
rinės bazės iš Islandijos terito
rijos, nors du Islandų ministe
rial, komunistai, labai spiriasi, 
kad Islandijos vyriausybė nu
trauktų gynybos sutartį su Ame
rika.

HOUSTONAS. — Apollo 16 
astronautai pirmą kart po savo 
kelionės į mėnulį pasirodė spau
dos konferencijoje ir pripažino, 
kad erdvėlaivio gedimai buvo 
jiems sukėlę didelių rūpesčių, 
tačiau žemėje dirbę inžinieriai 
juos išgelbėjo per savo puikų 
darbą ir pasišventimą. Pirmas 
mėnulio akmenų apžiūrėjimas 
parodė, kad astronautai buvo la
bai laimingi galėję rasti nepa
prastai svarbių uolienos frag
mentų iš Įvairių mėnulio laiko
tarpių.

LONDONAS. — Anglikonų 
bažnyčios sinode tik 65% da
lyvių balsavo už susijungimą su 
metodistais, kada tokiam spren
dimui reikia 75% balsų. Tai jau 
antras anglikonų sinodas, atme
tąs susijungimo mintį. Pirmą 
kartą dėl to balsuojant1069 hi.? 
buvo gauta 69% balsų.

CHARLESTONAS. — Vice
prezidentas Agnew kritikavo Pu
litzer prizo davimą New York 
Times laikraščiui, kuris išspaus
dino pavogtus slaptus dokumen
tus. Tuo prizu netiesioginiai bu
vusi atlyginta ir dokumentų va
gystė.

COLUMBUS. — Ohio rinki
muose sen. Humphrey laimėjo 
80 delegatų į demokratų kon
venciją, jo konkurentas sen. Mc
Govern laimėjo 55.

BELFASTAS. — Du vyrai 
Londonderry, š. Airijoj, rasti 
peršauti per kelius. Tai yra ai
rių slaptos armijos bausmė iš
davikams. ,

NEW YORKAS. — Viename 
dangoraižy, 36-tam aukšte, spro
go garo vamzdis. Sprogime žu
vo septyni asmenys dirbę įstai
goje.

Piratai reikalavo 
paleisti teroristus
SOFIJA. — Turkijos lėktuvas 

šu 61 keleiviu buvo keturių tur
kų studentų priverstas skristi į 
Bulgariją, kur piratai paskelbė, 
kad jei turkų valdžia nepaleis 
mirties bausme nuteistų trijų 
komunistų teroristų, tai lėktu
vas bus susprogdintas su visais 
keleiviais. Piratai buvo ginkluo
ti revolveriais ir rankinėm gra
natom.

Kalinami teroristai buvo nu
teisti mirti už keturių amerikie
čių kareivių pagrobimą ir už Iz
raelio konsulo nužudymą. Vakar 
teroristams turėjo būti įvykdyta 
mirties bausmė pakariant.

Pagrobto lėktuvo vienas ke
leivis Sofijos aerodromfe gavo 
širdies ataką ir piratai leido jį 
išvežti ligoninėn.

Keliolika studentų Ręykjavi- 
ke demonstravo prieš karą Viet
name ir sutrukdė sekr. Rogers 
planą aplankyti vikingi] muziejų.

-

Jo vamzdis yra 34 pė 
vieną sviedinį kas m 
<imą nuo Suezo kana 
keliančius Egipto dal 

patranka gan greiti

Naujausias Izraelio mechanizuotas artilerijos pabūklas yra 175 mm 
gio. Sviediniai — 147 svaru — gali lėkti 20 rpyliu- Pabūklas iššau 
šis Amerikos gamybos giniclas leidžia Izraeliui kalbėti apie pasiti 
myliu, nes ir iš tokio atstumo Izraelis galėtu pasiekti per kanalą I 
jei Egiptas sulaužytu susitarimą neperkeiti didesniy karo jėgy. I 

da ir sukinėjasi. >

ITALIJA PASIRUOŠUSI RINKIMAMS
. ROMA. — šį sekmadienį ir pirmadienį Italijoje įvyksta-par

lamento rinkimai ir rinkimų kampanija eina prie galo. Visos 
politinės partijos ilgą laiką ragino savo rėmėjus balsuoti už savo 
kandidatus, kėlė savo nuopelnus ir peikė kitas partijas. Pada
ryta įvairiausių pareiškimų. Premjeras Giulio Andreotti pareiškė 
trečiadieni, kad jo partija — krikščionys demokratai neis į koali
ciją nei su komunistais nei su naujaisiais fašistais. Jeigu po 
rinkimų nepavyks sudaryti pastovios vyriausybės, tai jo partija 
vėl gali siekti parlamento paleidimo ir pravesti dar vienus rin
kimus.

Stebėtojai nurodo, kad pasku
tinės koalicijos partijos nepa
keitė savo nusistatymo. Krikš
čionys demokratai, socialdemo
kratai ir respublikonai nenori 
turėti jokių reikalų su komunis
tų partija, tačiau ketvirtoji, kai
riųjų socialistų partija neatsi
sako kooperavimo su komunis
tais, kurių parama būsianti rei
kalinga, norint pravesti Italijoje 
reikalingas reformas.

Galimas daiktas, kad centro 
partijose didelių pasikeitimų 
rinkimai neatneš, todėl visi su
sidomėję seka radikalių partijų 
kampiniją. Komunistai, kurie 
Italijoje sudaro stipriausią opo
zicijos partiją ir visada gauna 
daug balsų, giriasi savo laimė
jimais Bolognos mieste, kuria
me yra jų administracija. Už
sieniečiai pripažįsta, kad Bolog- 
noje mokesčiai yra mažesni, 
tvarka ir švara geresnė už ki
tų Italijos miestų. “Raudonoji 
Bologna” geriau tvarko ir nu
sikaltėlius, aplinkos priežiūrą, 
geriau prižiūri meno pamink
lus. Miesto universitete yra apie 
800 amerikiečių studentų me
dicinos mokykloje. Amerikiečiai 
vietos komunistams pridaro rū
pesčių, nes jie susideda su ultra- 
kairiaisiais italais, kurių komu
nistinė miesto valdžia neglosto.

Giorgio Almirante vadovauja
mas Socialinis Italų judėjimas, 
vadinamas naujaisiais fašistais, 
daugiausia balsų tikisi neturtin
goje. Sicilijoje ir kitose pieti
nėse apskrityse. Fašistus re
mia darbininkija, nusivylusi val
džių pažadų netesėjimais ir ko
munizmu. Paskutiniuose rinki
muose fašistai gavo 16.3% Si-^

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Vakar Paryžiaus taikos de
rybos nedavė jokios pažangos. 
Washingtone paskelbta, kad ant
radienį prezidento patarėjas Kis- 
singeris buvo Paryžiuje, tačiau 
ir jo susitikimas su Hanojaus 
atstovais nedavė rezultatu. Ko
munistai reikalauja kapitulia- 
vimo. Amerika ir P. Vietnamas 
pasitraukė iš Paryžiaus derybų. 
Valstybės departamentas priva
čiai išreiškė nusivylimą Mask
va, kuri nepaspaudžianti Hano
jaus.

+ Pentagonas paskelbė, kad 
iš Amerikos į Pietryčių Aziją 
siunčiama dar daugiau karo avi
acijos lėktuvų. Bus sustiprintas 
ir karo laivynas.

♦ Komunistai paskelbė Quang 
Tri mieste revoliucinę vyriausy
bę, kuri valdys P. Vietnamo “iš
vaduotus plotus”.

♦ Prezidentas Thieu vakar 
lankėsi Hue mieste, nuo kurio 
komunistų jėgos yra 18 mylių. 
Jis pareiškė korespondentams, 
kad jis pasitiki savo kariuome
nės sugebėjimu ginti miestą.

+ Izraelio premjerė Goldą 
Meir pradėjo vizitą Rumunijoje.

+ Apie 200 jaunuolių sukėlė 
riaušes Belfaste, tačiau karei
viai juos išvaikė.

♦ šiomis dienomis Čikagoje 
gali pabrangti gazolino kainos 
5-8 centus už galioną.

cilijos balsų. Dabar tikimasi 
gauti dar daugiau. Naujieji fa
šistai ypač stiprūs Palermo ir 
O tani jos miestuose.

^Sidabro kasykloj 
dingo 82 žmonės 
KELLOG. -— Idaho sidabro 

kasyklos gelmėse prasidėjusi ug
rus užkirto kelią 82 žmonėms pa
bėgti. Jau žinoma, kad kasyk
loje žuvo 24 asmenys, dar 58 
yra laikomi dingusiais. Gelbė
tojų komanda pompuoja į kasyk
lą gryną orą ir yra vilčių, kad 
ne visi darbininkai yra žuvę.

Ši Sidabro Slėnio kasykla yra 
didžiausia Amerikoje, atrasta 
1884 metais, joje iškasamas šeš
tadalis viso Amerikos sidabro. 
Įvairūs tuneliai sudaro 100 my
lių ilgio tinklą. Galimas daiktas, 
kad kai kurie darbininkai išven
gė durnų.

Ruošiasi bandyti 
atomines bombas
NEW DELHI. — Indijos gy

nybos ministeris Jagjivan Ram 
pareiškė parlamente, kad Indija 
ruošias vykdyti branduolinius 
požeminius sprogdinimus taikos 
tikslams. Indijos pasiruošimai 
vykstą jau dveji metai. Sprog
dinimai būsią naudingi vario ir 
nikelio kasyklų darbui ar naf
tos ieškojimui.

Stebėtojai nurodo, kad Indijos 
parlamente šis klausimas iškel
tas ne pramonės ministerio, bet 
— gynybos ir kaip tik per de
batus kariniais klausimais. Mi
nisteris Kam pakartojo, kad In
dija yra ^nusistačiusi prieš ato
minių ginklų gamybą, tačiau ji 
neuždaranti duru į tokia galimy
bę. į ‘

WASHINGTONAS. — Kainų 
komisija uidraudė 1,500 didesnių 
biznio įmcriių kelti kainas, nes 
tos bendrovės nepranešė komi
sijai apie savo pelnus.

♦ Ohio i universitete Kente 
studentu žygis prisiminė prieš 
2 metus nušvitus keturis studen
tus — riaušininkus. Studentų 
giminės reikalauja iš valstijos 
12 mil. dol. ut savo žuvusius vai
kus.

Italu spauda apie 
lietuviu skunda v 4

Eltos gautos Italijos spaudos 
iškarpos liudija, kad apie reli
ginio gyvenimo varžymą Lie
tuvoje irypač apie 17,000 kata
likų skundą italų laikraščiai skel
bė plačias informacijas ypatin
gai š. m. kovo ir balandžio mė
nesiais.

čia dalis atgarsių Italijoje:! 
Como mieste leidžiamas “L’Or- 
dine” kovo 23 d. plačiai minėjo 
kun. J. Zdebskio atveji, pabrėž
damas antraštėje “Dvasininkas 
suimtas Lietuvoje, nes vaikus 
mokęs katekizmo”. Dešiniųjų 
dienraštis Romoje “II Secolo 
d’Italia” kovo 12 laidoje įdėjo 
platų N. Tribolo straipsnį apie 
“Lietuvių kankinių nutildytą^ 
sieIą”.>Daugiau rašoma. -apie žy± 
du Lietuvoje padėtį. Dienraš
tis “Avanti” balandžio 2 rašė 
apie Maskvoje 28-31 d. įvyku
sį Sovietų S-gos kom. partijos 
CK posėdį. Buvę kalbėta apie 
valstybės saugumo reikalus bei 
apie nacionalinio pasipriešinimo 
apraiškas. Jos ryškiausios Uk
rainoje, Gudijoje, Baltijos vals
tybėse, dar ir kai kuriose Azi
jos respublikose. Apie naciona
listines nuotaikas, nukreiptas 
prieš rusifikaciją Baltijos vals
tybėse, Ukrainoje ir Kaukaze dar 
plačjai skelbė žinomas Torino 
dienraštis “La Stampa” (bal. 1). 
Ta proga paminėtas ir 17,000 
Lietuvos katalikų protestas.

Lietuvos katalikų iniciatyva 
— tai nurodė Italijos socialdemo
kratų laikraštis “Umanita” (Ro
moje). 'Paminėtas katalikų 
skundo turinys. “La Sicilia” 
(Catania mieste) kovo 28 ilgai 
informacijai apie 17,000 protes
tą panaudojo tokią antraštę: 
“Tikį į Dievą Lietuvoje gali ne
tekti darbo”.

Dar apie 17,000 katalikų skun
dą rašė šie italų dienraščiai: “I^a 
Prealpina” (Varese m.), “La 
Nuova Sardegna” (Sassari), “Li- 
berta” (Piacenza), žinomasis 
dienraštis Milane “Corriere della 
Sera” (antraštė: “17 tūkstančių7 
Lietuvos katalikų kreipiasi į J. 
Tautas”), “Il -Martino” (Napoli), 
trumpai paminėjo ir komunistų 
organas Romoje “L’Unita”, taip 
pat rašė ir Italijos respublikonų 
partijos organas “La Voce Re- 
publieana”,-be to — “Il Piccolo” 
(Trieste), “II Ręsto del Carli
no” (Bologna), čia vertas dė
mesio Giuseppe Josca platus 
straipsnis, kovo 29, Milano “11 
Corriere della Sera” — antraš
tė per visą puslapį byloja: “Die
vas nėra miręs Sovietų Sąjun
goje”. Straipsny pabrėžiama 
Lietuvos katalikų drąsa, ryžtas. 
Apie protestą kovo 29 rasė ir Va
tikano organas “L’Osservatore 
Romano”.

Žinias apie protestą dar skel
bė ir šie italų laikraščiai: “Gaz- 
zetta del Sud" (Messina). “Ro
ma” (Napoli). “Famiglia Chris-

Generolas Abrams, Washing
ton© žiniomis, sunkiausią karinę 
padėtį įžiūri centriniame P. Viet
name, kur priešo, divizijos gra
sina perkirsti Vietnamą i dvi da
lis.

Priešo daliniai P. Vietname 
sumažino puolimus. Manoma, 
kad priešas persigrupuoja ir su
tvarko tiekimą, prieš pradėda
mas ofenzyvą. Saigone prezi
dentas Thieu paskelbė karo va
dams ir miestų viršininkams 
įsakymą vietoje šaudyti nera
mumus keliančius kareivius ar 
civilius teroristus^

Hue mieste trečiosios divizijos 
likučiai, atbėgę iš Quang Tri 
miesto, pradėjo prisigėrę siau
tėti gatvėse. Kareiviai plėšė 
krautuves, apleistus namus ir 
sudegino Hue miesto turgavietę. 
Kelios kareivių grupės susi
šaudė tarpusavy. Policija nega
bi kareivių suvaldyti, nes jie ge
niau ginkluoti. Dezertyrai pikti 
ant savo vadų, kurie pabėgo iš 
dalinių, priešui artėjant. Sako
ma, kad Hue mieste yra ir šiau
rės Vietnamo karinės žvalgybos 
grupių, kurios infiltravo miestą 
kartu su pabėgėliais. Apie pusė 
Hue miesto gyventojų pau pabė
go iš miesto. Vietos ligoninėje, 
pilnoje sužeistų civilių ir karei
vių liko tik 10% tarnautojų ir 
slaugių. Miesto valdžią irgi su
daro tik 25G buvusių valdinin
kų. Marinų daliniai susprogi- 
no du tiltus į šiaurę nuo Hue. 
Iš pietų į Hue atsiųsti keli pul
kai 2-trosios P. Vietnamo divi
zijos sustiprinti gynėjų eiles.

Amerikos laivai veža į P. Viet
namą iš Japonijos suremontuotų 
tankų ir artilerijos pabūklų, nes 
vietnamiečiai daug ginklų pa
liko priešui. 'Pakeistas Quang 
Tri karinės apygardos vadas pa
reiškė spaudai, kad keli jo aukš
ti karininkai neklausė įsakymų 
ginti Quang Tri, bet pirmi pa
bėgo. Jų laukia karo lauko teis
mas.

Europos spauda pripažįsta, 
kad per ateinančias kelias savai
tes paaiškės, ar prezidento Ni- 
xono planas “vietnamizuoti” ka
rą pasisekė ar ne. Dabartiniai 
įvykiai parodė, kad Amerika gali 
duoti Vietnamui geriausių gink
lų, tačiau negali parūpinti karo 
vadų, kurių Saigono valdžiai taip 
trūksta.

tiana” (Alba), “La Stampa” 
(Torino). “Avvenire” (Milano), 
ir kt.

Italijoje leidžiama serija kny
gų “Rusijos ir Rytų Europos 
Archyvai” savo 3-jį tomą skyrė 
religiniam pogrindžiui Sovietų 
Sąjungoje. Jaca Rook paruošė 
visą eilę skyrių temai “USSR: 
undici document) del samizdat 
religioso”. Skyriuje Katalikai 
pateikiamos ištraukos iš pogrin
džio spaudos “Kronikos” paskelb
tų žinių apie katalikų Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje. Atskirai, išti
sai italu kalbon išversta įdėta 
kun. A. Šeškevičiaus gynimosi 
kalba teisme. (F.)



ALFONSAS NAKAS ĮJIE ŠOKS IV TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE
Detroito Šilainė

i

kasi elitas, vyresnieji šilainiš- 
kiai. O jaunesniųjų grupė repe
tuoja trečiadieniais. Taip kiek
vieną savaitę, mėnesių mene- j- 
siais. Bet šiandien susirinkę vi
si, vyresnieji ir paaugliai, nes tai 
nebus tik repeticija, o bus ir fo
tografuojamasi.

Galinos Gobienės pilna visur. 
Jos 50 vaikų atėjo iš universite
tų bendrabučių ir iš namų. Jie ap-

šaltas, drėgnas balandžio sep
tintosios vakaras. Detroito Lie
tuvių namai pilni jaunimo. Kle
ga. juokiasi, šūkauja. Maišosi 
abi kalbos. Sporto salėje gelian
čiai šalta, nors radiatoriai karš
ti iki raudonumo. Sako, tyčia pa
kūrė tik prieš pusvalandi, kad 
sus rinkusieji nęsibartų, bet kad 
ir sutaupytų šildymo išlaidas.

Penktadieniais paprastai ren-

GAUNA GOBIENž

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA

■I

I

Naujienose galima gauti ouikių knygų, kurios papuoš bet 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusi.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusi................ .
Prof; Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. __ __ ________ ______ _______
Prof. Vacį. 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 — ________ __

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p.—_ 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. ________ ____ _____
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., ___ ___ _________ ________ _______ ___
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p 

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

pusi., dabar tik ___________________________

kokią

$6.00
$6.00

$730

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

$1.00

$4.00

$10.00

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

Sibiro tremtinės stsi 
sunkia pavergto lietu- 
geriausiems garsiosios 
kietais viršeliais, kai-

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėta^ knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALGYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautom ir tiltu staiytoju su sovietais sukeltų mitu miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

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

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVE, 
minimai parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie 
rio dalia Anrašvmo būdas ir stilius prilygsta 
rašytojos Pear] Buck kūriniams 526 psl.. 
nuoja 6 dol. v

Juozas Kspačinskas, SIAUBINGOS DIENOS Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lom Vokietijoje 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol

j Audėnas. PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
H«meni> 270 nsl.. $4.00

CIKAGIETeS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune Naudakivose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl.. ŠI.00 Y’ra taip pat 

- įversta i anglu kalbą

0 Kurmis MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės 1 Lietu 
vj ispodtiai Cūistruota foto nuotraukomis 331 psl $3.00

O Kuraitis KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS 
r loriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda 

užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi
V. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944 54 m

psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai anie išoiviurs kultu 
nnt gyvenimą Skurdi tremtis ji nenalenkė bendradarbiavimui

Komunirmas yra žiaurus Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju«> 
ktngi. Pasijuokime visi skaitydami Rnzo Plepcrio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl 51 <10

$ie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED 

atsilankant darbo valandomis arba 
čeki ar pinigine

A ur
bei

4d

ST., CHICAGO, ILL. 60608 

atsakant paitu ir pridedant 
perlaida

I sirengę margų margiausiai, kaip 
ir visi jų metų jaunuoliai, o tau
tinius rūbus ant rankų atsinešę. 
Jie persirenginėja, o vadovė laks
to nuo vieno prie kito, prižiūri, 
moko, įsakinėja.

— Su kokiais batais tu atė
jai?! — šaukia berniukui, apsia- 

: vusiam nunešiotais brezentiniais 
sportiniais bateliais. — Kaip to
kį gali fotografuoti?

— Vyrų kojų nesimatys. Mer
gaitės užstos..., — teisinasi raus
damas jaunuolis.

— Taigi... O jeigu matytų ? Ar 
nesakiau, kad ateitumėte apsi
rengę taip, lyg scenoje būtumė
te, šįvakar... — jau nebe taip 
piktai šneka vadovė.

— Kodėl tavo marškiniai išsi
pešę? Ar manai'* kad aš juos 
sukamšysiu? — jau bara kitą.

— Kodėl gi tavo kojinės mėly
nos... ir dar apsmukę? — rėžia 
trečiam. Tas patrauko pečiais, 
šypsosi, nieko neatsako.

Vienai, kitai mergaitei pataiso 
karūnėles. Vyrams lygina juos
tas, kaklaryšius. Liepia susišu
kuoti plaukus. Plaukai, tiesa, 
jau ir šilainiškių paaugę, bet to
kių hipiškų, kaip dabar įpratę 
esam gatvėje matyti, ji nelei
džia. Jei nori barzdos ir plaukų
— Šilainėje nešoksi.

Fotografuoja pusvalandį, va
landą, pusantros. Sustato, keičia 
vietomis. Kaip iš nuotraukos 
matote, vyrų ne tik batų, bet 
ir juostų beveik neregėti. O tiek 
pasiruošimo buvo...

Nuotraukos padarytos. Jau 
dvi valandos sugaištos. Dabar 
jaunieji šokėjai skubiai persi
rengia į kasdienius drabužėlius 
ir šaukiami parepetuoti. Tie 
jaunieji — tai vidurinių mokyk
lų moksleiviai. Į šilainę Įstoti 
jiems buvo labai sunku, nes kan
didatų čia visada perdaug. Už
tat jie stengiasi. Juokdamosi.va
dovė man pasakojo, kad ne vie
nas jų tiesiog persistengia ir su 
tokiais esą sunkiau dirbti. .

Akordeonistas plėšia Jurgi- 
nėlį. Pagal valso taktą sukasi as
tuonios mergaitės. Veideliai 
rimti, pilni rūpesčio, žvilgčioja 
į vadovę. O ji, kol muzika, groja, 
tik mojuoja rankomis tai vienai, 

■tai kitai, tik diriguoja, tartum 
diriguotų operą. O kai muzika 
sustoja, tai ir pamokslėlis:

— Jūs laisviau, gracingiau. 
Va, šitaip. Sijonus pavingiuo- 
kit, pa vingi uokit. Va, šitaip...

Mergaitės vėl šoka. Vadovė 
lipa ant kulnų čia vienai, čia ki
tai. Girdžiu “Lygiuokite, lyyy- 
giuoo-kit!”

Seka Gyvataras. Dabar jau 
mišri grupė, astuonios jauniklių 
poros. Puikiausias lygiavimas. 
Net pati vadovė susižavi. Du kar
tu pašoka ir gana. Kam vargin
ti, kai taip gerai einasi?

Dabar šoka šustą. Astuonios 
poros. Ratukas — ne ratukas, 
o kiaušinis. Bankų suplojimu ir 
skardžiu balsu juos sustabdo.

— Pradėkite iš naujo. Nely- 
giuojat,, vaikai...

O pro mane praeidama su
šnabžda :

— čia mano atsarginiai. Nau
jokai. Su jais dar bus daug dar
bo...

Ilgai juos kankina. Pradeda 
apylygiai, stengiasi, bet figūras 
bekeičiant susimaišo, pakrinka. 
Šokį nutraukia. Ir vėl pradeda. 
Nutraukia. Pradeda.

— Nepasiėmiau šiandien švil
puko, tai sunku man juos su
stabdyti, — guodžiasi j. Gobie- 
nė.

Taip, aš atsimenu jos švilpu
ką iš ankstesnių repeticijų. 

<>rieš kelerius metus. Jos švil
pimas ir užmigusį prileltų.

Vyresnieji šoka Rugučius. Iš 
pradžių ir tie nėfygiucja. O juk 
čia elitas!

— Kur jūsų dalgiai?! — pirš
tu rodo į vieną ir į kiša.

Sustabdo. Liepia i$ naujo.
— Paaasi-leenk žemiau tu!...,

— piktai šūktelia mergaitei (ne
retai bardamosi mini šokėjų var
dus: bet aš vardus čą sąmonin
gai praleidžiu).

— Kaip čia. — sikau — po- hninaičiams Magdalenai Ku- 
nia Gobiene, man ga*ai pažįsta- činskaitei - Bizūnienei ir jos 
mi šilainės žvaigždės, šiandien vyrui Juozui. Lietuvoje mirus, 
taip nerūpestingai'

— Geras klausimas, — juokia- pusbrolis Povilas Aleksandra- 
si vadovė. — Mata, tie. kaip jūs vičius. Nutarimų raštininkė 
sakote, žvaigždės, ikrai yra pui- Eugenija SĮrungys perskaitė

Šilainės šokėjai 1972 metu pavasarį. Jie visi dalyvaus IV Tautiniu Šokiu na Astašaitytė, Vida Pikūnaitė, Danutė Veselkaitė, Rita Matvėkaitė; III ei- 
Šventėje. I eilėje iš kairės: Asta Banionytė, Rasa Žemaitytė, Audra Kaspu- įėję: Antanas Paskųs, Kęstutis Smalinskas, Linas Mikulionis, Kastytis Kar- 
tytė, Kristina Pikūnaitė, Danguolė Sadauskaitė, Ramunė Mikulionytė, Ka- velis, Algirdas Skrebutėnas, Vytautas Rėklys, Jonas Nakas, Robertas Seie- 
rolė Veselkaitė, Aida Arlauskaitė, Aida Smalinskaitė, Vida Skiotytė, Regina nis, Rimas Skiotys, Juozas Vaičiūnas; IV eilėje; Vydas Vyšniauskas, Darius 
Marei u kaitytė, Vilija Baukytė, Rita Skrebutėnaitė, Kristina Milerytė ir akor- Vyšniauskas, Robertas Arlauskas, Linas Gobis, Kęstutis Atkočaitis, Justas 
deonistas Andrius čerškus; II eilėje: Alma Naumaitė, Lydi ja Majauskaitė, Pikūnas, Saulius Petrulis, Algis Duoba, Viktoras Nakas, Vytautas Petrulis, 
Gintė Damušytė, Kristina Mičiūnaitė, Rūta Naumaitė, Birutė Zubrickaitė, Paulius Kuras, Saulius Jankauskas ir Vytautas Kaunelis.
vadovė Galina Gobiene, Gintė Pečiūraitė, Viktė Jankutė, Asta Stasytė, Dai- Nuotrauka Juozo VaičiūnoNuotrauka Juozo Vaičiūno

kiausi šokėjai. 1
dėl jų. Jie tik dalyvauja, kad 
būtų pilnas sąstatas. Aš i juos 
nė nekreipiu daug dėmesio, kol 
koncentruoj uosi ant- vieno ki
to silpnesniųjų. Bepetuojama, 
svarbiausia, kad silpnesnieji su 
geraisiais susilygintų, žinoma, 
į repeticijos pabaigą jau visi tu
ri šokti kaip vienas. Pamatysite...

Tikrai, paskutinį kartą kiek
vieną šokį elitinė grupė sušo
ko kaip vienas. Po Rugučių se
kė Subatėlė, po Subatėlės, regis, 
Ketvirtainis.

Pusėj vienuoliktos repeticija 
baigėsi. Nuo septintos iki pu
sės vienuoliktos! Paskui vadovė 
man aiškino, kad. tai buvo savo
tiška repeticija, be tvarkos, su 
visais fotografavimosi vargais. 
Kvietė ateiti kitą. kartą, vistiek; 
į vyresniųjų ar jaunių repeti
ciją.

Repeticijos -ne Į praeito susirinkimo protokolą PERDAUG ŠUNŲ IR KAČIŲ 
j., _•_ i—jį jr mjrusjos narės Agotos Nor

kus dukterų padėkos laišką.
Suvalkiečių draugijos balius 

su šokiais Įvyks gegužės 6 d. 
7:00 vai vak. Hollywood salėje. 
Pelnas skiriamas Tautinių šo
kiu šventei, 
ko orkestras, 
silankyti.

Motinoms 
įvyks gegužės 14 d. Kay so
de prie Tautinių Kapinių. Pra
džia 12 vai. Gros Jurgio Joniko 
orkestras. Rengimo komisiją 
sudaro L. Vasilevas, Mary 
Radžiukinas, Kazimiera Što
kas ir kiti draugijos bei valdy
bos nariai. O. Švirmickienė

John Hoyt, prezidentas Hu
mane Society of the United Sta
tes, sako, kad kas valanda 10,- 
000 gimsta naminių gyvulių — 
šunų ir kačių. Nėra įmanoma vi-

siems gyvuliams surasti namų 
prieglaudą. Apie 460 milijonų 
dolerių išleidžiama gyvuliams 
“užmigdyti”. ♦ M. š.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“N A U J I E N O S E”
Gros Jurgio Joni- 
Kviečiami visi at

skirtas piknikas

Pirmajame
Abu tomai

rrof. Vaclovo Biržiškos

lome yra 2(18 puslapiai, o antrajame 226 pusi 
minkštuose viršeliuose parduodariii už $4.00.

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokia adresą:

J 739 So. Halsted Street Chicago 8, Ulinois
... —. ,

H ė? :

Šilainę skaitytoja? gerai pažįs
ta, kad ir iš mano ankstesnių 
reportažų, šilainė Detroite vei
kia 23-jus metus, šilainės vadovė 
nuo pat 1949-jų, taigi, nuo įstei
gimo dienos, yra ta pati'Gali
ma šakėnaitė-Gobienė. Aš ją 
dažnai vadinu ne Galina Gobiene, 
o Galina šilaine. Ji yra grupės 
širdis ir protas; kartu griežtas 
Amerikos marinu seržantas ir 
švelni motina. Jos vaikai jos 
bijo, bet šilainėn veržte veržiasi. 
Per šilainę jiems tarpusavis su
sitikimas, lietuviška draugystė, 
ekskursijos į kitus miestus, ga
rantuoti laurai visur, kur tik 
pasirodomą.

Kartu su 80-čia’ kitų grupių, 
Šilainė šių metų liepos 2 d. šoks 
Laisvojo Pasaulio Lietuvių Ket
virtojoje Tautinių šokių šven
tėje Čikagoje. -Puikiai treniruo
ta, gražiai aprengta, gausi skai
čiumi, šilainė Ketvirtąją Tau
tinių šokių šventę labai pratur
tins.

Skaitytojau, susitvarkyk taip, 
kad Ketvirtojoje Tautinių šokių 
šventėje tikrai galėtumei daly
vauti.

Suvalkiečių Dr-ja
Chicagos Lietuvių Suvalkie

čių draugijos susirinkimas 
įvyko balandžio 28 d. Holly
wood salėje vadovaujant pirm. 
Leonui Vasilevuf. Pradžioje 
atsistojimu pagerbta mirusi na 

jrė Antaneta Adena ir artimie
siems išreikšta užuojauta. Taip 
pat išreikšta užuojauta Jonui 
Jonikui dėl jo dukrelės Albinos 
Williams mirties, ir Onai Švir- 
uiickienei. mirus jos pussese
rei Anna i Wilson, taip pat gi

Tuo pat laiku yra miręs jos

Bridge 
over troubled

waters.
It’s easy to forget that emergencies 
do happen. And when there is. a 
crisis, you’ll need a nest egg to fall 
back on.

The Payroll Savings Plan is one of 
the easiest ways to make sure you’ve 
something saved for when you need 
money fast. When you participate in 
the Payroll Savings Plan where you 
work, an amount you designate will 
be set aside from each paycheck and 
invested in U.S. Savings Bonds. It’s 
an effortless way to build up a-

And now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, when held to matu
rity of 5 years, 10 .months (4% the 
first year). That extra payable

Bonds issued since Jonė 1,1970... 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.

Let’s hope there are no troubled 
waters myour future. But remember, 
emergencies don’t always happen to 
the other guys.

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

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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Nesenai vienas čia gimęs jau- 
nas lietuvis parašė Sandarai laiš
ką, kad jis pasiryžęs išmokti 
lietuviškai ir atitaisys savo pa
keistą pavardę. Lietuvos kon
sulatuose, organizacijų centruo
se ir laikraščių redakcijose vis 
daugiau ir daugiau lietuvių ir 
ne lietuvių kilmės asmenų tei
raujasi apie Lietuvą ir klausia 
vadovėlių kalbai išmokti. Susi
domėjimas Lietuva, jos gyven
tojų ir išeivijos padėtimi auga 
ne tik žmonėse, bet ir komunika
cijos centruose. Sueigose bei 
darbovietėse dažnai paliečiami 
Lietuvos klausimai, reikalaują 
atsakymo ne bendrinėmis frazė
mis, bet tiksliu atsakymu, pa
remtu duomenimis ar faktais.

Deja, turime ir ne taip jau 
džiuginančių reiškinių, net para
doksų. Per lietuviškas radijo 
programas išgirstame čia gimu
sių ir augusių lietuvaičių, vadi
namų am eriko akomis, naujai 
jdainuotas dainas apie Nemunė
li, o vadinamų dipukų vaikai jau 
mums patiekia itsy-bitsy tipo 
svetimas saviveiklos melodijas. 
Dabartiniai .mūsų bendruome
nės aukštieji pareigūnai, pasi
nešę j politinį dominavimą, nei 
pavieniai, nei visi kartu nepa
jėgia ar nenori su pilna sąmone 
suvokti dabartinę emigracijos 
misiją ir nesilaiko pagrindinės 
taisyklės, kad ne žmonės turi 
tarnauti vadovybei, bet vadovy
bė žmonėms vedant lietuvybės

keliais ir teikiant didžiausią pa- 
gelbą į juos grįžtantiems, šiuo 
atveju Encyclopedia Lituanica 
leidėjas p. Kapočius bei redakto
riai ir bendradarbiai atlieka daug 
didesnį ir reikšmingesnį darbą, 
negu ikj šiol yra aptarta. Tas 
džugias ir liūdnas mintis pa
pildo Encyklopedia Lituanica 
kreipimasis į visuomenenę:

Laikas mums darosi nepalan
kus, kai uždelsiamą; vienas po 
kito mūsų lituanistai mus palie
ka, o naujų jėgų neauga, kaip 
norėtume. Gal tai paskutinė 
mums duota galimybė imtis di
desnio masto enciklopedinio lei
dinio — jo paruošimo ir išleidi
mo. Lituanistikos srityje mū
sų jėgos reikiamai negausėja, o 
mažta; spaudos darbai vis labiau 
brangsta: entuziazmas dides- 
niem užsimojimam, kuriem rei
kia daugiau ištvermės ir aukos, 
kažkodėl ima ir slūgsta.

Tokioje padėtyje Encyclopedia 
Lituanica leidykla ir redakcija 
atsistoja prieš klausimą: ar iš
tversime, ir kaip ilgai ? Manome, 
kad tai turėtų rūpėti visiems, ku
rie įsitikinę, kad ta enciklope
dija mums būtina ir kad ji tu
rėtų, kaip galima greičiau, bū
ti išleista. Kiekvieni, metai sun
kina darbo sąlygas ir didina iš
laidas. Nustatytos už tomą se
nos kainos (15 dol.) nebus ga
lima išlaikyti, jei nesusidarys 
pakankamas skaičius prenume-

Siu metę* "Toni" žymenį laimėjusi aktorė Sada 
Thompson "Twigs" spektaklyje vaidino keturias ro
les —r- motinos ir'triję* seserų. Jai teko dažnai mai
nyti scenos rūbus. Jai greit persigrimuoti ir persi

rengti turėjo padėti keli vyrai.

kas uz tą laisvę kovoja.
Kun. Algimantas Kezys buvo 

apsistojęs pas S. K. Rūkus. 
Planuojama pagaminti dokumen
tinį filmą apie lietuvių tremti
nių gyvenimą Sibire, kuris taip 
skaudžiai ir negailestingai pa
lietė mūsų tautą. Rusiškieji ko
munistai Sibiro darbo vergų sto
vyklose, taigose ir tundrose nu
kankino dešimtis tūkstančių lie
tuvių, o kitus pavertė visiškais 
invalidais, kurie grįžę tėvynėn 
yra beteisiai ir ilgai negyvena.

Toks filmas yra būtinas, nes 
visais būdais reikia stengtis nu
plėšti komunistams nuo jų už
maskuotų veidų kaukęs ir atei
nančioms kartoms parodyti tei
sybę. Sibiro tremties dokumen
tacija yra milžiniškas darbas, 
kuris pareikalaus daug pastan
gų, pasišventimo ir nemažai lė
šų. K. Ūkana

Anglijos, Vokietijos ir kitų 
Europos šalių spauda pakėlė pro
testo balsą, aiškindama, kad ita
lai neturi teisės šaudyti paukš
čių, kurie yra gimę ir užaugę 
ne jų žemėje, tik sustoja trum
pam poilsiui.

Prieš 3-jetą metų World Wild
life Fund buv privertęs italų val
džią uždrausti perskrendančių 
paukščių žudymą; net pačioje 
Italijoje apie 750,000 piliečių pa
sirašė protestą prieš šaudymą, 
bet dabar, provincijoms gavus 
didesnę savivaldos autonomiją, 
paukštienos mėgėjai vėl paėmė 
viršų.

ratų, nes esame priėję kraštu
tinę ribą. Du trys mėnesiai yra 
mums lemiamas laikas. Ir tai 
sakome nuoširdžiai ir visai at
virai. Jei sugebame sutelkti di
deles sumas kongresams, tikiuo
si, neliksime abejingi ir Ency
clopedia Lituanica likimui. Jis

mūsų pačių rankose ir valioje.
Spaudoje yra EI. skelbimai, 

kviečią į talką, kartu pasinau
dojant geromis sąlygomis va
jaus proga. Juose yra ir kupo
nas užsakymams. EL yra inves
tavimas, kuris paliks ainių ai
niams. Jonas A. šarkus

Mykolas Krupavičius, Vaclovas 
Sidzikauskas, Juozas Žilevičius 
ir Adomas Galdikas.

ITALAI ŽUDO PAUKŠČIUS

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS ibi 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 istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą. .

progomis. Jas ii 
atsiuntus čeki ai

1739 South Halsted Street, Chicago, III. 60608DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie, pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų ’pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos'Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
— I f

Svečiavosi mūsų foto menininkas
Balandžio 9-11 dienomis Hot * vo pamoksle priminė, kad visų 

Springs vasarvietėje svečiavosi 
žymusis mūsų foto menininkas 
Algimantas Kezys, S. J. Kun. 
Algimantas yra čia gyvenančio 
Jurgio Kezio sūnus, kuris nepa
miršta savo sengalvėlio ir ret
karčiais jį aplanko. Svečias'yra 
labai svarbaus mūsų tautai ir 
išeivijai Lietuvių Foto Archy
vo rūpestingoji dvasia.

Neleido lietuviškų pamaldų
Visada, kai tik pas mus atsi

lanko lietuvis kunigas, tai sten
giamasi suorganizuoti lietuviš
kas pamaldas, kurių visi mūsų 
kolonijos lietuviai laukia ir gau
siai mišiose dalyvauja. Iš anks
to žinodami, kad atvyksta kun. 
A. Kezys, bandėme gauti kata
likų bažnyčioje kamputį ir iš
girsti lietuviškai skelbiamą Die
vo žodį. Deja, bažnyčioje lie
tuviškoms mišios nei vietos, nei 
laiko negavome. Rodos, visų 
tautybių tikintieji turi teisę iš
klausyti Evangeliją savo gimtą
ja kalba. Kada lietuvis susi
kaupęs meldžiasi už bolševikų 
engiamą Lietuvą ir komunistų 
nukankintus savo artimuosius, 
tai, rodos, ir Dievulis, arčiau 
prilenkęs savo ausį prie varga
no pasaulio, atidžiau klausosi 
nuskriaustųjų atodūsių ir mūsų 
mamyčių kalbą gerai supranta. 
Tačiau dažnai tenka nusivilti ir 
pajusti, kad esame įnamiai ir 
mums netaikomi Visuotino R. 
K. Bažnyčios susirinkimo nuta
rimai.

Brangus turtas tautos istorijai
Tai brangus turtas mūsų tau

tos istorijai ir labai vertingas 
palikimas ateisiančioms lietuvių 
kartoms. Ekrane pamatai šven
tai nusiteikusį kun. M. Vaitkų, 
apsikrovusį savo sukurtais poe
zijos ir prozos veikalais. L. ši
mutis įdomiai pasakoja apie sa
vo visuomeninę veiklą ir Lie
tuvai atliktus darbus. Amžinos 
atminties žymusis mūsų patrio
tas, ir neatlaidus kovotojas už 
sa,vo tautos laisvę ir lietuvio ger
būvį, prelatas M. Krupavičius, 
jau sunkios gyvenimo naštos 
prislėgtas, su ašaromis akyse, 
primena Lietuvai laisvės sieki
mą ir už tų laisvę atkaklias ko
vas. Jis tiki, kad Lietuva nusi
mes maskoliškąjį jungą. Ir visi 
tikime, kad ateityje jo palaikai 
galės ramiai ilsėtis taip jo nu
mylėtoje tėvynėje. Filme švais
tosi judrus muzikas J. Žilevi
čius, ir jau labai originalus dai
lininkas A. Galdikas. Jo ir ke
purytė popierinė, gerokai ap
lamdyta ir. murzina.;",.

Stebėjome ir “Į septintąjį de
šimtmetį”. Filme vaizduojama 
ateitininkų prieškongresinė sto
vykla, Dainavoje ir aštuntasis 
Ateitininkų Federacijos Kon
gresas, Chicagoje. Ateitininkų 
vadai ir dinamiškas išeivijos jau
nimas puikiai atvaizduotas. Pa
matęs tą filmą viltingai žvelgi 
lietuvių išeivijos ateitį ir tau-

Milijonai paukščių grįždami 
iš Afrikos į Europą paprastai su
stoja Italijoj pasilsėti ir pasi
maitinti, ypatingai Apulijos, 
Kampanijos ir Kalabrijos pro
vincijose, kur prieš porą metų 
buvo įvesti potvarkiai, kuriais 
buvo draudžiama tuos paukš
čius šaudyti. Dabar tie potvar
kiai panaikinti ir prasidėjo ma
sinis paukščių šaudymas.

JAV painformavo SSSR 
dėl pabėgėlių teisių

L’PI žiniomis. JAV Valsty
bės departamentas patenkino 
Sovietų prašymą ir jiems Įtei
kė dokumentą, kuriame išdės
tyta Jungtinių Valstybių poli
tika dėl suteikimo azylio tei
sių svetimšaliams. Naujoji po
litika paremiama praeito sau
sio 4 d. duotomis instrukcijo
mis valdžios . Įstaigoms, kaip

azylio (politinės globos), Įsak
miai perspėjant, kad asmeniui 
prašant azylio ar laikinos pabė
gėlio globos JA Valstybių perso
nalas negali prašymo sauva- 
liškai atmesti.

INSURED
EV. -uptcT ' jga_ SAVE AT

Mutual Feder,
ddvinqs ana to

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

6
 ON SAVINGS CERTIFICATES 
% OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
" Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

REGULAR 
£. j/0 PASSBOOK 

ACCOUNT Per Annum A

NOW INSURED TO 520,000.

“Tarp par-

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. 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-

susimąstęs 
paskendęs

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

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

Lietuviškos mišios auditorijoje
Paaiškėjus, kad katalikų šven

tovėje negausime lietuviškoms 
pamaldoms vietos, Jonas Galiū
nas Konvencijų Auditorijoje iš
nuomavo mažąją salę ir savais 
pinigais sumokėjo §45. Už tai 
mūsų organizacijos ir visuome
nė J. Galiūnui reiškia didžią pa
dėką.

Balandžio 9 d. salėje, kun. A. 
Kezys, S. J. lietuviškai atnaša
vo šv. Mišias, kuriose dalyvavo 
beveik visi čia gyveną lietuviai 
ir daugelis svečių. Kunigas sa-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina §2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIEN OS

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

tikinčiųjų prigimtoji teisė ir 
Bažnyčios nutarimas leidžia 
garbinti Dievą savo gimtąja kal
ba. Lietuviai irgi turi teisę pra
šyti ir reikalauti lietuviškų pa
maldų, kai atsiranda proga ir 
čia atsilanko lietuvis dvasiškis.

Pamaldos baigtos giesme Ma
rija, Marija... ir Lietuvos him
nu.

Toje pačioje salėje, tuojau po 
pamaldų, vyko kun. A: Kezio 
foto paroda. Ant sienų iškabi
nėti ir ant stalų išdėlioti foto pa
veikslai daug žiūrovų apstulbi
no ir pririšo prie nuostabių fo
to kompozicijų. Reikia didelio 
talento ir’stebėtino pastabumo, 
kad foto objektyvas užfiksuotų 
labai originalų momentą, į kurį 
eiliniai praeiviai visai nekreipia 
dėmesio, vaizdą.

Ne eilinio fotografo darbas
Štai “Paukštis tvenkinio pa

krašty”. Tai visai paprastas 
vaizdas. Ar maža paukščių 
tvenkinių pakraščiuose? Niekas 
į juos nekreipia dėmesio, o kun. 
Algimantas pagavo tą mažytį 
paukštelį ir tokio paveikslo jam 
gali pavydėti žymūs tapytojai. 
Toliau “Tvorelė parke”. Parko 
medžiai, saulės nutvieksta aikš
tė- ir pakrypusi, dėmesio never
ta tvorelė, bet kaip viskas pui
kiai derinasi. Arba
ko suolų”. Tarp tūkstančių 
suolų sėdi vienišas, 
ir giliose mintyse 
žmogelis, ir jis ne vienam žiūro
vui primena skaudžią vienatvę, 

žiūrinėdamas prieini vaizdą 
“Apgriuvęs namas uoste”. Taip 
ir toptelia galvon rusų paverg
toji mūsų tėvynė su savo ap
leistais ir apgriuvusiais malū
nais, kuriuose taikingi Lietu
vos velnėkai gyveno, o dabar jų 
vietas užėmė pikti raudonieji 
velniai. Viskas stebina: “Pa
drikas siūlas ant grindų”, “Vie
nišas medis dykumoje”, “Atspin
džiai vandeny” ir “Putota ban
ga”. Kaip nuostabus šviesų ir 
šešėlių žaismas prie sudužusio 
veidrodžio. “Paukštis narve” 
visiems primena, kaip skaudi ir 
sunkiai pakeliama nelaisvė. O 
komunistai iš laisvės tyčiojasi 
ir buvusias laisvas tautas laiko 
koncentracijos stovyklose. “Ne
griukas tarp senų užuolaidų” 
šneka apie žemėje klestintį skur
dą ir nepriteklius, nors pas kai- 
ką aukso kalnai rūdija. Visko 
neišsakysi. Tik apžiūrėjęs foto 
parodą ir į ją įsigilinęs supra
si, kad tai ne eilinio fotografo, 
bet pastabaus ir gyvenimą pa
žįstančio menininko darbas.

Matėme ir Lietuvių Foto Ar
chyvo paruoštą dokumentinį fil
mą “Dvylika”. Tai to filmo pir
moji dalis, kurioje telpa: Myko
las Vaitkus, Leonardas šimutis,

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

UN ĮVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

3 _ NAUJIENOS, OHICASO », ILL, — FRIDAY, MAY 5, 1972

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.

So. Halsted St Chicago, Ill. G(W
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ PURINTI DIDELES ATSARGAS 

1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Zimanas joja svetimu arkliu
Vakar jau minėjome, kad Honanas Zimanas, neno

rėdamas patekti tarp viską triuškinančios partinės komu
nistų mašinos-krumplių, Tiesoje parašė straipsnį apie so
vietinio imperializmo vėliavų iškėlimą trijose Pabaltijo 
valstybėse. Bijodamas, kad jo nepaliestų ta pati teroro 
banga, kuri šiandien kankina tūkstančius žydų visoje so
vietų imperijoje, jis labai žiauriai ir melagingai prašneko 
apie lietuvių tautos pastangas atgauti savo laisvę.

Ilgus metus jis glaudžiai bendradarbiavo su okupa
cine rusų valdžia Lietuvoje. Okupantas juo pilniausiai 
pasitikėjo. Jį buvo įpareigojęs redaguoti oficialų oku
panto dienraštį. Zimano bijojo ne tiktai komunistų par
tijos centro komiteto nariai, bet ir vadinamos “tarybi
nės” Lietuvos ministerial. Lietuvos komunistai žinojo, 
kad Zimanas jokio svarbesnio klausimo nekeldavo, pir
ma nepasitaręs su Dekanozovu, o vėliau su Suslovu. Ru
sai dar nespėdavo lietuvių komunistų informuoti apie 
naujus savo pageidavimus, Zimanas juos jau žinodavo 
ir Vilniuje leidžiamoje Tiesoje juos išdėstydavo.

Bet praeitais metais tas pats Zimanas rusų buvo pa
varytas iš Tiesos redakcijos. Iš dienraščio jis buvo nukel
tas į mėnesinį sovietų propagandos žurnaliuką, kuris 
vadinasi Komunistas. 20 metų atsakomingas redakto
riaus pareigas ėjusiam Zimanui, tai buvo , didelis smūgis. 
Jis nebuvo pasiruošęs ir nelaukė tokio pažeminimo. Zi
manas yra pasiryžęs viską daryti, kad čekistai nepradė
tų jo tardyti, kaip šiandien Rusijoje tardo šimtus žydų. 
Jis sąmoningai klastoja praeitį ir bando skaitytojus prie
šiškai nuteikti prieš laisvąjį pasaulį pasiekusius ir sovie
tų okupacijos žiaurumus viešumon keliančius tremtinius. 
Jis bando lietuvius nuteikti ir prieš Jungtines Ameri- 
kos Valstybes. Papasakojęs apie Vokietijos monarchis- 
tų planus kuršius atiduoti tuometiniam Vokietijos kai
zeriui, o Lietuvos sostan pasodinti Urachą, Zimanas 
šitaip rašo:

“Tačiau Pabaltijo buržuazija ypatingai nesi- 
brangino. Žinoma, buržuazija turėjo ir savo inte
resus. Ji bevelytų šeimininkauti pati, tačiau ji ver
giškai vykdė kaizerinių imperialistų diktatą. Lie
tuvoje buvo sudaryta 1917 metų gruodžio 11 d. su
tartis, .kuri amžiams atidavė Lietuvą Vokietijai. 
Tiesa, vėliau dėl žmonių akių mėginta taisyti pa
dėtį, ir 1918 m. vasario 16 d. akte buvo paskelbta

kita redakcija, kur unija su Vokietija buvo nuty
lėta, bet iš esmės santykiai tarp Lietuvos ir Vokie
tijos paliko tie patys — raitelio ir arklio santykiai”. 
(Tiesa, 1972 m. bal. 26 d., 3 psl;). . -
Zimanas labai gerai žino, kad gruodžio 11 dieną 

niekas jokios sutarties nepasirašė. Tuo metu pačioje 
Vokietijoje nuotaikos buvo kitokios, negu kaizerinė 
vokiečių valdžia būtų norėjusi. Lietuvos Tarybos nariai 
tas nuotaikas atidžiai sekė ir darė sprendimus. Lietuvos 
Taryba atmetė pasiūlymą steigti Lietuvoje monarchiją 
su karalių priešakyje. Vasario 16 dieną Lietuvos Taryba 
susidedanti iš pačių gausiausių politinių grupių atstovų, 
paskelbė Lietuvos nepriklausomybę ir atpalaidavo kraštą 
nuo bet kokių ryšių su Vokietija ii- Rusija.

Lietuvos gyventojai nuėjo dar toliau, negu Lietuvos 
Taryba. Jie nelaukė įsakymo iš centro, bet pradėjo kai
muose, bažnytkaimiuose ir valsčiuose organizuoti vietos 
gyvenimą nepriklausomais ir lietuviškais pagrindais. Po 
kraštą siaučiančias ir gyventojų turtą plėšiančias vokie-. 
čių gaujas pradėjo pulti. Vietomis vokiečius nuginkluo
davo, atimdavo iš jų arklius ir Vokietijon vežamus vog
tus daiktus ir įsakydavo jiems greičiau nešdintis iš krašto. 
Pirmuosius smūgius vokiečiams kirto neorganizuoti kai
miečiai. Tiktai vėliau buvo pradėti organizuoti lietuviai 
/partizanai ir kariuomenė. Dar labiau visi subruzdo, kai 
raudonoji armija pradėjo veržtis į Lietuvą. Lietuvon siun
čiamai ekspedicijai vadovavo pats Trockis, Tuchačevskis 
ir Putna — patys geriausieji tuometinės komunistinės 
valdžios kariai. Trockis veikė klausytojus kalbomis, Tu
chačevskis ruošė planus, o Putna vadovavo kertantiems 
pafrončio daliniams. Komunistai veržėsi į Varšuvą, bet 
jiems rūpėjo ir Lietuva, kad būtų laisvas kelias į lenkų 
sostinę ir Vokitiją. Raudonarmiečiai buvo pasiekę net 
Kaišiadorių kapinaites, bet pačių Kaišiadorių, — svar
baus geležinkelio mazgo — jie nepajėgė paimti. Skau
džiausius smūgius raudonarmiečiams kirto apylinkių gy
ventojai, o ne Amerikos imperialistai, kaip Zimanas ban-, 
do teigti.

Jam labai nepatinka dabartinė JAV pozicija Dietų-: 
vos, Latvijos ir Estijos klausimu. Paminėjęs JAV susi
domėjimą Pabaltijo valstybėmis jau 1920 metais, Zima
nas rašo:

Į -1

“Įdomu tai prisiminti šiandien, kada JAV poli
tikos šulai dedasi Pabaltijo valstybingumo gynėjais, 
Ar ne perdaug baltais siūlais rezga JAV diplomatai 
savo- rezginius? Šiandien imperialistų apologetai 
stengiasi taip pat nuslėpti intervencijos faktą... Re
voliuciją 1918—1919 metais Pabaltijyje nuslopino va
karų imperialistai, paremdami vietinę kontrrevoliuci
nę buržuaziją. Lietuvoje, kaip ir kituose Pabaltijo 
kraštuose, ibuvo įkurta buržuazinė valdžia. Tai buvo 
tikras kontrrevoliucijos importas į Pabaltijį”. (Ten 
pat).
JAV nesikišo Į Pabaltijį Pirmojo Pasaulinio Karo.pa-: 

baigoje. Prieš rusus ir vokiečius sukilo Lietuvos gyvento
jai. Lietuviai kovojo prieš rusiško caro valdžią, 'jie neno
rėjo, kad ir rusiškų komunistų. Lietuviai kovojo už .teisę 
savarankiškai tvarkyti savo reikalus ir nepriklausomai 
valdyti kraštą. Lietuviai ir šiandien kovoja dėl .tų pačių 
teisių, tuo tarpu lietuvių duona mintantis Zimanas klasto
ja praeitį ir jodinėja sovietinio imperializmo arkliu.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI J
G A R SIN KIT E S N A U J IENOS E >
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BaltŲjy Rūmy valdininkas Peter Flanigan, buvęs Įveltas į I. T. T. 
bendrovės skandalą, dėl kurio senatas ilgai vedė apklausinėjimus, 

nenorėdamas patvirtinti valstybės gynėju Kleindiensto.

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR ŽMONĖS
4

Tai pasakęs ir nuėjo. Iš to mes nuspren
dėm, kad su kun. čižausku jokių lietuviš
kų reikalų negalima turėti. Kitą kartą aš 
esu gavęs dar niekingesni atsakymą. Gal 
dar vėliau teks prisiminti. Po to mes, san- 
dariečiai, su Lietuvos reikalais persikėlėm 
i šv. Antano parapijos apylinkę ir su vaka
riečiais bendradahiavome. f < i < w t t »

Pasibaigus pirmam pasauliniam karui. 
Amerikos lietuviai vieni važiavo į Lietuvą 
apsigyventi, kiti apsilankyti, treti organi
zavo bendroves Lietuvai atstatyti ir darė 
visokius planus. Bet Detroito katalikai 
tuom pačiu sykiu apie 1920 m, pradėjo 
organizuoti dvi naujas parapijas ir daryti 
planus Detroite pastatyti lietuvišką “kata
likišką” salę. Grįžęs iš kariuomenės, kun. 
J. Jonaitis, armijos kapelionas, apsistojo 
Detroite ir 1921 m. pradėjo organizuoti šv. 
Petro parapiją Detroito vakariniame prie- 
miestyj Delray, tai yra toj apylinkėj, kur 
prieš dešimtmečius pirmieji Į Detroitą at
vykę lietuviai buvo apsigyvenę. Buvo kun. 
J. Jonaičiui pasididžiavimas statyti bažny
čią toj vietoj, “kur kun. Mockus per 20 
metų kepė velnius”.

Detroito lietuvius į senąją vietą gyventi 
grąžino Fordas. Fordo kompanijai pra
dėjus automobilių gamybą mažose Detroi-.

to dirbtuvėse, vėliau buvo pasistatę Detroi
to šiaurrytiniame priemiestyj Highland 
Parke, prie Woodward gatvės, gigantišką 
fabriką. Tai ir lietuviai netoli Fordo pasis
tatė Šv. Jurgio bažnyčią. Bet greitai pasi
rodė, kad, Fordo Įmonei skubiai plečian
tis, ir tie .dideli fabrikai tapo per maži. 
Jau 1912 m. Fordas užpirko žemės, kiek 
akis gali užmatyti, vakarinę miesto ar už
miesčio dali, tai yra, kur River Rouge 
Įteka Į Detroito upę, ir išsiplanavo pasauli
nio kalibro dirbtuves, kad laivai atėję su 
geležies rūda, galėtų Įplaukti i fabriką; 
kad traukiniai, atvežę anglį ir kitas me
džiagas atvežtų tiesia Į krosnį. Ir tas fab
rikas augo, kaip ant mielių. Jau pirmojo 
karo metu Fordas net mažo tonažo laivus, 
statė. Lietuviai buvo jFordą pamėgę. 0 
labiausiai, kad,Fordas mokėjo $5.00 i die
ną, tai gal visi .Detroite gyvenusieji lietu
viai dirbo .Fordo įmonėse. O kad Fordas 
pastatė milžinišką .fabriką, tai lietuviai 
grįžo į pirmųjų lietuvių gyventą vietą. Ar
čiau į miestą greitai buvo pradėta ir šv. 
Antano bažnyčia statyti.

Pastačius šv. Petro bažnyčią — nedide
lę, medinę, rūpestingai tvarkoma parapi
ja gyvavo gerai. Bet prabėgus trejetui ar 
ketvertui metų, jos klebonas sukėlė ‘okį 
skandala, kad reikalas atsidūrė teisme ir 
amerikiečių spaudoj.

Graikų folosofas Pitagoras sako, kad 
moteris yra viso pikto priežastis. Gal net 
trys detroitiškiai kunigai nestudijavo Pita
goro ar jį ignoravo, bet skaudžiai nulentė- 
jo. šie kunigai buvo: Jonaitis, čižaufkąs ir

Iš kitų šidme svarstytų rei
kalų paminėta principinis pri
tarimas Bendruomenės £pau- 

'dos — Radijo Dienos rengimui 
š. m. rugsėjo mėn. Tabor .Par
moję. Šiais metais jos rengė
jas yra Lietuvių žurnalistų.Są
junga, pateikusi šiam .PLB val
dybos posėdžiui tos dienos pro
gramos apmatus susipažiifti ir 
nuomonei pareikšti. Apsvars
čius priimta keletas principinio 
pobūdžio sugestijų rengėjams. 
DR. BRAZAITIS RŪPINASI 

DIPLOMATIJA
Praėjusiais metais Philadel- 

phijoje JAV LB taryba, daly
vaujant kitų bendruomenių 
veiksnių atstovams, buvo pa
geidavusi, kad PLB valdyba 
imtųsi iniciatyvos patariamą
ja! tarpveiksninei komisijai su
daryti. Iki šiolei tuo reikalu 
PLB visuomeninių reikalų vi
cepirm. dr. B. Brazaitis susi
žinojo su Vliku ir Diplomati
jos Tarnyba ir gavo jų princi
pini pritarimą tokios komisijos 
sudarymui. Jani pavesta steng 
tis, kad ateityje šios abi insti
tucijos su juo, kaip PLB vai
dybos atstovu, parengiamuo
sius darbus tęstų, siekdamas 
sudaryti laikiną tokios komisi
jos užuomazgą, kuri .formuluo
tų savo uždavinius bei santy- 

piojektas vjus su vadovaujančiais veiks- 
v. „ „ , , ■ iniais, numatvtu darbingiausiąnancame PLB valdybos posė- tokios jau nuolatinės komisi.

RUOŠIA PASAULIO LIETUVIŲ SEIMĄ
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės valdybos posėdyje, kuris 
įvyko š. m. balandžio 22 d. 
Clevelande, Lietuvių Namuo
se, pagrindinis dalykas buvo 
pasiruošimas ateinančiam PLB 
Seimui. Pagal PLB konstituci
ją, seimai šaukiami kas pėn- 
keri metai. Tuo būdu jis turė
tų Įvykti ateinančiais 1973 me
tais. šiame posėdyje numaty
ta ir tiksli jo data — 1973 m. 
rugpiūčio 30 — rugsėjo 2 d. 
Dėl Seimo vietos galutinis 
sprendimas nepadarytas, bet 
numatytos galimos trys vieto
vės — Washingtonas, Clevelan- 
das ar Chicaga. Išsiaiškinus 
vietos sąlygas ir ten esančias 
galimybes, galutinis Seimo vie 
doves parinkimas bus atliktas 
kitame PLB valdybos posėdy? 
je, numatytame šaukti s'? iii; 
rudeni. j

Planuojant PLB Seimo po
būdi, šiame posėdyje principi
niai sutarta daugiausia dėme
sio skirti ne tiek propagandi
niams dalykams, " kiek darbo 
posėdžiams bei specialių, Sei
me sudarytų pagalbinių komi
sijų svarstymams. Vietovę pa
rinkus, numatyta joje sudary
ti PLB Seimo rengimo komite
tas paruošiamiems techniki
niams reikalams atlikti, tačiau 
Seimo programą vykdys PLB 
vaidyba ir iš jos vykdymą per
ėmęs Seimo prezidiumas. Sei-Į 
mo programai paruošti sųda4 
ryta speciali .PLB valdybos na
rių komisija: dr. H. Brazaitis,

Skripka, kurie neteko parapijų ir pelnin
gų vietų, jau neskaitant apie moralę.

LIETUVOS VEIKĖJAI LANKO
AMERIKOS LIETUVIŪŠ .

Pasiskelbus Lietuvai nepriklausoma 
valstybe, atsirado visokių reikalų reika
lėlių. Tiems reikalams atlikti organizavosi' 
partijos, bendrovės ir kiti reikalingi daly
kai. Valstybės tvarkai palaikyti ir ugdyti’ 
tie visi dalykai buvo reikalingi vi^o pašau-į 
lio lietuvių talkos, ypač Amerikos lietuvių. 
Taigi garbingų svečių iš-Laetuvos susilauk- 
davom dažnai. Atvykštantieji dažniau-r 
šiai lankydavosi pas savo ideologijos žmo
nes. Mes, sandariečiai, esame susilaukę 
gana gausaus būrio svečių su mumis ben-? 
dradarbiaujančių ar norinčių bendra- 
darbiabiauti.

Man asmeniškai teko tų pas mus atvyks
tančių svečių pasitikimus ruošti, viršūs ir 
privačius. Beruošiant Lietuvos svečių pa
sitikimus ir mano žmona, anot rašytojo 
Arėjo Vitkausko, pasidarė veikėja. .Mat 
Arėjas, atvykęs į Ameriką,z mūsų moteris 
įvertino, taip sakydamas: “Jei moteris pa
daro tuziną “senvičių”, tai jau ir laikoma 
veikėja”... Ar jis teisingai įvertino mūsų 
moteris ar ne, tegul moterys sprendžia.

Pirmąją lietuviška kregždė pas mus at
skrido Dr. D-.Alseika. .Tai, rodos, ,buvo 
pradžioje 1920 metų. Jis įiuvo deleguotas 
Varpo Bendrovės, kuri rengėsi pasistatyti 
didelius namus, įsirengti modernišką spaus 
tuvę Kaune. Jis platino tos. bendrovės akci
jas tarpe Amerikos lietuvių. Viešą priėmimą
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dr. Ant. Butkus ir dr. Alg. Nas- 
vytis. Komisijos paruoštas 
Seimo programos į_ 
bus aptartas ir priimtas atei-jniais, numatytų'darbingiausią

dyje.
Kitas reikalas platokai svare 

tytas šiame posėdyje, 
daugiau informacinio pobū
džio — tai šiais metais vykstan 
čio Antrojo Jaunimo Kongreso j Barzdukas supažindino su ves- 
paruošiamųjų darbų eiga, čia i——
pranešėjais buvo pirm. St. Barz 
dūkas ir M. Lenkauskienė. Be
likus porai mėnesių iki Kong
reso pradžios, anot jų, paruo
šiamieji darbai vykdomi visu 
galimu spartumu. Susiduria
ma su Įvairiomis'kliūtimis, kaip 
pranešėjų ir paskaitininkų su
telkimu, kada ne vienas .kvie
čiamas paskaitininku šios pa
reigos stengiasi atsisakyti, ta-į 
čiau tikimasi, kad jaunųjų or
ganizatorių entuziazmas ir šias 
kliūtis įveiks įrodydamas, jog 
jaunimui pavestas pasitikėji
mas visiškai pasiteisins. .Infor- . . . . * a w 4 *
priekaišto.
ir kitos informacijos priemo
nės visuomenėje sudariusios 
Jaunimo Kongresui palan
kias nuotaikas. Piniginiais rei
kalais ir nesą reikalo perdaug 
skųstis. Iki šiolei jau esą su
rinkta per 850,000 .dolerių, iš 
kurių jau apmokėta išanksti
niai įsipareigojimai, .kaip iš 
tolimųjų /prastų .atvykstantiems 
susisiekimo priemonių užtik-? 
rinimas, pradiniai patalpų

buvo

jos sudėti bei sudarymo būdą 
■ ir pateiktų ją sudarančioms in
stitucijoms galutinai sukviesti.

Valdybos pirmininkas St.

tu susirašinėjimu, iš kurio su
sidaro aktualiųjų bendruome
ninių problemų vaizdas. Švie
timo Tarybos pirm-kas Ant. 
Rinkūnas suteikė 'informacijų 
apie sėkmingas jo pastangas 
mokykloms naujų mokslo prie
monių parūpinti, čia minėti
nos skaidrės, reliefinio Lietu
vos žemėlapio multiplikavi- 
mas ir kt.

Posėdyje dalyvavo:'pirm. St. 
Barzdukas, vykd. vicepirm. dr. 
Antanas Butkus, sekr. ir ižd. 
Ant. Gailiušis, visliom. reikalų 
vicepirm. dr H. 'Brazaitis, in
form. vicepirm. Al. Laikūnas,«• f « a ° e .r į • XUX1II« v Xv/Vz LJXX XIX« 2xX« X_^ d. X is. LX XX d dmaciios tarnvba veikianti bei. . . . T i >j- - Vi . T. . T [jaunimo vicepirm. M. Lenkaus priekaišto. Periodine spaudau. . mr - - • * • L’ipnn kiiiTiirnc I orvhnt nirm

suruošėm Vokiečių salėj, kampe Michigan 
ir 24-tos gatvių. Rodos, .programoj nieko 
kito neturėjom be Dr. Alseikos paskaitos, 
bet lietuvių prisirinko pilna salė*. Visi do
mėjosi Lietuvos gyvenimu. Daktarui Al
seikai Varpo Bendroves akcijas sekės pla
tinti. Akcija buvo tik $10.00. Kiek viso 
akcijų Detroite ir visoj Amerikoj Dr. AI- 
seika pardavė, turiu surašęs, bet negalė
jau šiūom sykiu surasti. .Tiek galima pasa
kyti, kad.Varpo.bendrovei stipriau įsikur
ti sekėsi Amerikos lietuvių pagalba.

Po viešo susirinkimo, sekmadienio va-• 
karą praleidome mūsų pastogėj, Įdomiai 
pasikalbėdami atgimusios Lieuvos džiaugs
mais ir rūpesčiais.
ATVIJKO KONCERTUOTI Į AMERIKĄ

.1922 metais atvyko Lietuvos.Operos ar
tistai: P. Oleka, J. Byra ir smuikininkas* 
M. Leskevičius. Jie buvo Amerikos lietu
vių laukiami. Koncertų maršrutą pradėjo' 
nuo Čikagos, čikagiečiąi, norėdami.p.asįdi-. 
džiuoti , o ir pasirodyti Amerikos. publi-f 
kai, mylinčiai operas, išsinuomojo Čika
gos Operos rūmus ir plačiai garsino , bet 
nusivylė. Pasirodė, kad tokioje erdvėje, 
kaip Čikagos Operos rūmai, Lietuvos.dai
nininkai per silpni, ypač J. /Byra, kuris 
turėjo gražų tenoro balselį, kada dainuo
davo jo balsui atitinkąnipje vietoįe. Bet 
Čikagos Operos rūmuose*jis pasirodė lakai* 
silpnas. Po koncerto Kleopas Jurgelionis 
parašė “Naujienose”, kad Byros balsas 
dingsta dideliuose rūmuose, jis girdi tik 
lyg vevcrsėli,. čiulbantį, debesyse. Tas Jųr-

kienė, Kultūros Tarybos pirm, 
dr. Alg. Nasyytis ir švietimo 
Tarybos pirm. Ant Rinkūnas.

Aleksas Laikūnas

help your
HEART FUND” 

help your HEART
<T

gelįonio pasisakymas pagadino jų koncer
tus.

Po Čikagos, jų koncertas sekė Grand 
Rapids, Mich. Kaip ten jiems nusisekė, 
nebepąmenu. Detroite jiems koncertą sii- 
ruošėme Lietuvių salėj, šeštadienio vaka
re. Publikos salė nebuvo perpildyta, bet 
beveik pilna. Atsilankiusieji Lietuvos ar
tistų koncertu buvo patenkinti. Ypąc smui 
kininkas Leskevičius pajuto Amerikos .lie
tuvių muzikinį skonį, klasiškų dalykų 
mažai grojo, daugiausia populiarius .daly
kėlius. Jis susidarė lyg muzikinį,monologą, 
pavadintą “Kriaučius Motiejus”. ,Ta .kon
certo dalis, toliau bėk o ne e r tuoj ant, pasi
darė populiariausia. Leskevičius su savo 
verkiančiu smuiku gražiai pasirodydavo. 
.Kur jis jį^bepa^ėiįąvo — ant galvos, ant 
užpakalio ar ant sprando, Jo smuikas vis 
vertė jam skirtas melodijas.' Tą vakarą 
vakarieniavome pas mus. Tada “baliavo- 
tf’ buvo galvosūkis, gyvenome “prohipi- 
cijos”.laikus, Lietuvos artistus pavaišino
me “mėnesiena” ir namie padarytu liejii- 
višku alučiu. Atrodo, kad artistai buvo 
patenkinti, ypač Byra buvo linksmas (ir 
gyrė, kad Amerikos lietuvių lietuviškas 
alutis tikrai geras.

(Bus dauriaul

Skaitykite ,ir -tpTaįįnĮ^iJįe
Dienraštį
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

' IR GERKLES UGOS 
. PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63 rd STREET
Ofiso telef; PRospect 8-3229 
Rezid. telef: WAIbrook 5-5076 

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vai vak. Treč. uždaryta.

Rex. tel. 239-4683

DR. K. G. 8ALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pula.nl Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiu, skambinti 374-8012

telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 495-0533

Pox Velley Medical Center 
UC Summit St.

ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—-7 vai, 
zntrad., pemctadisni nuo 1—5, treč. 

ir ieštadL tiktai ausitarui.

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. E1SIN ■ EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

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

siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEL1UNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEPZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pinnad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo,- 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.-

LIETUVIAI ARGENTINOJE
Lietuvis laimėjo “Go” lošimą

Kiniečių išgalvotas lošimas 
“Go” yra senesnis ir kompiikuo- 
tesnis negu šachmatai. Buenos 
Aires inžinierių ratelis varžėsi 
už La Nacion dienraščio “Go” 
taurę. Varžybose senąjį čem
pioną, buvusį Buenos Aires uni
versiteto rektorių prof. Fernan
dez Long nugalėjo jaunas lietu
vis chemijos inžinierius Valenti
nas Andziulis, dirbantis Valsty
binių Naftos Versmių (YPF) fir
moje.

Pirmenybėse gražiai pasižy
mėjo ir kitas lietuvis inžinierius 
Vežbickas. ALB

Lietuviai “užkariavo’’ 
San Clemente

San Clemente del Tuyu — pir
mutinis Atlanto paplūdimys, 335 
kilometrai nuo Buenos Aires, — 
sausio, vasario mėn. buvo perpil
dytas vasarotojų, jų tarpe didelio 
skaičiaus lietuvių.

Argentinos Atlanto paplūdi- 
mis San Clemente del Tuyu su
darė broliškus ryšius su Kali
fornijos miestu San Clemente. 
Ryšius palaiko per Rotary ir Le
ones klubus bei specialių delega
cijų vizitais. Argentinos San 
Clemente delegatu yra buvusis 
A. L. Balso redaktorius inž. agr. 
Juozas Bukevičius, kuriam su
rengta visa eilė pagerbimų-ir 
pats JAV prezidentas Nixon 
yra indorsavęs vieną trofeją.

Kalifornijos San Clemente tu
ri pasaulinio garso kolekcionis-

WD1NSKAS
PATI NAUJOJI
SPALVOTA TV

NUSTATOMA
2512 W. 47 ST. — FR S-1998 
LIETUVI, EIK PAS LlETUVįl

V

1 PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
2EMA KAINA

R. i £ R Ė N A S
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

/ 5

Apdraustas perkriustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

. KALBA LIETUVIŠKAI 
1618 w. 7išt st; —~Tėr; 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2556 WEST 63rd STREET

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

Ofiso talaf.: 776-2380
Naujas rez. telef.: 448-5545

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

■ Visos programos iš W0PA.
1490 kiL A. AL

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

vaL

TeL: HEmiock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL 60629
!■

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

Ofisas 2750 West 71 st St 
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Raz. teL: WA 5-3099

9

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<*ndr« praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimų.

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

1454 WEST 71tf STREET 
Qfiw talaf.' HEmiock 4-2123 

Razid. Glbson B -6115
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, O. P 4nk ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
■f Aparatai - Protezai. Med. Bap 

dažai. Speciali pagalba ko|o<ni 
' (Arch Supports) ir t. t.

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St„ Chicago, III. 60629 

Talats PRospect 6-5084

KENGURŲ MEDŽIOKLĖ AUSTRALIJOJE

Beverly Shores, Ind., gyvenantis architektes Erdvilas Masiulis neseniai būdamas Aust
ralijoje dalyvavo kengūrų medžioklėje. Vaizdelyje jis matomas su savo nušauta ken
gūra Nuoresko miškuose Viktorijos valstijoje. Ggrjžęs iš Australijos į savo Lituanjca 
(Beverly Shores) arch. Masiulis sužinojo, kad Jungtinių Valstybių Vidaus sekretorius 
jį paskyrė National Parks Advisory Board nariu. Atrodo, kad ryšium su Lituanicos 
Parko projektu architektas Erdvilas Masiulis įsigijo valdžios pasitikėjimą jo talentais.

tę Eleonor Markham, kuri ap
lankiusi beveik visą pasaulį sa
vo namus papuošė įvairiausių 
šalių mediena, su specialiais įra
šais.

Elenonor Markham veiklą Ar
gentinos mėnraštyje Voces At- 
lanticas ištiso puslapio straips
niu šių metų vasario laidoje ap
rašė inž. agr. Juozas Bukevičius.

Santa Teresita

tiumą kurį atsiuntėte mano tė
vukui. Tas kostiumas buvo la
bai geras ir gražus. Tiko kaip 
tik jam. Su tuo kostiumu mes 
jį ir palaidojome. Laišką kurį 
rašėte mano tėveliui, jau ne- 
besuspėjau jam nunešti. Pas
kutinį laišką, kurį rašėte jam, 
aš gavau penktadienį po pietų, 
o šeštadienį, važiuodama pas 
tėvuką, pamiršau paimti. Tuo 
tarpu sekmadienį, kai nuva
žiavau su laišku, buvo jau mi
ręs.

Brangus dėde, kitą karta pa- 
ver-

Santa Teresita ir kitų gražių 
paplūdimių gyventojai džiaugia-, 
si, kad greit žadama pravesti tie- 
sioginis greitkelis visu Atlanto ra§ysiu daugiau, o dabar 
pajūriu, nuo San Clemente iki į^u
Mardel Platos, (kurios garsas įovo 12 dieną rašytas 
šiemet kiek nukentėjo dėl pakar- įas kitaip sako:

dukrytę, dabar sveiksta tru
puti geresnė, bet jėgų neturiu, 
jėgos atimtos.

“Pas mane, ’kaip žinote, yra 
du broliai. Vienas Algirdas, 
gimęs 1931 metais. Jam dabar 
yra 41 metai. Antras brolis, 
Mykolas, yra gimęs 1945 me
tais. Jis jau yra 27 metų. O 
man pačiai yra 38 metai. Balan 
džio 2 dieną man jau bus 39 
metai.

Klausi, kas geriau atsiųsti 
man. Brangus dėde, skareles 
labai gerai siųsti. Kas jums pa
togiau tą ir siųskite”.

Kovo 12 .dieną rašytas laiš- KIEKVIENO

SKAITYK IR K.TAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

■ ■b ■■<#■■ - - ..... .fr  r^-^.   ;nSL>

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLES VISOMS PROGOMS
B1VERLY HILLS GtLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR AC833 Ir PR 8-0834

IEVAS IR SŪNUS
MABQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehin 6-234S^

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

totinų muštynių karnavalų die
nomis) .
' Santa Teresita savo nuosavy
bes turi šie lietuviai: Juozas ir 
Antonia Andziuliai, kurių sūnus 
inž. Valentinas dirba YPF, o 
duktė Ana Maria šiemet baigia 
architektūrą. Tadas Lingis iš 
Leidyklos. Abril, J. ir J. Urbo
nai, Antanas Grigaitis su šeima, 
Pranas ir Marija Radzevičiūtė 
.Stančikai bei jų sūnus Andrius 
Stančikas su žmona Rosa Ma
ria turi gražias savo vilas.

Santa Teresita savo departa
mentą turi ir A. L. Centro vei
kėjas Jonas Urbonavičius su šei
ma. N. G.

Laiškai iš Lietuvos
MIRĖ LAURYNAS 
ANDRIJAUSKAS

Chicagoje gyvenantis brolis 
Antanas gavo iš savo giminai
tės laišką, kuriame tarp kitų 
dalykų šitaip kalbama:

“Mielas dėde, pranešu Jums 
labai liūdną naujieną. Šių me
tų sausio 23 dieną mirė jūsų 
brolis Laurynas Andrijauskas. 
Sausio 25 dieną, tai buvo antra 
dienis, mes jį palaidojome.

Dėde, jūs klausėte apie kos-

POEZIJOS VEIKALAI
pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
spindinu žiedą, apkaišo medžių šakas

Poezija — kaip pavasaris, Kuris 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu 
žirginiais, kaip konfetemis ir pamažu įveda i gamtos vaizdų ir garsų ste- 
ouKlus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių nnkUnė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ’ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
; išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. ’ Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

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

J5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas,

Norėdami įsigyti 
raštinę arba užsakyti

Labai atleiskite, kad 
ilgai neparašiau, nes sirgau. Aš 
buvau patekusi Į ligoninę. Gu
lėjau Vilniaus respublikinia
me dispenseryje nuo vasario 
24 dienos iki kovo 10 dienos. 
Kovo 10 dieną lėktuvu grįžau į 
namus. Pas mane baisi liga, 
vėžys. Gal ir mano gyvenimo 
kelias neilgas, nes su vėžiu 
žmonės greitai miršta. Taip 
nusirgau, kad neturiu jokios 
jėgos. Dar kol kas nedirbu, tu 
riu biuleteni dešimčiai dieną, 
už kuri man moka. Labai per
gyvenu dėl savo tos sunkios li
gos, dažnai verkiu.

Dar parašysiu apie tėvuko 
laidotuves. Laidojome labai 
gražiai, grojo orkestras, buvo 
daug žmonių, daug gražių 
vainikų ir gyvų gėlių. Visi la
bai verkė, bet aš su savo maža 
dukryte Lioreta verkėme la
biausiai. Fotografas paveiks
lavo, bet apie nuotraukas dar 
nežinau ar išdirbo, ar ne. Tik 
rytoj sužinosiu, jeigu bus ga
tavos. Kai gausiu, tai atsiųsiu 
jums.

Palaidojome Gargžduose, pas 
seserį Petronėlę Rubeževičie- 
nę. Ten ir jo sesuo palaidota ir 
tėvukas mano. Labai gražiose 
kapinėse palaidojome jį. Tė
vukas ten ir norėjo, kad palai
dotume Gargždų kapinėse, kur 
guli jo sesuo... Laukiu laiškų, 
rašykite...

Sekančiame laiške rašo:
“Dėkojame Jums už laišką 

ir linkiu daug geros sveikatos. 
Kovo 10 dieną grįžau iš Vil
niaus Onkologinės ligoninės, 
kur išgulėjau nuo vasario 24 iki 
kovo 10 d. /

Aš dabar gyvenu pas savo
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DARBO ŽMOGAUS
taip

DRAUGAS iR BICL uis

SusirinkimŲ ir

PRANEŠIMAI

— Upytės Draugiško klubo eilinis 
susirinkimas Įvyks penktadieni, gegu
žio 5 d. 8 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Visus narius kvie
čiame atsilankyti, nes turėsim daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirin
kimo įvyks draugiškas pobūvis su 
vaišėmis. A Kalys

— Lietuviu Motery Piliečių Lygos 
susirinkimas turėtų įvykti sekmadie
nį — gegužio 7 dieną Lietuvių Audi
torijoj. Kadangi tą mėnesi yra Mo
tinų diena, tai susirinkimas neįvyks, 
bet bus tik skanūs įpietūs dėl visų 
motinėlių, kurios yra kviečiamos 
atsilankyti. Pradžią 1 vai. popiet.

E. M. McNamee

— S. L. A. 134-tos Moterų kuopos 
susirinkimas įvyks penktadienį, gegu
žės 5 d., 6:30 vai. vak. Hollywood 
salėje. 2417 W. 43rd St. Visos narės 
malonėkite dalyvauti.

C. Austin, fin. rast

— Chicagos Lietuvių "Kęstučio" 
Pašalpos klubo mėnesinis narių susi
rinkimas Įvyks sekmadienį, gegužės 
mėn. 7 d. 1 vai. p. p.. Hollywood sve
tainėje, 2417 West 43rd St. Neužsi
mokėjusieji nario mokesčio prašomi 
užsimokėti, jei nenori būti suspen
duoti ir išbraukti iš narių skaičiaus.

Valdyba

— Lietuvių Filatelistu Draugijos 
"Lietuva" š. m. gegužės mėn. 6 d. 6 
vai. vak. Jaunimo Centre, kamb. 104, 
įvyks trumpas informacinis narių pa
sitarimas, o po to bus pravestos vie
šos ir korespondencinės Lietuvos paš
to ženklų varžytynės/ Kviečiami na
riai ir svečiai gausįąi dalyvauti.

/ Valdyba

— (Ilinojaus Lietuvių Prekybos Rū
mų sekantis susirinkimas Įvyks tre
čiadienį, gegužės 10 d. 8 vai. vakaro 
Dariaus-Girėno posto salėje. 4416 S. 
Western Ave. Delta Air Lines pilo
tas Bob Lussow padarys pranešimą 
apie modernią aviaciją. I. L. P. R. 
reiškia savo pasididžiavimą, kad Chi
cagos mero įstaiga atrinko William 
J. Kareivą Chicagos Miesto Garbės 
Salės nariu. Vieton atsistatydinusio 
direktoriaus John Petrulio išrinktas 
Vincas Semaška.

20 Metų Mirties Sukaktis

BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl^ $3<00.

šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem: 
paštu, pridedant čeki ar pinigini ordery

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU, Chicago, HL 6060b

IHIlRIIlIlllIlRIIlIRIIRRiURIIIIIIIlIBlil

JOHN T0MASK0 (TAMAŠAUSKAS)
Gyv. Chicago, Illinois

Mirė 1952 metų gegužės mėn. 4 dieną, sulaukęs 66 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Mariampolės apskr., Daukšių kaime.

Palaidotas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Veronika Tomasko, pagal tėvus Navar- 

dauskaitė, podukros — Irene Protas, Alice Drakton su šeima ir Helen 
Kuches su šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Buvo Amerikos Legiono Dariaus-Girėno posto Nr. 271 narys ir 
Charterio signataras.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužnrfršime. Tu pas 
mos jau nebesugrįš!, bet mes ahksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona, podukros.

——

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: j

DOVYDAS P. GAIDAS’ GERALDAS F. DAIMID
460.5-07 So. HEILMITAGE AVENUE 

TeL: TArds 7-1741-1742 į

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

i ’ ■ !

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

NARUI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYč’AS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YAroe ’-iiill

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLynipic 2-1003

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

GEORGE F.' RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. Tel: YAras 7-113d-U39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
10821 So. MICHIGAN AVE.
649 EAST 162nd ST.

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228

south Holland. Dllnoia 
__
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klubo veikla
S. L. A. 134-tos ilolerų 

Kuopos susirinkimas įvyko 
balandžio 7 dieną, Hollywood 
salėje. Susirinkimas buvo ne
labai gausus, bet narės paro
dė savo pasiaukojimą kuopai ir 
nepaisydamos labai blogo 
susirinko ir susirinkimas

oro 
ivv-

Susirinkusios išklausė val
dybos pranešimų, kurie buvo 
vienbalsiai priimti. Po to buvo 
perskaitytas žaidimo, kuris ivv 
ko kovo 5 dieną komisijos ra
portas. N 
dyba buvo 
sios, nes tą dieną 
kitų parengimų, 
ši moterų kuopa 
mia labdaringus 
ir iš visuomenės 
širdaus pritarimo, 
raportai parodė 
visapusiškai pavyko.

Laimėjimams išleista daug 
vertingų dovanų, kurias au
kojo:

labai susirūpinu- 
ivyko daug 

bet kadangi 
nuoširdžiai re 
tikslus, dėlto 
susilaukė nuo 

Komisijos
kad žaidimai

Yanas Hardware. 2817 W.
G3i<i Sheet: A & J Meal Markei,) 
2127 \V. 69th Street; Beverly i 
Hills Gėlininkas, 2143 W. 63i<H 
Sheet; Dr. ir ponia Biežis; Mrs. 
M. Kasper iš Floridos; Miss J. 
Protas ir jos mamytė Mrs. l'o- 
masko; Mrs. P. Senulis; Laido
tuvių direktoriai Vance, Cicero.; 
taip pat (nupirko bilietus) lai-į 
dotuvių įstaigos: Petkus ir 
Lack; Talman Taupymo ir Sko 
lininio Bendrovė 5501 S. Ke
dzie; Standard Federal Taupy
mo Bendrovė, 4192 S. Archer 
Ave.; Republic Taupymo Bend 
rovė, (>222 S. Kedzie; Chicago 
Taupymo Bendrovė, 6245 S. 
Western; šv. Antano Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovė, 1117 S. 
19th Court, Cicero; Mutual 
Taupymo ir Skolinimo Ben
drovė. 2212 \V. Cermak g-vė; 
Universal Taupymo ir Skolini
mo Bendrovė, 1800 S. Halsted;

Taip pat daug gražių dova
nų suaukojo kuopos narės. Vi
siems aukotojams širdingiau
sias ačiū.

Susirinkime kuopos 
ninkė E. čižauskienė 
džiai dėkojo visoms
narėms, kuopą parėmusieins 
ir padėjusims dirbti. Išreikšta 
padėka Užrašų sekretorei Mrs. 
Helek, ypatingas ačiū Kristi
nai Austin už tvarkingą išsiun
tinėjimą bilietų, taip pat bu
vusiai vicepirmininkei p. Se
nulis, E. Bučinskienei, M. Lepa, 
ir M. Baronas.

Komisija iš savo pusės padė
kojo narėms už padėtas hend-

Trys Britanijos karališkos šeimos moterys. Iš kairės princesė Anne, 
jos senelė karalienė Motina ir karalienė Elzbieta II-ji. Jos dalyvavo 
Windsor© pilyje suruoštame bankete, kuriame garbės svečiais buvo 

Olandijos karalienė Juliana ir jos vyras princas Bernhardas.

HELP WANTED^— MALE
Darbininku Reikia

GENERAL FACTORY TRAINEE 
with possibility of advancement to 

foreman. 25 to 35 years of age.
Permanent position, good working 

conditions and many Company 
benefits.

;Must speak English. Apply in person 
ABLE ELECTRO-POLISHING 

2904 W. 26th STREET

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

CICERO APYLINKĖJE išnuomojami 
6 kambariai 1-me aukšte su 3 miega
mais ir gazu apšildomi suaugusiems.

1410 So. 49th AVENUE
iki 4:00 vai. p. p. galima apžiūrėti. 

Po 4:00 vai. p. p. skambinti 
TEL. 303-0609.

IŠNUOMOJAMI 
2M> KAMBARIU, 
Atskiras įėjimas. 

Pageidaujama senesnio amžiaus pora 
ar moteris. Skambinti 

CA 5-4995 iki 7:00 vai. vak., 
vėlesniu laiku 776-3727.

WANTED TO RENT 
Ieško buty

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

VERTIMAINAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY ■
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

pirmi- 
nuošir- 
kuopos

SARA IR MARIA
Pasako ateitį ir pataria 

šeimos, biznio ir' vedybų reikaluose. 
Jeigu norite būti ramūs, sveiki ir 
turtingi, aplankykite Sarą ar Maria 
ir būsite laimingos. Pasimatymui te- 
lefonuokite 296-2360 arba užeikite į 

9222 NORTH GREENWOOD AVE.
DES PLAINES, 

kitoj gatvės pusėj nuo Golf 
Shopping Center, Niles. 

Kalba keliomis kalbomis.

Mill

ras pastangas pasisekimui ir p.I kur pas Kreivėną ėjo pasitari- 
Čižauskui, kurs taip gražiai 
tvarkė bara, visiems atsilan
kiusiems, bet daugiausiai pa
dėkos nusipelno pati komisija, 
kuri susidėjo iš Z. Rife, E. Joni
kai t is ir Pu reck as.

E. J. korespondentė

mas su keliais cicerieciais.

LIETUVĖ PUSAMŽĖ MOTERIS ieško 
nuomoti 4 ar 5 kambarius Bridge-

I porte. Turi būti apšildymas.
Skambinti FR 6-2134.

— Dail. Eugenijaus Budrioj 
paroda tebevyksta Čiurlionio 
galerijoje, šį šeštadienį paro-! 
dą galima 'bus lankyti nuo 5 
vai. vakaro iki 9 vai. vak. Sek
madieni nuo 11 vai. rvto iki 9 
vai. vakaro.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BRIGHTON PARK — 
Vicinity 43rd & Rockwell. 

Selling Tailor & Cleaners store, pres
sing

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda 6 kambarių permodeiiuota na
mą. Garažas. $17,900. Skambinti po 

5 vai. vak. 476-5363.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tai.: REpublic 7-1941

Jaunimo -
Vidaus reikalų

Rogers Morton,

machine and all equipment — 
including building.
5% rooms in rear.

BY OWNER.
CALL LA 3-1310.

A. & L. INSURANCE & REALTY

— Vincas Tamošiūnas, šau
lių S-gos pirmininkas prisiuntė’ 
Naujienoms -$15.00. Ačiū už' 
spaudos parėmimą.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

Šių metų liepos 5 dieną iš New Yorko dviejų savaičių ekskursija 
išskrenda Į Paryžių, Maskvą, Vilnių ir Frankfurtą, 
dienas — liepos 10—15 dienomis.

Kelionė, viešbučiai, pervežimai ir maistas pirmos 
nuošė tiktai $885.00. Visais šios patogios ekskursijos 
fonuokite (312) BE 3-1103 arba rašykite

Vilniuje bus 5

rūšies restora- 
reikalais tele-

WIDE WORLD TOURS
9723 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643

FUTBOLO - SOCCER - RUNGTYNES
ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 13 D.

Tiesioginiai iš aikščių į didžiulius ekranus per- 
duodama spalvotais vaizdais EUROPOS TARP- y \
VALSTYBINIŲ RUNGTYNIŲ pusiau - finali- 7
nėms žaidynėms 1
VOKIETIJA-ANGLIJA ir BELGIJA - ITALIJA ęj
Rodys tik kabelinė TV. Namuose nebus matoma. W

Pirmosios rungtynės

VOKIETIJA — ANGLIJA į
GEGUŽĖS 13 D. 12:00 VAL. P. P.

INTERNATIONAL AMFITEATRE
Rezervuota sekcija: $4.00, $6.00, $8.00. Bilietai parduodami prie įėji
mo ir visose Tickerton įstaigose. Dėl arčiausios skambinti 329-1300.

“hipcchondrija” 
sekretorius 

kalbėdamas 
žydų B’nai B’rith bankete Chi-
cagoje “pareiškė susirūpinimą 
dėl “aliarmuojančiai” didelio 
nuošimčio jaunuomenės neda
lyvavimo “žemės Savaitėje". 
Pernykščio tokią savaitę paro
dyto entuziazmo šiemet nebe
buvę. žemės savaitė buvo pra
eita savaite, skirta medeliu 
sodinimui, vandens svarini
mui ir aplinkos gerinimui.

Sekretorius Morton lanko ko 
legijų ir universitetų studen
tus, diskutuodamas tuos klau
simus su studentų laikraštėlių 
redaktoriais. Jis prisipažino 
nusivylęs, kad daug jaunuolių 
esą “įsitikinę, jog žmonių ben
druomenė serga ir yra nebepa
gydoma".

Pateisindamas jaunųjų nusi
vylimą, Morton jį aiškina “per 
dėtomis” viltimis mūsų laisvo
je visuomenėje, daugiau lau
kiant negu progresas spėja 
duoti”, kas ir veda į iliuzijas, 
nusivylimą ir hipochondriją.

— Keturių gydytojų: Seibu- 
čio, Danio, Jučo ir Adomavi
čiaus drobėje iliustruoti, kiek
vienam naudingi ir be pinigo 
pranešimai, ir seneliams nu
pirktų namų reikalai Alvudo 
kultūriniame parengime, šį šeš
tadienį, gegužės 6 d., 5 vai. p. p. 
Jaunimo Centre. Užkanda. Visi 
kviečiami į paskutinį šiame se
zone patalpose suėjimą.

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

tA 34775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA. NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629. • Tel. WA 5-2787 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

— Kr. Donelaičio Aukštesnio
sios mokyklos aštuntos klasės 
mokinių išleidžiamieji egzami
nai įvyks gegužės 13 ir 20 die
nomis. Tuo pat laiku bus bai
giamieji egzaminai žemesnio
sios mokyklos VI-jam skyriui. 
Visi, egzaminus laikantieji mo
kiniai, privalo tuo laiku būti 
mokykloje. Aštuntokų išleistu
vės Įvyks gegužės 21 d., sekma
dienį Tėvų Marijonų sodyboje. 
Clarendon Hills, Ill.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

— Jonas Damauskas, moder
nios istori jos dėstytojas. Peda
goginiame Institute, praeitą sa
vaitę vežiojo sovietų ambasa
dos tarnautoja Juškj i Cicero,

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti SI.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu* tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

« — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. — FRIDAY, MAY 5, 1972

— Jonas Paškonis su pora 
draugų praeitą sekmadienį va
žiavo į Wisconsino ežerus meš
kerioti. Sukant iš Archerio į 
Kedzie gatvę, greitai mašina va
žiavę jaunuoliai užkliudė auto
mobilio užpakalį, sudaužė vie
ną lempą ir gerokai nubraižė 
mašinos šoną. Aišku, meške
rioti nebeteko nuvažiuoti. Nors 

J jaunuoliai užkliudę mašiną pa
bėgo. bet jų automobilio nume-

— Birželio 17 d., šeštadienį, ris buvo užrašytas. Policija 
Balzeko Lietuvių Kultūros Mu- mano, kad mašina greičiausiai 
ziejaus vadovybė rengia Lietu- buvo vogta.
vai nusipelniusiųjų lietuvių pa-1 
gerbimą Jaunimo Centre. Bi
lietus reikia iš anksto įsigyti

— Dail. Barbora Morkūnienė 
išvyko į Floridą. Aplankys 
Disneyland ir kitas įdomias vie
toves, kuriu dar nebuvo mačiu
si. Kelionėje žada išbūti treje
tą savaičių.

— Seselė M. Igne, 57 Sylvan 
Ave., Toronto 173, Ont., Canada 

Balzeko'' muziejuje^ 4012 Archer registruoja stovyklautojus į Jau- 
Ave. Tel. 847-2441. ,mmo kongreso stovyklą, kuri

Pa
jai

— Johanai Rukevičienei, gyv. vasarvietėje, netoli nuo Toron- 
Marquette Parko kolonijoje, to. Registracijos anketos yra 
praeitą penktadienį apie 1 vai. taip pat gaunamos Jaunimo 
nakties prie 59 ir Western gat- kongreso būstinėje, Jaunimo 
vių kampo belaukiant autobuso, Metų komitetuose ir pas įgalio- 
priėjo jaunas vaikinas ir 
klausė kažkokios gatvės.
pasakius, kad tokios gatvės ne
žinanti, jis bandė eiti toliau, bet 
staigiai grįžo atgal, griebė už 
rankinuko ir nubėgo. Rankinu
ke buvę keletas smulkių pinigė
lių ir kosmetikai reikalingi da
lykėliai. Pinigus, dokumentus 
ir raktus turėjusi kitur paslėpu
si. Ji mano, kad geriausia ap
sauga nuo tokių plėšikėlių, ne
laikyti didesnės sumos pinigų, 
dokumentu ar namų raktų vie
šai nešiojamuose rankinukuose. 
Pinigus, dokumentus ir raktus 
slėpti kur kitur.

ge-
sto-

bai-

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Rea! Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

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

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

TEL. — 776^5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

Amerikietis Tony Russel nebuvo Amerikoje žinomas, tačiau pagar
sėjo kaip filmu aktorius Italijoje, kur vaidino 10 mėty. Dabar jis 

sugrįžta Į Hollywood^.

tinius. Registruojama iki 
gūžės pabaigos. Vietos į 
vykią yra ribotos.

— Eugenija Pumputytė,
gianti pedagogikos mokslus St. 
Xavier kolegijoje ir atliekanti 
mokymo praktiką Cicero mo
kykloje, priimta mokytoja į 
Lemonto mokykla sekantiems 
mokslo metams. Į provincijos 
ir artimų Chicagos apylinkių 
mokyklas yra daug kandidatų. 
Parenkami patys geriausi, atsi
žvelgiant į gabumus moksle, 
auklėjime ir asmenines savybes 
bei pažiūras į mokinių ir visuo
menės reikalus. Jos tėvai Sofi
ja ir Feliksas Pumpučiai iš Ber- 
vyno apylinkės nusipirko Le
monto miestelyje namus. Va
sarą kelsis ten gyventi.

— Pranas Račkauskas, So. 
Boston, Mass., buvęs sportinin
kas ir Kybartų “Sveikatos" fut
bolo komandos žaidėjas, užsakė 
bilietus į Pasaulio Lietuvių Tau
tinių šokių šventę Čikagoje. Jis 
taip pat dalyvaus Jaunimo kon
greso ruošiamoje Sporto šven
tėje.

♦ Liet. Tauragės Klubo Val- 
dyva dėkoja savo nariams bei 
lietuviškai visuomenei už klubo 
rėmimą, bet kartu primena, kad 
į gegužės 13 d. Motinos dienos 
proga rengiamus šokius bilietai 

‘yra išparduoti. (Pr).

ue anf (asualtv Comoi'H

— Pas prof. St. Dirmantą ga
lima gauti 912 psl. knygą “Lie
tuvos universitetai". Kaina 
•$20.00, kieti viršeliai. Telefo- 
nuoti jam 476-5633. (Pr).

♦ Suvalkiečių Draugija gegu
žio G d., 7:00 vai. vak., Holly
wood salėje, 2419 W. 43rd SL, 
rengia linksmą vakarą su Jur
gio Joniko orkestru. Bus trum
pa, įdomi programa. Pelnas ski
riamas IV Tautiniu Šokiu šven
tei paremti. Prašome visus lie
tuvius gausiai atsilankyti ir pa
remti. Auka -$1.50. (Pr).

šeštadienį, gegužės 6 d., 
7:00 vai. vak., Jaunimo centre 
įvyksta Lietuvių Fondo Dešimt
mečio balius. Meninėje progra
moje sol-. Janina šalnienė ir 
rašyt. Aloyzas Baronas. Bus 
vakarienė, šokiams gros L. 
Bichnevičiaus orkestras. Įėji
mas — auka 7.50 dol. asmeniui. 
Iki gegužės 6 d. bilietus galima 
gauti LF būstinėje, 2122 West 
Marquette Rd., tel. 925-6897 ir 
gegužės 6 d. — Jaunimo centre, 
kur nuo 9 vai. ryto vyks LF ną- 
rių suvažiavimas. (Pr).

GERIAU NERASIT
APIE 16 METŲ geras 2 butų mūras 

ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit galima užimti. $37,500.

MODERNIOS DVI BIZNIO patalpos 
ir liuksusinis butas. 2 aukštų mūras. 
Garažas. Labai platus lotas. Viskas 
Įrengta prieš 7 metus. Dabar _ par
duodama už pigiausią kainą. Užinte- 
resuoti bizniu, prašomi kreiptis tuo
jau.

ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 
Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas Įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė. S22.400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marquette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30,000.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metų. 1% vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. $31,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26.600.

ŠVARUS 7 KAMBARIU MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas — baras. 
Aįr-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23.500.

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

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

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

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metų, 30’ sklypas, 55-ta ir 
Massassoit. S28.500

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
$26,500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3-miegami kiek
viename bute. Įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui nrie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54.500.

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento- 

TEL. 436-7878

APYNAUJTS 2-jn butų gražus mūr. 
no 3 mieg.. alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500.

6 KAME. MūR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500

APYNAUJTS 1% aukšto mūr., alum 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys 
2-jų autom, garažas. Marquette Par 
ke. $36.500.

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

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus karn- 
oinis sklypas. 2-jų butų namui. Oai^ 
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 1 
automobiliu mūro garažas. Marquett> 
parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0121

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba fr Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir persta tau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning j 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

K. E R 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
T«i»oml auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




