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IŠ VISO PASAULIO

HONOLULU. — Vakar prezidentas 
apeigose sutiko Havajuose Japonijos premjerą Tanak 
lydovus. Iš viso numatomi trys derybų susitikimai, 
dentu į Havajus atvyko valstybės sekretorius Rogers, 
rius Alexis Johnson, sekretoriaus asistentas Marshall Green ir
prezidento patarėjas Kissinger. Svarbiausia derybų tema Ja
ponijos santykiai su komunistine Kinija ir Taivanu. l*reziden- 
tas Nixonas, kuris pats važiuodamas į Pekiną su Japonija nesi- 
tarė, dabar nori sužinoti, kaip toli premjeras Tanaka mano žengti, 
gerindamas santykius su Pekinu.
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TOKIJO. — Prezidento Nixono kelionė į Havajus susitikti 
su Japonijos premjeru atkreipė pasaulio dėmesį į Japoniją, kurios 
politinė ir karinė galia yra nedidelė, tačiau, kurios ekonominė jėga 
yra jau labai didelė ir vis didėja. Azijos rytų ir pietryčių vals
tybės jau šiandien labai daug priklauso nuo Japonijos. Ji daugiau 
bizniauja, siunčia daugiau turistų, duoda daugiau paramos toms 
Azijos šalims, negu bet kuri kita pasaulio valstybė. Japonijos 
plienas, automobiliai, motociklai, radijo aparatai dominuoja rin
ką nuo Pietų Korėjos iki Burmos. Japonų įmonės veikia Hong 
Konge bei Singapūre — svarbiuose Azijos prekybos centruose.

Tailandijoje, Bangkoke, japo
nų biznieriai, įvairių įmonių at
stovai, užima ištisus miesto 
kvartalus, kur anksčiau gyven
davo amerikiečiai ar britai.

Japonijos 1942 m. kariniai tik
slai Azijoje pasiekti be jokio ka
ro. Japonijos pramonė gamina 
prekes ir jas godžiai perka Azi
jos valstybės, kurios vis daugiau 
priklauso/nuo Japonijos. Japonų 
užsienio prekybos ministerija pa
skelbė, kad 1970 metais Japoni
jos prekės sudarė' šitokius Azi
jos šalių importo nuošimčius: 
Taivano 45.8%, Pietų Korėjos 
— 41.7%, Filipinų — 41.6%, Ki
nijos — 26%, Tailandijos — 
34.6%, Indonezijos — 25.8%, 
Rurmos — 23.4%, Singapūro — 
18% ir Malaizijos — 13%. Per
nai Japonija uždirba svetima va
liuta 2.2 bil. dol. vien iš savo pre
kybos Azijoje. Prekybos balan
sas visada yra japonų naudai, 
nes kada Japonija perka už 80 
dol., bando pati parduoti už 100 
dol. ■

Japonija yra ir komunistinės 
Kinijos svarbiausias prekybos 
partneris. Japonai superka 12% 
viso Kinijos eksporto ir suda
ro ketvirtadalį Kinijos importo. 
Kalbant apie Japonijos įtaką 
Azijoje, ji yra jau šiandien di
desnė už Kinijos įtaką. Indone
zijoje japonai yra ypatingai įsi
tvirtinę. Japonija davė Indone
zijai 207 mil. dol. paskolą, už ku
rią jie gaus 50 mil. tonų žibalo. 
Iš Filipinų Japonija nuperka 
85% viso vario, iš Tailandijos 
du trečdalius jos gumos, iš Indi
jos 80% jos geležies rūdos, iš 
Malaizijos 100% jos pagamina
mo žibalo. Iš Australijos Japo
nija paima 50% visų jos me
talų, įskaitant apie 90% gele
žies. Visi šie japonų importai 
apdrausti ilgametėmis 10-15 me
tų sutartimis. v

Azijos valstybės priverstos 
pirkti japonų prekes, nes kitaip 
Japonija nepirktų jų parduoda
mų žaliavų.

NEW YORKAS. — Sen. Mc
Govern NBC televizijos progra
moje pareiškė, kad P. Vietname 
nebus ‘^kraujo upių”, jei bus pri
eita kokio politinio sprendimo. 
Paklaustas apie Hue miesto sker
dynes, senatorius pareiškė, kad 
jos įvyko karo aplinkybėse. 
“Kraujo upės” yra dabar, mes 
JAV bombardavimai jau užmu
šė virš milijono žmonių, pasakė 
JAV senatorius.

Inžinieriai apžiūri Space Shuttle erdvėlaivio modelį, 
Downey, Kalifornijoje.

pastatytą N. American Rockwell įmonėje, 
Erdvėlaiviai turės galingus sprausminius motorus ir patys galės pakilti 

į erdves ar nusileisti žemėje.

NIEKAM ŽUVAUTI PRIE SAVO KRANTU
REYKJAVIKAS. — Islandijoje vykstančios šachmatų čem-SEDULAS. _ Abi . Korėjos REYKJAVIKAS. — Islandijoje vykstančios šachmatų čem- 

pasirašė pirmą susitarimą, pri- pionato partijos atkreipė pasaulio dėmesį j pačią Islandiją, tačiau 
imant darbotvarkę deryboms daug didesnę reikšmę už šachmatus turi Islandijos pakrančių 
dėl karo išsklaidytu šeimų su- 'klausimas. Nuo penktadienio vidurnakčio Islandijoje įsigalioja 
jungimo. Pietų Korėjos delega- įstatymas, kuris jos teritorinius vandenis praplečia iki 50 mylių 
tai lanko komunistinės Korėjos , nuo kranto. Islandija tokio žygio imasi nebodama Pasaulinio
įmones, teatrus ir yra vaišina
mi banketuose.

SAN JUAN. — Portorikiečiu, 
žuvusių Tel Avivo aerodrome, gi
minės kelia- bylas Prancūzijos 
lėktuvų bendrovei. Ieškiniai jau 
siekia 20 milijonų dol. Portori- 
kiečiai žuvo, kai trys japonų te
roristai, nusamdyti arabų, puo- Islandijos eksporto.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

PREKYBA - SVARBIAUSI KLAUSIMAI
Nixonas iškilmingose 

i ir jo pa- 
Sų prezi- 

pasekreto-

Fisheriui trūksta 
tik vieno taško

REYKJAVIKAS. — Trečia
dienį pasaulio šachmatų čempio
nate dar viena, jau septinta iš ei
lės, partija pasibaigė lygiomis. 
Fischeriui trūksta vieno laimė
jimo ar dviejų lygiųjų iki čem
piono titulo. Spaaskis, norėda
mas išlaikyti karūną, turi lai
mėti tris ir vieną sulošti lygio
mis. Niekas jam tokių šansų ne
duoda.

Islandijos šachmatų federaci
ja, suorganizavusi šias varžybas, 
turi dar gauti apie 8,000 žiūro
vų, po 5 dol. kiekvieną, kad su
vestų galą su galu. Iki šiol lo
šimus žiūrėjo 17,000 žmonių. 
Vaikai iki 12 metų į salę leidžia
mi veltui. Federacija tikisi, kad 
likusias partijas stebės bent 1,- 
200 žmonių kiekvieną lošimo die
ną.

Skrisdamas su prezidentu Ni- 
xonu į Havajus, patarėjas Kis-

lė minią Tel Avive. '
BIRMINGHAM. — Alabamos 

gubernatorius Wallace buvo iš
leistas iš reabilitacijos centro. 
Jis žada dalyvauti pietinių vals
tijų gubernatorių suvažiavime 
ateinančią savaitę.

BRIUSELIS. — Belgijoje lan
kėsi vengrų kardinolas Jozsef 
Mindszenty, aplankęs Briusely
je paminklą Vengrijos laisvės 
kovotojams, žuvusioms 1956 m. 
sukilime ir dalyvavęs šv. Stepo
no, pirmojo Vengrijos karaliaus, 
1,000 metų gimimo sukakties 
minėjime. Kardinolas pareiškė 
spaudai, kad nežiūrint Vengri
jos-Vatikano derybų, padėtis 
Vengrijoje katalikams nepasi
keitė.

TOKIJO. — Japonijos prem
jeras pakėlė Takeo Maki į vice
premjerus. Maki yra vienintelis 
japonų ministeris, mokslus bai
gęs Amerikoje, Berkeley univer
sitete. Jis yra Japonijos ryšių 
su Kinija šalininkas.

Teismo sprendimo. Teritorinių vandenų praplėtimas tikriausiai 
įvels Islandiją Į nemalonumus su Britanija ir Vį Vokietija, kurių 
laivai gaudo žuvį netoli Islandijos krantų, pripažindami tik 12 
mylių teritorinius vandenis.
^'išTandija, šu 200,000: gyven
tojų, nurodo, kad žvejyba yra 
salai labai svarbi, ji sudaro 20% 
tautinės gamybos ir sudaro 72%

Britanija 
įrodinėjo teisme, kad jau šim
tai metų britų žvejai gaudo žu
vis Islandijos vandenyse ir jų 
pagaunamų žuvų kiekis suma-

Jūros teisių įstatymai pasau
lyje yra chaose. • Pietų Ameri
kos valstybės neleidžia žuvauti 
net 200 mylių nuo savo krantų. 
Jungtinės Tautos šaukia konfe
renciją jūros įstatymams nu
statyti, tačiau ji įvyks iki 1974 
m.

žuvininkystės ministeris Islan
dijoje yra komunistas. Gal, dėl 
to Islandiją stipriai remia So
vietų Sąjunga, kurios pačios lai
vai mėgsta lankytis prie kitų 
valstybių . teritorinių vandenų. 
Maskvai matyt, daugiau rūpi iš
kraustyti iš Islandijos Nato lai
vyno ir aviacijos bazes, tačiau 

' užsienio reikalų ministeris Einar 
Augustsson trečiadienį pareiš
kė, kad Nato bazė, kur yra 3,300 
amerikiečių jūreivių ir 3,200 jų 
šeimų narių, galės pasilikti Islan
dijoje bent iki 1975 m.

Olimpiadoje
MUENCHENAS. — Olimpia

doje Amerikos krepšinio koman
da gan sunkiai kovojo prieš Bra
zilijos komandą ir laimėjo 61-54. 
Iki šiol Amerika pirmauja ben
dru medaliu skaičiumi su 22 me
daliais. Antrojo vietoje yra Ry
tų Vokietija suT5, toliau eina 
Sovietų Sąjunga su 11 Vengri
ja — 7, V. Vokietija — 6, Ja
ponija — 5, Australija — 4, Len
kija — 4, Italija — 4, Švedija — 
3. Padėtis dar, žinoma, keisis, 
tačiau nuostabus Rytų Vokieti
jos pasiruošimas šiai Olimpiadai.

Čekoslovakija, kuri anksčiau 
gerai pasirodydavo įvairiose 
sporto šakose, šiais metais dar 
niekur nepasižymėjo. Matyt, so
vietų okupacija paveikė kovin
gą čekų dvasią.

Angela Davis

singeris pareiškė koresponden
tams, kad jis skambinęs telefo
nu Bobby Fischeriui, kai jis prieš 
lošimų pradžią nenorėjo vykti į 
Reykjaviką ir pataręs jam vyk
ti į čempionatą, nes daug žmo
nių jį remia ir tikisi jo laimė
jimo. Fischeris tą pačią dieną 
išvykas. Kissingeris prisipaži
no, kad jis pats esąs neblogas mė
gėjas šachmatininkas.

Už dviejų dienų po paskutinės 
partijos Islandijos šachmatinin
kai ruošia “Vikingų puotą”, ku
rioje bus apie 1,000 svečių po 22 
dd. už bilietą. Rengėjai tikisi, 
kad Fischeris Čia pasakys kalbą 
kaip naujas pasaulio šachmatų 
čempionas, nes jau niekas ne
abejoja, kad jis juo bus. Banke
te svarbiausias patiekalas bus 
ant anglių kepti jauni paršiu
kai."

MASKVA. — Angela Davis ap
lankė Maskvoje Aukščiauhiojo 
Sovieto posėdį, kuriame jai bu
vo įteiktas Lenino gimtadieniui 
paminėti išleistas medalis. Davis 
pareiškė “draugei” Nasriddino- 

__ _____  _________  f_ Ivai, kuri yra Aukščiausio So- 
leido 51 sovietų gamybos raketą į vieto pirmininkė, kad ‘,ši diena 
į didelę amerikiečių karinę ba- yra garbingiausia mano gyveni-

Karas P. Vietname
SAIGONAS.—Komunistai pa-

zę P./Vietname — Bien Hoa. čia 
žuvo trys pietiečiai ir trys bu
vo sužeisti. Raketos sužalojo 
aštuonis JAV ir «P. Vietnamo 
lėktuvus.

Saigono karinė vadovybė ati
traukė dalinius nuo kelio nr. 13, 
vedančio į An Loc miestą. Iš
stumti komunistus nuo to kelio 
pietiečiams nepavyko, nors dėl 
jo kovos vyko nuo gegužės mėn. 
Sakoma, kad mūšiuose dėl kelio, 
15 mylių ilgio ruože, žuvo apie 
1,000 Saigono kareivių.

Padidėjo priešo spaudimas 
prie Saigono. Komunistai buvo 
perkirtę kelią nr. 1 netoli Trang-

me. Aš, Amerikos komunistė, 
visada seksiu Lenino keliu”.

Sovietų spauda daug rašo apie 
Angela Davis vizitą. Vis pabrė
žiama, kad tik “pažangaus” pa
saulio opinija išgelbėjusi Davis 
iš kalėjimo, o tai opinijai vado
vavusi Sovietų Sąjungos liaudis.

bom, 35 mylios į šiuarės rytus 
nuo sostinės. Kovos šiaurinia
me fronte, prie Quang Tri mies
to tebevyksta. Komunistai sus
tiprino savo artilerijos veiklą ir 
Saigono'marinai prarado 6 bei 
turėjo 36 sužeistus.

Du juodi amerikiečiai, grei
čiausi pasaulio trumpų distanci
jų bėgikai, nedalyvavo vakar 
Olimpiados užbėgimuose. Vie
nas sakėsi pasitempęs kojos mus
kulą, kitas pavėlavo ateiti į sta- 
dijoną.

+ Paryžiaus taikos derybose 
JAV ambasadorius Porter ragi
no Hanojaus delegatus tuoj su
tikti su karo paliaubomis. Karas 
galėtų sustoti ryf rytą, kalbėjo 
ambasadorius. Hanojaus atsto
vai kaltino Ameriką, kuri užsi
spyrusi remti dabartinę Saigo
no valdžią ir siekianti naujojo 
kolonializmo Vietname.

Kambodija ir Laos pasiūlė 
skelbti karo paliaubas, prižiūri
mas tarptautinės komisijos.

♦ Milwaukee aerodrome ne
žinomas oro piratas pagrasino 
susprogdinti lėktuvą, jei jam ne
bus įteikta 100,000 dol. suma. 
Pinigai buvo nuvežti į įsakytą 
vietą, tačiau banditas nepasirodė 
jų pasiimti.

♦ Specialus Jungtinių Tautų 
komitetas paskelbė, kad JT val
dininkų algos yra per didelės 
bet kurios valstybės standartais. 
Komitetas siūlo algas užšaldyti 
iki 1975 m. Raporte sakoma, kad 
JT algos yra 18% iki 335% auk
štesnės už Amerikos valdinin
kų, gyvenančių New Yorke.

♦ Čikagoje 18 asmenų, įskai
tant 7 rinkimų teisėjus, buvo pa
traukti teismo atsakomybėn dėl 
sukčiavimų pirminiuose rinki
muose, kovo mėn. Prokuroras 
Hanrahan pareiškė, kad bus ir 
daugiau kaltinimų, siekiančių - 
net 1971 savivaldybės rinkimus, i 
Jis pabrėžė, kad kaltinamųjų 
tarpe yra abejų politinių parti- 
jų veikėjai.

Vienas darbininkas važiuo
damas automobiliu namo iš dar
bo turėjo nelaimę ir išbuvo su
daužytame automobilyje 31 va
landą. nors pro šalį pravažiavo 
tūkstančiai automobiliu. Jo drau
gas, važiavęs kartu, buvo su
žeistas ir mirė automobilio lau
že po kelių valandų. Tik praei
vis, išvedęs šunį pasivaikščioti, 
pastebėjo sudaužytą automobilį 
ir jame esančius žmones. Vai
ruotojas buvo nesunkiai sužeis
tas, tačiau daug pergyveno, gu
lėdamas tiek ilgai prispaustas la
vono.

Japonų “Mazda” 
su nauju motoru

ČIKAGA. =— Japonijos auto
mobilių bendrovė Toyo Kogyo 
per savo agentūrą Amerikoje 
paskelbė, kad Čikagos apylinkė
se atidaromos kelios automobi
lių pardavimo agentūros, kurios 
pardavinės revoliucinį modelį 
“Mazda”. Tų automobilių moto
rai yra Wankel tipo-rotary. Ja
ponai tikisi, kad šie nauji auto
mobiliai turės Amerikoje 
sekimą ir laimės apie 3% 
Amerikos rinkos.

pasi- 
visos

Agentūros atidaromos 
hurste, Evanstone, Westmonte, 
Elgine, Peorijoj ir Springfielde. 
Šio mėnesio gale bus paskelbtos 
dar 25 agentūros, jų tarpe 12 
Čikagoje.

Korespondentai, išbandę nau-

Elm-

jus “Mazda”
nesą, kad jausmas'yra visai Gau
jas sėdint juose. Motoras yra 
labai tylus, be jokio virpėjimo. 
Labai lengva - padidinti greitį,

Amerika yra sutartimi pasi
žadėjusi ginti Taivaną. Tam tik
slui Amerika laiko kariuomenę 
ir Japonijoje. Kokia bus tos ka
riuomenės padėtis, jei Japonija 
pasirašys su Kinija sutartį ir 
reikalaus, kad Japonijoje esan
čios karinės jėgos nebūti! nau
dojamos Taivano gynybai?

Kitas svarbus klausimas yra 
Amerikos-Japonijos prekyba. Ja
ponija daugiau Amerikoje par
duoda, negu iš jos perka. Ame
rika galėtų tokią prekybą suvar
žyti, apdėti muitais, tačiau vy
riausybė tikisi, kad Japonija lais
vu noru daugiau pažadės pirkti 
Amerikos prekių ir tuo būdu pa
dės Amerikai atitaisyti nepa
lankų prekybos balansą.

Kalbant apie Amerikos kari
nes jėgas Japonijoje, vakar Y’o- 
kohamos miesto meras uždraudė 
Amerikos kariniams automobi
liams ir tankams važiuoti per 
miestą į uostą išsiuntimui lai
vais. Tam tikras skaičius Ame-

blokuoti Sagaminhara dirbtuvė
se, 25 mylios nuo Tokijo. Japo
nų socialistų partija vadovauja 
demonstracijoms ir spaudžia val-v t i • - .. . _ ... ’ UCliluubLL <lvijVIIlo 11 oU<xLtxlZ«lČL vai“ypač lenkiant kita automobili. džją neleisti> kad Japonijoje bil.

Paspaudus gazo pedalį, automo
bilis šokte šoka i priekį, be triuk
šmo ar ūžesio. Motorai nėra tau
pūs kuro atžvilgiu ir nedidelis 
automobilis sunaudoja tiek ga
zolino, kiek didžiausia senoviško 
motoro mašina.

Šią savaitę jau ir GM paskel
bė pradėsianti gaminti notarinio 
tipo motorus savo “Vega” mode
liams.

Britai nenori

tų taisomi ginklai, kurie vėliau 
atsiduria Vietname. Y.okohamos 
meras sako, kad žmonės taip nu
sistatę prieš ginklus, kad ban
dymas juos vežti per miestą gali 
sukelti didelius neramumus.

■Penktadienį prezidentas Nixo- 
nas išvyks namo, tačiau prieš tai 
jis dalyvaus pareigų perdavimo 
ceremonijose. Admirolas Noel 
Gayler perims Ramiojo vande
nyno karinių jėgų komandą iš ad
mirolo John McCain Jr.

Abi Kinijos
LONDONAS. — Britanijos 

• žmonės visai nesidžiaugia dėl 
(numatomo azijatų antplūdžio iš 
I Ugandos, kuri ištremia indus ir 
pakistaniečius, gyvenančius 
Ugandoje nuo jos nepriklauso
mybės pradžios. Britų nuotai
kos gali būti pavojingos dabar
tinei vyriausybei, vadovaujamai 

.premjero Heath.
Daugelis britų, nors ir gailė- 

damiesi ištrėmimų indų, nurodo, 
I kad Britanija turi daug savų 
'problemų: apie milijoną bedar
bių namų trūkumą, senas ir 
prikimštas mokyklas. Naujas 
Azijos imigrantų, apie 30,000, 
atvykimas britų problemas tik 
padidins.

Britanijoje, daugiausia po ka
ro, įsikūrė pusantro milijono in
dų, pakistaniečių ar negrų iš Va
karų Indijos. Jų įjungimas į 
krašto pramonę buvo sunkus. 
Daugelyje miestų susidarė spal
votųjų getai su visomis su jais 
einančiomis problemomis: rasi
ne neapykanta, nusikaltimais ir 
darbų stoka.

MANILA. — Į Filipinų uostą 
beveik vienu laiku įplaukė du 
laivai su dovanomis filipinie- 
čiams, nukentėjusiems nuo pot
vynių. Vienas laivas “Hai Ti” 
atplaukė iš Tautinės Kinijos, ki
tas “Anting” — iš komunistinės 
Kinijos. Abu laivai, maždaug ly
gaus tonažo, atgabeno panašių 
prekių: ryžių, vaistų, antklodžių 
ir daržovių konservų.

Filipinai su Tautine Kinija pa
laiko artimus ryšius, tačiau vy
riausybė jau pareiškė norą už- 
mezti santykius ir su komunis
tine Kinija. “Anting” laivo ka
pitonas pareiškė Maniloje vilti, 
kad jo laivo atvykimas pagrįs 
kelią į artimesnius ryšius ir 
draugyste tarp Kinijos ir Filipi
nų.

Komunistinė Kinija jau anks
čiau yra atsiuntusi Filipinams 
paramos, nors jų laivo atplauki
mas yra pirmas abejų valstybių 
istorijoje.

PARYŽIUS. — Amerikos am
basadorius Paryžiuje Arthur 
Watson, gydytojų patariamas, raketų 
pasitraukė iš pareigų. Jis ser-(von Braun. Velionis buvo 94 me- e 
ga astma.

BONA. — Bavarijoje mirė ba
ronas Magnus von Braun, tėvas 

mokslininko Wernher

tų amžiaus.

N EWAKK. New Jersey vie
nas seniausių ir geriausių laik
raščių. The Evening News pa- 
skel!>ė, kad jis daugiau nebeiš
gis dėl finansinių sunkumų. Laik
raštis ėjo 88 m.
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JAUNIMO RYŠIŲ 
REIKALU

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 69608

sniegą liepų 
medžių šakas 
ir .garsų ste 

svajoja

a. Jaunimo Kongresas stei
gia Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungą (PUS), kuri veiks

LIETUVIŠKOS ŠEIMOS 
REIKALU

Great 
American 

Dream 
Machine.

3. TALKOS ATSKIRIEMS 
KRAŠTAMS ORGANIZAVIMO 

REIKALU

1. JAUNIMO 
SUS1ORGANIZAV1MO 

REIKALU

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

Jaunimo Kongresas skatina 
"------~*į sudaryti studijinius
būrelius, kur būtų išsamiai pa
liečiamos Lietuvos bei lietu-

Jaunimo Kongresas, pasisa
kydamas už lietuvių tautos 
laisvę ir Nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos {atstatymą,

a. skatina visus lietuvius ša
linti tarpusavio nesutarimus ir 
bendromis jėgomis, nežiūrint 
politinių įsitikinimų, kovoti už 
Lietuvos laisvę ir lietuvybės iš
laikymų išeivijoje;

b. ragina išeivijos lietuvių 
jaunimų skirti pavergtos Lie
tuvos okupantų nuo okupuoto 
lietuvio ir domėtis pavergtos 
Lietuvos kūrybiniu gyvenimu 
bei objektyviai jį> vertinti,

c. skatina prieiPLIS steigti
politinių s reikalų komisijų,: 
kuri: 't- • ‘ > ■•L

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų. atliktus darbus. 664 psL Kaini 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių' Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčioj įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 43 
pasaulietiški chorai, 9 . bažnytiniai ir'314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ii? 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mone' 
Orderi . >; .

' AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
k,- vardu Ir pasiųsti:

. - • "W So. HALSTED ST., CHICAGO; ILL 6G608

lietuvių kalbos kursų ruošimą 
mišrių šeimų nelietuviškai da
liai, ypač atsižvelgiant į Pietų 
Ame rikos ir kitų mažų koloni
jų lietuvių padėtį;

b. sudaryti komisiją, kuri 
pasirūpintų leidiniu, apibūdi
nančiu lietuvių ir kitų baltų 
įnašus paskiriems gyvena
miems kraštams ir pasauliui, 
akivaizdžiai pristatančiu vie
toves, susijusias su lietuvišku 

tinkamu vartoti li-

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygutė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

Antrojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso atstovai, su
sirinkę iŠ Argentinos, Austra
lijos, Austrijos, Belgijos, Brazi
lijos, Didžiosios Britanijos, 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Kanados, Kolumbijos, Urugva
jaus, Venezuelos ir Vokietijos 
į Kent valstybinį .Universitetą, 
vieningai skelbia Antrojo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kong- 
greso, vykstančio 1972 Jaunimo 
maetų birželio 30 — liepos 10 
dienomis šiaurės Amerikoje, 
nutarimus:

nės (PLB) rėmuose, jungs lie
tuvių jaunulio organizacijas 
bei paskirus asmenis ir rūpin
sis bendru jaunimo veiklos 
planavimu bei derinimu;

b. bendravimo ir bendradar
biavimo būdus PLJS sutars su 
PLB Valdvba;

c. pagal sąlygas kraštuose 
bus steigiami PLJS vienetai,

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI------FRIDAY, SEPTEMBER 1, 1972

Du vyrai per gan trumpą laiką gali pripūsti didelį balioną, kuris 
paveiksle atrodo lyg įėjimas į didelę palapinę. Karštas oras, gau
namas iš degančios propane dujų liepsnos, yra pučiamas į balioną 
kilnojamo, gazolinu varomo, vėsintuvo. Oras, susirinkęs balione, 

jį iškelia.

—— itToooooooco

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
mažai kas ši klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvis 
vardas.

Jaunimo Kongresas, pasisa
kydamas jaunos lietuviškos 
šeimos, esančios tautos egzis
tencijos centre, rūpesčiais:

a. skatina tėvus savo vaikus 
mokyti lietuvių kalbą ir juos 
auklėti lietuviškoje dvasioje 
bei kultūroje;

b. atsižvelgdamas į reikalin
gumą sudaryti geresnes sąly
gas jaunajai lietuviškai šeimai 
vaikuose ugdyti tautinę dvasią, 
siūlo parūpinti priemonių 
(pvz. knygų, plokštelių, žaidi
mų ir 1 t) bei skatinti jomis 
naudotis; **•*

c. maty dam as reik a I i nguiną 
jungti rriišrias šeimas Į akty
vų lietuviškąjį gyvenimą, su
darant sąlygas bendrauti ir su
sipažinti su lietuvių kultūros 
reiškiniais, prašo kraštų LB 
valdybų, sudaryti tokio įsijun
gimo sąlygas.

5. LIETUVIŠKO [ŠVIETIMO
' > REIKALU
Jaunimo Kongresas lietuviš

ko Išeivijos švieHTno reikalu 
siūlo:

&
(W REGULAR
A? PASSBOOK

ACCOUNTrer Annum

veržtis į gyve
namo krašto politiką bei kul
tūrą.

9. JAUNIMO KONGRESO.:
REIKALU i-■■■•.t

Trečiasis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas Įvyks 1975 
metų gruodžio mėnesį Pietų 
Amerikoje.
Antrasis Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Kongresas

1972 Jaunimo metų liepos 
mėnesio 8 diena .-./r-.
Kentas, Ohio, JAV. .

c. knygas, plokšteles, 
magnetofonines juostas, 
toj amas lietuvių kalbos 
sams anglų kalba, parengti; 
taip pat vokiečių, ispanų ir por 
tugąįų kalbomis, ii- siųsti į tas 
kalbas vartojančias vietoves;

d. PLB Švietimo Tarybai:
i. sudaryti išeivijos lituanis

tinių mokyklų mokytojų komi
siją dabartinei lituanistinio 
švietimo padėčiai nagrinėti;

ii. ruošti lietuvių kalbos va
dovėlius ne tik anglų, bet ir ki
tomis kalbomis, pritaikant juos 
vartojančiųjų amžiui;

iii. išleisti lietuvių — ispanų 
ir lietuvių — portugalų kalbų 
žodynus; rj •.

iv. paruošti technikinių bei 
griežtųjų mokslų: terminų žo
dyną ;
.v. išleisti lietuviu kalbos ki

šeninius žodynėlius;
vi. rūpintis siųsti JAV LB 

Švietimo Tarybos leidžiamas 
“Švietimo Gaires”,’ ne tik šiau
rės Amerikoje bet ir kitur gy
venantiems mokytojams bei 
veikiančioms mokykloms; ir 

vi. rūpintis, kad visų kraštų 
mokytojams ir mokykloms bū
tų siunčiami JAV ir kitų kraš
tų mokytojų studijų savaičių 
medžiaga.

6. KULTŪRINĖS VEIKLOS 
REIKALU

Jaunimo Kongresas pagei
dauja PLJS rėmuose sudalyti 
pagrindinį ryšių centrą, kuris 
rūpintųsi:

a. informacijos apie lietuvių 
padėti surinkimu ir skleidimu 
gyvenamų kraštų spaudoje, ra
dijuje ir televizijoje;

b. informacijos skleidimu lie
tuvių jaunimo tarpe knygomis, 
plokštelėmis ir aplinkraščiais;

c. prieinamiausių sąlygų su- 
sudarymu enciklopedijoms ir 
kitoms knygoms platinti;

d. naujo informacinio leidi
nio ruošimu ir platinimu lietu-

Jaunimo Kongresas, atsi
žvelgdamas į Vasario 16 gim
nazijos Vokietijoje, Urugva
jaus, Argentinos ir Brazilijos 
lietuvių kelių metų . kvietimą 
siųsti iš šiaurės Amerikos mo
kytojus bei kitus lietuviškos 
veiklos talkininkus, prašo PLB 
Valdybą ruošti talkos kadrus, 
kurie JAV “Peace Corps” pa- 
vvzdžiu atliktu šiuos uždavi
nius:'

a. ištirtu kuriose pasaulio 
vietose yra trūkumų ir pagei
davimų tokius asmenis siųsti.;

b. paruoštų asmenis, kurie 
sutiktų ilgesniam laikui apsi
gyventi tokiose vietose su tiks
lu talkininkauti ten gyvenan
tiems;

c. sektų šio darbo pasekmes 
iki tol, kol vietovės jaustųsi 
pakankamai tvirtos savo jėgo
mis darbą tęsti toliau;

d. rūpintųsi reikalingomis lė
šomis šiam projektui Įgyven
dinti.

i. rūpintųsi skubiu politinių 
iuformacijų perdavimu vi
siems PLJS vienetams,

ii. palaikytų tiesioginius ry
šius su lietuvių centrinėmis po
litinėmis institucijomis,
iii. rūpintųsi informacijos tel
kimu apie okupuotą Lietuvą ir 
atitinkamais atvejais pareikš
tų savo nuomonę,

iv. paruoštų konkrečios po
litinės akcijos būdų ir strate
gijos vadovėlius,

d. kreipiasi į pasaulį, reika-

Jaunimo Kongresas, vertin
damas lietuvių, kultūros reikš
mę tautiniam jaunimo brendi
mui,

a. pageidauja sudaryti sąly
gas informacijos pasidalinimu 
apie lietuvių, ypač jaunimo, 
kultūrinę veiklą ypač neturtin
guose kraštuose.

b. skatina veikiančius lietuvių 
fondus remti lietuvių jaunimo 
kultūrinę veiklą ypačiai netur
tinguosiuose kraštuose.

7. LIETUVIŲ’TAUTOS 
REIKALU

četu ar piniginį orderį.

ENDS, 
Oirago nt mns
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vių jaunimo tarpe; leidinys 
leidžiamas lietuvių kalba, ta
čiau tam tikra jo dalis turi būti 
ir vietinėmis kraštų kalbomis; 
leidinio paskirtis — ne tik in
formuoti apie lietuvių jauni
mo veiklą, bet taip pat ryškin
ti ir jaunimo nuomones bei 
nuotaikas; ' ,

e. atskirose vietovėse orga
nizavimu ryšių vienetų, kurie 
informuoja pagrindinį centrą;

f. paskirų kraštų lietuvių ap- gyvenimu
rūpinimą tikybinių apeigų]tuanistinėse mokyklose 
reikmenimis (pvz. giesmėmis, 
maldomis ir t. t).

g. duomenų rinkimu apie at
skiru kraštų lietuvius, jų dar
bus bei atsiekimus;

h. okupuotos Lietuvos, infor
mavimu apie išeivijos lietuvių 
pastangas per laisvojo pasau
lio informacinius šaltinius.

rot-zijii - Kaip pavasaris, nuris pradžioje pro urpstanU 
iazuynut issklcisli mažuti, deimantu spindinu žiedą, apkaišo 
žirginiais, kaip kontetemis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų 
buklus. vramatišKai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose 
juokauja ir verkit poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes

Aiaujieįiose yia gausus pasirinkimas poezijos leiUiuių.
1. J. Augustaitytė • Vaičiūniene, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio foi 

moto. 126 psr Kaina SI.—.
Z. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos 

Kišeninio tormaio, 157 psl $2.t»0. , -
5. Butkų Juze, Eilėraščiai ir rastai. 155 psl. sl.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VeTROJė. Cibų nnkUne. ĮBt 

psi Aaina S3 UU.
į Kleopas Jurgelionis, GLUDi LIŪDI. Lyrikom eiles, 105 psl. S2.0C 
« Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai. 8b psl. $2.00.

1Z Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. EiUuoli pasakajMoai apn, 
įsvietintas lietuvaites senovės laikais, su autoriaus iliustracijomis. S5.0U 

43 Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKiCIAl, Antano Baran*usk<
’Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14 Balys Rokša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 15 psl. $1.00.
15 Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 187 psL, S3.00
16 Stasys Santvaras^ AUKOS TAURE, 5-Ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50 
1? Petras Segatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE, Eiliuoti kūrinė

list M2 psl.. suki
18 Patras -Sagaras. Plauk, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00 
Id Eugeniius Gruodis. AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles. 70 psl.. $1.00 
ŽU Elena Tumiene, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. - Eilėraščiai. 80 psl. SS.50

Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinkime, 180 psl. $3.00 
Jonas Valaitis, SENOves LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologuos posmai 

$1 oo
Adomas Jasas, BUK PALAIMINT AS. Poezija, 115 psl. $3.»0.

Norėdami įsigyti šias ai kita> knygas, prašome atsilankyti l Naujiem 
rastinę arba užšakvti paštu, pridedant

NAUJI

ANTROJO PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESO NUTARIMAI 

kurių narių amžius ribojamas 
16 — 30 m. Kraštų LB valdybos 
prašomos priimti kraštų LJS 
valdybų pirmininkus pilnatei
siais kraštų LB valdybų na
riais;

d. PUS Valdybos pirminin
kas įgaliojamas sudaryti val
dybą, pasirūpinti PLJS statu
to paruošimu ir pristatymu 
Antrojo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso atstovams tvir
tinti iki 
baigos.

— Ribbentropo paktu 1940 m. 
sovietų okupuotai , laisvo ap
sisprendimo teisei. Kadangi

L Lietuvoje nuolatos pažei
džiamos žmogaus teisės, pa
neigiama tautos laisvo apsi
sprendimo teisė ir trukdomas 
ekonominio, socialinio, kultū
rinio bei religinio gy venimo 
natūralus išsivystymas ir

ii. lietuvių tauta, iškankinta 
sovietųč rėžimo, nuolatos, o 
ypačiai paskutiniuoju laiku, 
pakartotinai kelia laisvės bal
są, kurį rodo Simo Kudirkos, 
Vytauto ir Gražinos Simokai- 
čių šuoliai į laisvę, 17,000 Lie-jįa_un^2^ 
tuvos gyventojų religinės lais
vės peticija. Romo Kalantos, 
Stonio, Andriuškevičiaus ir 
Želikausko susideginimai ir ei
lė kitų įvykių,

iii. todėl mes, lietuvių tau
tos dalis laisvame pasaulyje, 
reikalaujame Lietuvai ir ki
tom Pabaltijo tautom laisvo 
apsisprendimo ir žmogaus tei
sių, pažymėtų Jungtinių Tau
tų Chartoje ir pripažintų So
vietų Sąjungos, kaip Jung
tinių Tautų narės ir prašo
me Jungtines Tautas pasmerkti 
Sovietų Sąjungą kaip tautų pris
paudėją ir įtakoti ją grąžinti 
toms tautoms laisvę,

e. konstatuoja, ■ kad Lietu
va yra pavergta ir joje varžo-

America is the place that is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.
.Now, Bonds mature in less than 

six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
’ream w21 be a reality.

Take stock in America
Now Bonds mature in less than six years.

ma religinė ' laisvė ^-Atboja
mas karikų s^čii^Fužda- namo krašto - k; 
rinėjamos bei griaunimįos baž-jmis temomis ir 
nyčios, neduodami lėkimai 
naujų bažnyčių statybai, bau
džiami ir kalinami kunigai už 
religinių pareigų vykdymą, 
ypačiai draudžiamas religinis 
vaikų bei jaunimo auklėjimas, 
draudžiama religinė spauda, 
persekiojami tikintieji ir t. L, 
griežtai pasisako prieš sąžinės 
laisvės bei religinių teisių lau
žymą ir prašo visų tikybų va
dovybes:

i. atkreipti dėmesį Į dabar
tinę Lietuvos reliįpnę padėti,

ii. atkreipti laisvojo pasaulio 
dėmesį į religinį persekiojimą 
Lietuvoje,

iii. paskelbti maldos dienas 
paminėti Lietuvos ir kitų pa
vergtų tautų tikinčiųjų kančią,

iV. pasmerkti sovietų tiky
bos ir žmonių persekiojimą 

■Lietuvoje ir aušo j e Sovietų Są
jungoje.
8. VISUOMENINAS VEIKLOS 

REIKALU
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SKAITYK ’R KITAM PATAPK 
SKAITYTI DEMOKRATlsį- 
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T PERVERSMO NUOTAIKOS,
(Tęsinys)

Prof. V. Jurgučio vadovauja
mas Lietuvos Emisijos Bankas 
buvo taip išmintingai finansiškai 
tvarkomas, lyg mūsų valiuta bū
tų subudavota ant tvirčiausių 
kiečiausios uolos pamatų. Ir pats 
biudžetas būdavo kasmet suba
lansuojamas be skylių. Finan
sai tvarkėsi deramoje aukštumo
je, o mūsų prekybos balansas su 
užsieniu visą laiką gerai balan- 
savosi. Eksportas visada virši- 
davo importą ir tai ne taip jau 
bereikšmėmis skaitlinėmis. La
bai daug ir didelių darbų atlikta 
švietimo, kultūros ir ekonomi
nio gyvenimo srityse krikščionių 
demokratų valdymo laikais, nors 
jų dalis, žinoma, ne be kitų gru
pių pagalbos iš šalies, bet tai vy
ko jiems valdant ir griežiant val
džioje pirmuo smuiku, todėl ir už 
tuos reikšmingus darbus jiems 
buvo priskiriamas stambiausias 
nuopelnas. Jie savo tarpe jau 
turėjo išsiugdę valstybininkų ir 
įvairioms sritims tinkančių va
dovauti asmenybių. Ir tas jau
nosios kartos prieauglis vis la
biau gausėjo.

Buvusiai visą laiką valdžioje 
ir dar ilgesnį laiką jai vadova
vusiai krikščionių demokratų 
partijai išaugo ir didelis savimi 
ir savo jėgomis pasitikėjimas. 
t

Taip, rodos, ir patyš asmenys lyg 
augte suaugo su valdžia. Aišku, 
daugelis jų ir pamėgo valdžią 
taip tvirtai, tarsi nebeatskiria
mą jų gyvenimo dalį. Galvojo, 
jog be jų dalyvavimo valdžioje 
nebegalima apseiti. Jiems ati
trūkus nuo valdžios vairo, jau 
ir pačiai Lietuvai būsianti,, jei 
jau ne tikra pražūtis, tai susida
rysianti didelė grėsmė jos lais
vei. žinoma, save perdėtai ver-, 
tindami, jie lyg . buvo pamiršę, 
kad ir kitos politinės srovės sa
vo programose laikė būtina išlai
kyti Lietuvos ne tik nepriklau
somybę, bet ieškoti priemonių 
galimai aukščiau pakelti ir jo
sios gerovę bei kultūrinį gyveni
mą. Jos taipgi, turėjo didelio 
masto valstybininkų, ekonomis
tų ir kultūrininkų. Jau pačioje 
visuomenėje, galima sakyti, bu
vo statomi šalia vienas kito adv. 
Mykolas Sleževičius ir prel. My
kolas Krupavičius. Gal dėl to 
lygaus svorio toje pačioje visuo
menėje, kad galima būtų išskir
ti jų asmenis vieną nuo kito, vie
ną vadindavo Ruduoju ar Bal
tuoju Mykolu, o kitą — Juoduo
ju. Ir tai buvo visuomenėje labai 
plačiai įsigyvenę ir ne dėl pa
šaipos, o dėl atskyrimo, kuriai 
politinei srovei tas Mykolas pri
klauso. Juk tolygiai iškilusių 
asmenų turėjo ir socialdemokra-

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ---
Minkštais viršeliais tik ______

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA

S3.00
$2.00

ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ____________________ ___________________ ___
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

$1.50

i' ri u x 15 ky kJ.

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

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

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

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

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

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

Stefaniįa Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta gerinusiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 8 dol.

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičia? komunizmo klastingumas pąvergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4.00.

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

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

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

V. Madonas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., S1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai anie išeivijos kultU- 
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 17W So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6Of
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

moningu^ Liętuvos pjlif^iu?. Iš 
kariuomenės grįžusieji atlikda
vo savą paketines pargigaa;sąr 
moningii ir nebuvo baikštūs, už
guiti jaunuoliai, o į valsčiaus ar. 
yaldžipą įstaigas užėję vergiškai 
nebesilankstė. Jie sugebėdavo 
išdtėstyti ne tik savo reikalus, 
bet žinojo, kaip: ta įstaiga jam, 
kaip piliečiui turi pasitarnauti.

Nemanyčiau, kad anksčiau, 
net ir tuo laiku, būtų buvusios 
dedamos pastangos tokias moky
klas kurti? buvusių aplenkėjusių 
lietuvių vietovėse. Tų mokyklų 
kūrimas vyko ne, vietos gyven
tojų iųięiatyv a. Jas organizavo 
iš Kauno lenkų veikėjai ir orga
nizacijos. Važinėjo į tas vie
toves specialūs agitatoriai. Jie 
nesitenkino kviesdanii žmones į 
susirinkiųius, o lankėsi net po na
mus, . ragindami steigti mokykr 
las ir žadėdami, kįid jos būsian
čios geriau pastatytos, negu val
dinės. Siūlėsi užsirašantiems 
tėvams padėti ir finansine para
ma jų ūkio reikalams. Net- ne
žinia, iš kokių šaltinių, jie sė
mėsi ar galėjo siūlyti tas visas 
privilegijas, nes žadėjo mokė
ti ir mokytojams aukštesnius at
lyginimus, negu jie būtų gavę

Ii

*
>>>;*?

Paskutiniu metu vėl įėjo į madą skraidymai balionais. Čia matomi du balionai paruošiami įkrb 
dimut prie Washington Crossing, N. J. *

I
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valdiųėsę mokyklose., Juo labiau 
keista, kad valstybės iždas tų 

[.privačių mokyklų ne$ubsi<jijavo. 
Kitų manymu gal jie tas lėšas 
gaudavo aplinkiniais keliais iš 
Lenkijos. Jų gausus tarytum 
dirbtinėmis priemonėmis pristei- 
gimas labai blogai ir papiktinan
čiai veikė visuomenę. Be abejo, 
jų steigimas nebuvo malonus ir 
pačiai vyriausybei, bet ji netu
rėjo priemonių jų pristabdyti. 
Viena, kad pagal konstituciją jie 
tokią teisę turėjo, o atleidus ad
ministracinius varžtus ir dar 
naudojantis seime jų balsais, ne
buvo įmanoma imtis kokių prie
monių tam sustabdyti.

(Bus daugiau)

i

tai, kaip sakysime Kairį ir Bielinį 
. Nelaimėjęs rinkimų, krikščio

nių demokratų blokas buvo ap
stulbinančiai pritrenktas. Sklido 
gandų tada, kad jie ir laimėju
sioms kairiojo sparno grupėms 
valdžios neperleisią iš savo ran
kų. Nesusitariant dėl koalicijos, 
tikriausiai panaudosią gal ir ne
legalias priemones ir toliau val
dyti Lietuvą. Jie galį paskelbti 
pravestus rinkimus neteisėtais 
ir net paleisti tą dar nesusirinku
sį seimą ir iki kitų rinkimų lai
kytis valdžioje diktatūrinėmis 
priemonėmis.

Tie gandų skleidėjai net tikino, 
kad negalį užleisti tos valdžios. 
Juk per tą ilgą laiką be valdyda
mi gal ne vienas ir prasikalto. 

{Tad nepanorėsią, kad naujai 
atėjusieji į valdžią knaisiotųsi po 
buvusios valdžios stalčius, ieš
kodami tų valdžios peržengimo 
žymių, lyg kokių paliktų nešva
riu baltiniu.

Nežiūrint visų spėliojimų, 
gandų krikščionių demokratų 
blokas perdavė valdžios vadžias 
į valstiečių liaudininkų ir so
cialdemokratų sudarytos vyriau
sybės rankas. Rodos, ir tų ap
kalbėtų paliktų nešvarių parti
nių marškinių nebuvo rasta. Tik 
būta atorūgio dėl Ūkininkų są
jungos sukurtos srovinės koope
racijos. Esą jai buvę, Lietuvos 
Banko vyriausybei spaudžiant, 
teikiami kreditai. Tie kreditai 
nors teisimais dokumentais — 
vekseliais ir pateisinti, bet buvęs 
apgaulingas būdas juos išduo
dant, nes iš ūkininkų, duodant 
jiems kreditu, pinigais, trąšomis 
ir kitais reikmenimis, imta dvi
gubi vekseliai. Aiškiau tariant, 
kas skolinosi toje srovinėje ko
operacijoje šimtą, tai davė vek
selius už du šimtus, o kas ėmė 
tūkstantį litų, tas pasirašė vek
selius dviejų tūkstančių sumai. 
Tų kreditų nebeduodant, priė
jus vekselių terminui, ūkinin
kams reikėjo dvigubai mokėti. 
Kilo didelis nepasitenkinimas, 
bylos ir iškilęs skandalas. Toji 
srovinė kooperacija ėmė merdėti 
nesulaukusi dėmesio nė iš kai
riojo sparno, nė vėliau iš tauti
ninkų valdžios. Žinoma, ne be 
didelių nuostolių ji likvidavosi, 
palikdama tamsią dėmę.

Nuo pat pirmųjų naujos vy
riausybės žingsnių prasidėjo jos 
darbų aštri kritika. Ji, žinoma, 
nebuvo objektyvi ar pasitarnau
janti pačios Lietuvos interesams. 
Krikščionių demokratų blokas, o 
taipgi Tautininkų, Ūkininkų par
tijos pasilikusios už valdžios lai
vo borto, nesnaudė. Krikščionių 
blokas pasijuto iš pat pirmųjų

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga , .TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, lit 60608

dienų lyg žuvis, išmesta į smė
lėtą krantą. Žinoma, tai nebu
vo tik' begarsis žuvies žiopčioji- 
mas. Jie nė dienos, nė valandos 
nedelsdami kalbėjo ir rašė prieš 
pradėjusią darbą vyriausybę. Jų 
parinkti žodžiai vienodai reiškė 
tamsias spalvas. Nė vieno žo
džio, kas pagirtų, ar pateisintų 
jos darbus. Atrodė pagal jų tei
gimus, jog naujoji vyriausybė 
nieko gęro neatneš Lietuvai, tik 
išstatys' į mirtiną pavojų jos 
laisvę. Nekalbėjo apie esančių 
joje asmenų tvirtą patriotizmą, 
apie jų atliktus darbus bei nuo
pelnus anksčiau besikuriančiai 
Lietuvai. Stengtasi išjungti iš 
kritikos žodynų ir siekė, kad ir 
visuomenė visa tai nugramzdin
tų užmarštin.

Savo tikslų siekiant, valdžios 
opozicijai atrodė visos priemo
nės esančios pateisinamos. Bu
vo šaudomame tik iš sunkiųjų 
pabūklų, bet visais turimais gin
klais, ir jie visi buvo nukreipti 
į tą valdžios tvirtovę. Svarbų bu
vo tas kurtinantis triukšmas ir 
įkaitinimas atmosferos iki pavo
jingo karščio. Norėta pasiekti 
visus sluoksnius, profesijas ne
išskiriant nėsjaunimo. Kai kar
tais tų tikslų-siekiant pristigda
vo-., gyvenimiškai pagrįstų įtiki
nėjimų, buvo prisimenama ir ne
realūs prasitarimai rinkimų 
kampanijos metu. Siekiant su
kelti baimės jausmą, buvo kal
bama ir apie galimą religijos per
sekiojimą, pagąsdinant tikin
čiuosius net bažnyčios nuo vals
tybės atskyrimu. Pamaldžios 
moterėlės, kasdien belankančios 
bažnyčią, neturinčios jokio su
pratimo apie politiką, irgi buvo 
gąsdinamos apie greit prasidė
siantį religijos persekiojimą. 
Kadangi jos net negalėjo su
prasti, kas tai yra tas bažnyčios 
nuo valstybės atskyrimas, joms 
buvo aiškinama paprastai, jog 
toji valdžia greit pradės uždari
nėti pačias bažnyčias. Tos mo
terėlės, išsigandusios, susiėmu
sios už galvų skubėdavo į baž
nyčią melstis, kad gerasis Die
vas atitolintų tą baisią nelaimę 
ir pašalintų nuo valdžios tuos as
menis, kurie esą tokie nedori, 
jog ir bažnyčias rengiasi užda
rinėti.

Propagandą opozicija vedė in
tensyviai, mokėjo išnaudoti vi
sas situacijas, progas, tad ir vi
suomenę veikė nemažai. Jau dėl 
susitarimo su mažumomis sei
mo daugumai užtikrinti, davė 
progos paskleisti paskalų, kad 
buvo joms duota daug pažadų, ir 
tai būsią mūsų tautos sąskaitom 
Bet, rodos, nieko nebuvo jiems 
pažadėta, kas prašoktų mūsų 
konstitucijos ribas, ir net į val
džios sąstatą — ministerių kabi
netą nebuvo įsileistas nė vienas 
mažumos ministeris. Tačiau ma
žumos ta situacija rado galima 
pasinaudoti. Prasidėjo labai 
gausus naujų lenkų mokyklų 
steigimas. Mūsų konstitucijoje 
buvo tokia laisvė garantuota ma
žumoms. Jos turėjo tokių mo
kyklų ir tai ne tik pradžios, bet 
ir gimnazijų. Turėta ne tik kul
tūrinių, bet ir ekonominių orga
nizacijų, net savų bankų. Jų bū
tų buvę pristeigta ir daugiau, 
bet jų steigimas buvo prilaiko
mas pačios administracijos po
tvarkiais ir vietos esančių įstai- 

Į gų. Ir nepasakysime, kad tas

prilaikymas būtų buvęs be pa
grindo. Lenkinimas Lietuvoje 
per bažnyčias ir kitomis priemo
nėmis buvo atradęs sau purią 
dirvą, kol nebuvo atbudęs mū
sų tautos sąmoningumas. Ir to- 
laikinėje Lietuvos valdomoje te
ritorijoje buvo vietovių, kur lie
tuviai buvo nulietuvėję, aplen
kėję.

Tą atlietuvinimo darbą atlik
davo žymia dalimi lietuviškos 
mokyklos. Mokytojai idealistai 
gebėjo jaunųjų tarpe pabudinti 
lietuviškos kilmės sąmoningesnį 
supratimo jausmą. Tą mokyk
lose įdiegtąjį lietuviškos sąmo
nės atbudimą atbaigdavo aukš
tesnės mokyklos, žinoma, jei jie 
tęsdavo mokslą, o kitiems labai 
gerai pasitarnaudavo mūsų ka
riuomenė, kai'jautimas būdavo 
pašauktas karinei tarnybai at
likti. Grįždavo'iš kariuomenės 
eilių į gyvenimą jau pilnai su
sipratusiais lietuviais.

Užsiminus apie mūsų kariuo
menę tenka pastebėti, kad ji, 
šalia karinio parengimo atlikda
vo labai dideli vaidmenį ir švie
timo srity bei pilietiniame auk
lėjime. Pirmaisiais mūsų nepri
klausomybės metais ji daug bu
vusių beraščių išmokė lietuviš
ko rašto. Ir vėliau jos kasdien 
vykstančiose pamokose buvo 
daug ko išmokoma. Praeidavo 
kursą ir iš mūsų praeities ir da
barties gyvenimo. Tenka pasa
kyti, kad mūsų kariuomenė, pa
ti būdama disciplinuota kariniais 
pagrindais, savo pamokose ruo
šė demokratiško nusiteikimo są-

SKAITYK PATS IR PARAGIŲ
KITUS SKAITYTI
N A U J T K N A 9

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SO'VTET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiški; ir intymiu nuotykių 

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V y- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.06.’ Kietais viršeliais $4.00. y

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

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina S1.50

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. Augustaifis 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 $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

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

Raginkite savo apylinkę 
augti ’ taupykite!

INSURED

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

J _ NAUJIENOS, CHICAGO », ILL.— FRIDAY, SEPTEMBER 1, 1872

1800 So. Halsted St. Chicago, Ill. 60008
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

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

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

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

&



pusei metų

pat praeiti ne-

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.

neturi mažiau- 
teisės žumalis-

sovietinis, kaip pradžioje atrodė. Jau anksčiau buvo 
didusių žinių, kad jis atsisakė įstoti į komunistų par-

Pirmiausia — perėjęs Guber- 
natūrvs tarnybon (po beveik, de
šimties metų tarnybos šaulių 
Sąjungoje su J. Brūvelaičiu), dir
bau spaudos patarėjo dr. A. Ge
ručio žinioje, kol jį (dr. A. Geru- 
čiuį perėjus Užsienių Reikalų 
M-jos tarnybon) pakeitė Ignas 
Šeinius, žymus rašytojas, žurna
listas.

tūros spaudos patarėją Jurkūną- 
Šeinių. Dr. M. Anysaj savo laiš
ke “Naujienų” redakcijai sako: 
“jeigu neklystu (VI. Bakūnas) 
dirbo kartu su spaudos patarėju 
Jurkūnu-Šeiniu, kurį Klaipėdos 
žydai pravardžiuodavo Jurkūnu- 
šeinhaunu”.

džiaugtis, kad ne vieną lietuvį šachmatai apsaugojo mo
dernioje Amerikoje tykojančių pagundų ir pavojų.

Sekėme ir mes Islandijoje vykstančias kovas. Ir no
rėjome, kad Fischeris laimėtu. Sielojomės kai dar nesu
brendusiu atrodantis Amerikos žaidėjas pralaimėdavo ir 
džiaugėmės, kai jis sovietų čempionui kirto. Bet kai šio
mis dienomis paskaitėme Life žurnale Barracho repor
tažą apie Borisą Spaskį, tai pasidarė žmogaus gaila. Su
sidaro įspūdis, kad ir pats Fischeris neturi reikalingos 
piktos širdies kirsti savo oponentui. Pradžioje, kai rimtai 
prisėdo prie lentos, tai kirto iš peties, o paskutiniu metu 
jis kerta ir ranką prilaiko. Fischeris be jokio pasigailė
jimo sumaigė kelis garsaus vardo meisterius, o dabar jau 
septynias partijas “laimi” lygiomis, po pusę taško.

Pasirodo, kad sovietų šachmatų čempionas nėra toks

Sovietų valdžia buvo įsitikinusi, kad Fischeris sumuš 
Spaskį. Jis taip lengvai sumušė kelis garsius sovietų šach
matų meisterius, jam bus lengva paguldyti ir Spaskį. 
Kada Spaskis atvyko į Reikiaviką, o Fischeris nepasiro
dė, tai Sovietų valdžia, rašo Darrach, įsakė Spaskiui 
grįžti namo. Bet Spaskis griežčiausiai atsisakė. Jis pasi
liko Islandijoje ir pralošė. Techniškai jis dar galėtų lai
mėti, jei laimėtų tris partijas, bet praktiškai toks daly
kas beveik neįmanomas. Ketvirtadienio ryte Fischeris 
turėjo ll1/^ taško, o Spaskis 8^. Kai šis įžanginis eis į 
spaudą, laimėtojas jau gali būti paskelbtas. ; 1

Spaskis gali pralaimėti turnyrą, bet. jis gali laimėti

“jaunasis Vladas Bakūnas tuo
met skaitėsi žurnalistu...” Ne! 
Tada ne tik skaičiausi, bet ir 
buvau žurnalistu. Bendradarbia
vau “Lietuvos Aide”, “Lietuvos 
Keleivyje”, “Vakaruose”, Klai
pėdos radiofone. Ne tik bendra
darbiavau. Redagavau žurnalą 
“Jūra”. Taigi, buvau žurnalis
tu, atitinkančiu visas tos gar
bingos profesijos sąlygas. Su pa
sididžiavimu ir didele pagarba 
saugoju (tarpe vos kelių asmens 
dokumentą, išsivežtų iš raudo
noj on bedugnėn grimztančios te-

Rašomų atsiminimų “Kova 
dėl Klaipėdos” autorius Dr. M. 
Anysas, atsiliepdamas į mano 
pastabas, kai “Naujienose” bu
vo išspausdinta kelios tų atsi
minimų ištraukos, š. m. “Nau
jienų” Nr. 196 sako: “VI. Ba
kūnas iki šiol spausdintuose 
straipsniuose pasigenda jo pa
vardės ir dėlto mano, kad aš jo

Ponas daktare — ne taip, arba 
tiesiog — ne. Apgailestauju, kad 
esu netiksliai suprastas arba ne
labai lengvai suprantamai pasi
sakęs. Nesu padaręs jokių už
uominų, kad Dr. M. Anyso atsi
minimuose pasigendu savo pa
vardės. Priešingai, tose pasta

bose esu pasakęs, kad: “čia ne
darau jokių aliuzijų, kad dr. M. 
Anysas savo knygoje bent kuo 
užsimintų apie mane”. Prisista
čiau skaitytojams tik dėlto, kad 
“Naujienų” redakciją jau dabar 
iš anksto užsiprašiau vietos ma
no pastaboms apie tuos atsimi
nimus, kai pie — knygos for
moje — pasirodys rinkoje.

Niekada man neatėjo mintis, 
kad tokio masto autorius, kaip 
kad dr. M. Anysas, rašytiniuo
se atsiminimuose minėtų visus, 
net jo pavaldinius, su kuriais jam 
teko dirbtu Tai būtų atsimi
nimų nuvertinimas, kad kalbama 
apie “aukštąją politiką”, turėju
sią įtakos ne tik Klaipėdos kraš
to, bet ir visos Lietuvos likimui.

rėš reikalingos drąsos vesti politinę kovą? Rusijoje pa
liktas jo 5 metų sūnus. Iš Rusijos atsiųsta jo žmona La
risa, komunisto milijonieriaus duktė, kuri kalbina vyrą 
grįžti namo. Kada Spaskiui buvo pasiūlyta iš Leningrado 
atsiųsti žmoną, tai jis pasakė: “Į fronto linijas kareiviai 
eina vieni”. t

Islandijoje vykstančios kovos eina prie pabaigos, bet 
kada Spaskis ir kiti Rusijoje baigs kovas už žmogaus tei
ses ir sąžinės laisvę, šiandien dar sunku pasakyti. Kiek
vieną metą rusų inteligentijos tarpe atsiranda, vis dides
nis žmonių skaičius, kurie sukaupia reikalingos drąsos 
savo nepasitenkinimą pareikšti. Atsiras ir tokių, kurie 
turės (trasos ir kovoti.

jome, kad taip turės ir būti. Pradžioje su tėvu, man 
pasakojo, ji buvusi labai švelni, bet vėliau, kai pabu
vo metus kitus ir Įsitraukė į visus ūkio reikalus, tai jo
sios žodis turėjo labai daug svorio kiekviename svar
besniame ūkio reikale.

Ji ištekėjo už mano tėvo, bet ji atėjo ne tuščiomis. 
Nežinau, kaip ten reikalai susiklostė Mureikių kaimo 
Sendžikų šeimoje, bet žinau, kad Į Bliuviškius ji atsi
nešė 30 margų žemės plotą. Mano tėvo ūkis jau buvo 
didelis, o kai dar pridėjo motinos gautus 30 margų, tai 
Gustainis buvo stambus ir stiprus ūkininkas. Daug stip
riau jautėsi ir Gustainienė, prisidėjusi prie ūkio stip
rumo.

Ji buvo mažo mokslo. Mano tėvas, palyginus su ja, 
daug aukščiau stovėjo. Jis mokyklas ilgiau lankė. Mo
kykloje jam buvo įdiegtas noras toliau mokytis kiekvie
ną dieną. Jis gaudavo vieną kitą laikrašti, skaitydavo 
kalendorius, ir stengdavosi patirti žinių, kas toliau 
darosi, kuo žmonės susirūpinę, ko jie siekia. Motina 
paskaitydavo maldaknyges, kiekvieną kartą jas neš
davosi į bažnyčią, bet aš nežinau, ar ji būtų galėjusi 
paskaityti kokią kitą lietuvišką knygą. Maldaknygėmis 
ji buvo skaityti pramokyta, maldaknyges ji skaitė kiek
vieną kartą, kai vykdavo į Griškabūdį. Pas tėvą būda
vo įvairių lietuviškų knygų, bet aš niekad nemačiau 
motinos, kad ji tas knygas kada būtų paėmusi į rankas.

Skaityti ji mokėjo, niekad nieko nerašė, bet ji bu
vo labai apdairi apie namus. Ji pajėgė pavyzdingai 
prižiūrėti didelį ūkį.. Tėvui ji buvo didelė parama. 
Joks darbas jai nebūdavo sunkus. Rugiapiūtės metu, 
ji netik padėdavo laukuose, bet ji prižiūrėdavo vaikus, 
pagamindavo laiku valgi, išmelždavo karves, apvaly
davo namus. Josios žinioje buvo tarnai ir tarnai
tės. Ji žinojo, kada ir kurį berną ar mergą pasam
dyti. Ji vedė visą atskaitomybę, atsimindavo kas su 
kuria buvo sutarta. Niekas negali norėti, kad darby-

TH1 LITHUANIAN DAILY NEWS 
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian Neva Pub. Co, Įnr 

ID! Se. Hahrted Street, Chicapo, 111 60608. Telephone HA 14100

litų), ten beveik nedirbdamas — 
ėmė dar antrą, kaip “Vakarų* 
redaktoriaus-prižiūrėtojo algą 
(apie dvyliką šimtų litų) — iš to 
paties valdžios iždo! Tuo laiku, 
kai ne tik Klaipėdos krašto, bet 
ir visos Lietuvos ūkininkas la
bai vargiai parduodavo svarą 
sviesto ar centnerį bulvių — už 
centus...

Paskutiniai šachmatininkų mūšiai
Viso pasaulio šachmatininkai atidžiai seka Reikia- 

vike, Islandijos sostinėje, einančius'mūšius tarp Bobby 
Fischerio ir Boriso Spaskio. Tuos mūšius seka ne tiktai 
Kaisos pasekėjai, bet ir šiaip šiuo protą miklinančiu spor
tu susidomėjusieji žmonės. Didesnieji Amerikos knygy
nai šachmatus liečiančiom knygom papuošė ištisas vitri
nas. Ten yra naujų knygų ne vien apie pačius geriausius 
šių dienų šachmatininkus, bet ir bendrai apie šį žaidimą. 
Išvelkamos apdulkėjusios knygos apie šachmatų istoriją, 
pranašesnius šachmatininkus ir pardavinėjamos kartu 
su pačiom naujausiom Fisherio biografijomis bei svar- 
besnėm jo laimėtom partijom. Laikraščiuose vis dažniau 
pasirodo straipsnių apie šachmatus, o kai kurias partijas 
net radijo komentatoriai paliečia.

Lietuviai taip pat domisi šachmatais. Domėjosi ne
priklausomoje-Lietuvoje, buvo šachmatininkų ir Ame
rikos lietuvių tarpe. Šachmatais domisi lietuviai ir oku
puotoje Lietuvoje. Reikia pasakyti, kad šis arabų išra
dimas yra naudingas. Jis verčia kiekvieną žmogų galvoti, 
pramokti gana sudėtingas taisykles ir tas taisykles kom
binuoti Šachmatininkai yra gyvesni apdairesni Jie yra 
žymiai apdairesni, negu mūsų vidurkis. Jie ne vien protą 
miklina prie šachmatų lentos, bet jie ryžtasi ir aukai. 
Jie pajėgia susivaržyti, atsisakyti nuo kelių būtinų daly
kų ir važiuoti į rungtynes. Pats šachmatų lošimas ir di
desnių turnyrų suorganizavimas atima gana daug laiko 
ir pinigų. Šachmatininkai lietuviai ne tik randa šachma
tams reikalingo laiko, kartais jie tas partijas prakerta

Dienraščio kainos;
Chicago j e ir priemiesčiuose 

metams _____________
pusei metų ____________
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui ______

prisiminti. Tiek težinau, kad tai turėjo būti labai senais 
laikais.

Mano tėvas vedė Petronėlę Sendžikaitę, kaimynys
tėje esančio Mureikių kaimo turtingo ūkininko dukte
rį. Kokia jų gyvenimo pradžia buvo, man būtų sunku 
pasakyti, žinau, kad buvau judviejų sūnus ir žinau, 
kad abu mane mylėjo. Kiekvienas žinome, kad tėvo 
meilės niekad negalima lyginti motinos meilei; Motina, 
jeigu kada vytiniu ir kerta, tai prieš kirsdama vytinį 
prilaiko. Prilaiko todėl, kad kiekvienas smūgis vai
kui yra smūgis ir jai pačiai.

Abu tėvai savo vaikus mylėjo, bet man atrodo, kad 
motina mane labiau mylėjo, negu tėvas, todėl aš ir 
noriu pirma kelis žodžius tarti apie savo motiną. Pa- 
novyje mano laikais svarbesnis buvo tėvas. Visi jį gerb
davo, kiekvienas jo klausydavo, visi šeimos nariai jam 
nusilenkdavo. Lietuvoje aš būčiau turėjęs pradėti nuo 
tėvo. Bet aš esu Amerikoje, kur kiekvienam žmogui 
pripažįstamos lygios teisės, todėl aš ir noriu pradėti 
nuo motinos, kuri man buvo artimesnė; ji mane ge
riau suprato, jps jausmai man buvo šiltesni.

Noriu nuo jos pradėti dar ir todėl, kad ji vis dėlto 
buvo mūsų šeimos ir mūsų ūkio pagrindas. Jį buvo ne
didelė, kresna, plačių pečių, stiprių kojų ir labai kieto 
būdo moteris. Josios veido bruožai man ir šiandien sto
vi akyse. Josios kakta buvo aukšta ir plati, truputį pa
linkusi į užpakalį. Josios lūpos buvo gražiai prapjau
tos, neužsirietusios ir nesikraipančios. Josios barzda 
buvo plati ir labai rami. Akys buvo didelės ir giliai 
įleistos, kad galėtų lengvai apsisaugoti nuo bereikalin
gos saulės šviesos ir nuo netikėtų smūgių. Nosis buvo 
klasiška. Apačia gal kiek platesnė, negu menininkų 
dirbtos moterų nosys, bet užtat jos charakteris buvo 
labai stiprus ir nepakeičiamas.

Ji buvo kieta, kaip titnagas. Pradžioje ji buvo kieta 
su vaikais. Jeigu motina ką pasakydavo, tai visi žino-

tiką žiūrėjo paprastas valstybės 
tarnautojas, kurių vienu aš bu
vau tada. Kaip tik dėl to, pasi
šoviau labai atidžiai panagrinė
ti dr. M. Anyso atsiminimus. 
Pirmiausia, kad jis dabar rašo 
jau niekeno necenzūruojamas ir 
paskui dėl to, kad dr. M. Anyso 
aprašomas laikotarpis mano yra 
išgyventas ir daugelis detalių 
tebėra atmintyje.

Teatleis man autorius, dr. M. 
Anysas, gal už kiek priekabingą 
pastabėlę jo laiške redakcijai,

Mano tėvas Jonas Gustainis buvo gimęs 1860 metais 
Bliuviškiuose. Tame pačiame ūkyje, kuriame ir aš gi
miau. Kaip minėjau, Bliuviškiai priklausė Naumiesčio 
apskričiai, Griškabūdžio valsčiui. Mano tėvelis Jonas 
Gustainis taip pat buvo gimęs Bliuviškiuose. Minėjau, 
kad vienas Gustainis atėjo i Vartų ūkį į žentus, žentu 
turėjo būti mano tėvuko tėvas, man prosenelis, bet 
aš nebeprisimenu jo vardo. Man apie jį buvo pasako
ta, bet kad šiandien būtų kas nors apčiuopiamo, sunku

Visi laisviau atsikvėpėm, kai kazokai viską iškrėtę, 
nieko nerado, arklius pasigirdė ir ramiai išjojo. Kur jie 
jojo, mes nežinojom. Ne visur jie kratė. Vėliau Griš
kabūdžio zemskis mano tėvui prasitarė, kad jis buvęs 
paskystas. Kažkas girdėjęs, kad mano tėvas dalyvavęs 
valsčiaus gaisro metu, bet niekas liudyti negalėjęs. Jie 
tiktai girdėjo, bet nematė. Matai, mačiusieji, taip pat 
būtų galėję būti apkaltinti dalyviais. Pradžioje žanda
rai atrodė labai pavojingi, bet kai nieko nerado, tai 
kardus susikišo į makštis ir ieškojo vandens arkliams 
pagirdyti.

Caro karo jėgoms pavyko numalšinti visame Pakai
tyje kilęs gyventojų maištas. Neramumai prasidėjo 
Rusijoje, kai buvo prakištas japonų karas, bet rusiš
kas kabias jau pradėjo virti anksčiau. Petrapilio dar
bininkai, Kamėatkon siunčiami kareiviai, Mandžūri- 
jos jūron siunčiami jūreiviai, o pagaliau ir aukštoji 
karo vadovybė buvo nepatenkinta valstybine santvar
ka, kuri nebuvo tvarkinga ir nenešė reikalingo gerbū
vio.

jungos nario liūdimą, pasirašytą 
dr. J. Purickio ir J. Gerulaity- 
tės. Jie nepasirašinėjo liūdimus 
tik besiskaitantiems. Tokių da
bar, čia Amerikoje, yra šimtai, 
vos kelias eilutes parašančių vie
nam ar kitam laikraščiui.

Gerbdamas žurnalisto profe
siją ir vardą — nedrįstų vadin
tis, dabar čia žurnalistu. Tas ti
tulas priklauso tik tiems, kurie 
dirba mūsų laikraščių redakci
jose, arba labai nežymiam skai
čiui tokių bendradarbių, kurie 
apmokami. Visi kiti, vadinda- 
miesi žurnalistais — žemina ta 
profesiją ir jos vardą. Visai vis
ti ek, jeigu Lietuvoje jie ir buvo 
žurnalistais, bet dabar, kai tas 
darbas nėra jų profesija, tie 
“samozvantsai” 
sios moralinės 
tais vadintis.

Negaliu taip 
stabtelėjęs prie dr, M. Anyso pa
stabos apie tuolaikinį Guberna

metėje namo šeimininkė viską padarytų. Bet padaryti 
tiek, kiek mano motina padarydavo, tai buvo labai 
daug. -

Mano tėvas, vedęs motiną labai gerai vertėsi. Jiedu 
gražiai gyveno ir jiedviem ūkio reikalai gerai sekėsi. 
Abu labai gerai tvarkė ūkį. Tėvas prižiūrėdavo laukus, 
o motina viską tvarkė apie namus. Javai jiems gerai 
užaugdavo. Kartais jie užaugdavo toki; kad virsdavo iš 
šaknų. Mano tėvas, kelis metus išbandęs trąšas, žino
jo, kokios trąšos mūsų laukams geriausiai tiko. Tas 
trąšas jis ir pirko. Jam nereikėjo gailėtis, nes kiek
vieną metą jos keleriopai apsimokėdavo.

Mano motina taip pat buvo apdairi šeimininkė. Be 
visų didelio ūkio darbų, ji mokėdavo išauginti daug 
kiaulių. Ji mokėdavo parinkti geros veislės kiaules, o 
vėliau tvarkingai jas šerdavo. Kiaulės buvo didelis 
pajamų šaltinis mūsų ūkyje. Kiti kreipdavo daugiau 
dėmesio į pieno ūkį, bet mano matina apskaičiuodavo, 
kad kiaulė yra naudingesnė. Kiaules supirkinėdavo vo
kiečiams ir danams. Be to, motina mokėjo prisiauginti 
didelius būrius žąsų. Ji gaudavo pinigų ne tik už pačias 
žąsis, bet ir už-kiaušinius. Namie buvo pakankamai 
gerų plunksnų, bet tai buvo didelis ir lėtas darbas, ži
noma, žąsienos visuomet būdavo ant stalo.

(Bus daugiau) i

Pirmą kartą^ tik iš Dr. M. 
Anyso išgirdau, kaip Klaipėdos 
žydai pravardžiavo Jurkūną - 
šeinių. Tikiu dr. M. Anyso tei
gimui, nes prisimenu jo labai 
gerus santykius su Klaipėdos žy
dais, tiksliau — žydų santykius 
su dr. M. Anysu. Apie tai pa
sisakysiu vėliau, savo pastabose 
apie dr. M. Anyso atsiminimus.

Autorius sako, kad: “būtų ma
lonu išgirsti VI. Bakūno atsimi
nimus (tur būt? V. B.) kai ku
riais spaudos reikalais, kurie jam 
gal daugiau žinomi, negu man”. 
Gal būt! Bet, nesirengiu rašyti 
jokių atsiminimų ar prisimini
mų. Tai daro aukšto rango val
džios pareigūnai, kokiu yra bu
vęs dr. M. Anysas. Čia, Ameri
koje, atsiminimus rašo net 
“Brieftraeger’iai”. Nesu nei vie
nas iš tų.

Vis dėlto apie Igną šeinių- 
Jųrkūną? Trumpai. Jo vardas, 
kaip rašytojo, jau “įdegintas” 
mūsų literatūros istorijoje. Ga
bus, talentingas rašytojas! Bet 
štai kita jo biografinio medalio 
pusė. Klaipėdon atvyko, rodos, 
iš “Lietuvos Aido” redakcijos, 
kur sugebėjo pravesti (išgauti, 
iš valdžios iždo ne tik riebias 
algas redaktoriams, bet ir la
bai pakenčiamus honorarus ben
dradarbiams. Klaipėdos Guber- 
natūroje Ignas šeinius-Jurkū
nas, kaip spaudos patarėjas — 
praktiškai neturėdamas ko veik
ti, gavo tūkstantinę algą (įskai
tant asmens priedus, kuriuos ta
da gavo ir dr. M. Anysas). To 
šeiniui nebuvo gana. Jie Klaipė
doje suorganizavo naują dien
raštį “Vakarai”, kurin mane 
kvietė kronikos redaktoriaus pa
reigoms (vyr. red. buvo pakvies
tas žurnalistas J. Pronskus). Tu
rėdamas tada valdišką tarnybą 
Gubernatūroje, kur priėjau prie 
visokiausių žinių šaltinių, “Va
karų” tarnybos atsisakiau, bet 
pasidariau to laikraščio, kaip ir 
daugelio kitų, bendradarbiu — 
“kolektuodamas” patogų hono
rarą už eilutes.

Ką gi Ignas šeinius? Jis, ma
tykite, imdamas algą iš Guber- 
natūros (apie vieną tūkstantį

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS

nebuvo patvirtintos. Iš reportažo aiškėja, kad Spaskiui 
teko vesti gana griežtą kovą ne tik prieš Fischerį, bet ir 
prieš jį supančius sovietų valdžios agentus, žurnalistas 
Darrach tvirtina, kad jis turėjęs progos išsikalbėti su 
Spaskiu įvairiais klausiniais, šachmatai, rodos, yra vi
sai nepolitinis žaidimas. Nustatytos taisyklės visiems 
vienodai taikomos, jauniems ir seniems, komunistams ir 
komunistų priešams, rusams ir lietuviams. Bet Darrach 
rašo, kad Islandijon atvažiavusiam Spaskiui teko spręsti 
labai svarbi politinė problema. Jis rašo:

“Antroji Spaskio problema yra politinė. Kaip 
daugelis rusų inteligentų, jis (Spaskis) niekad ne
rodė didelių simpatijų valstybinei mašinai, kaip ir 
pati mašina nerodė jam. Kai jis padarė, kelias indis- 
kretiškas pastabas apie rusų įsiveržimą į Čekoslova
kiją, jo teisė išvažiuoti į užsienį buvo suspenduota 
vieneriems metams. Kai jis 1969 metais tapęs čempi
onu paprašė didesnio buto, jo prašymas buvo atmes
tas. Tiktai šeimos ryšiai, vakaruose esantieji draugai 
mano , sulaikė jį nuo išbėginio prieš keleris metus”.

Patarėjas — redaktorius —- 
rašytojas-žurnalistas Ignas šei
nius kruopščiai surinkęs tūks
tantines, kas mėnesį persiųsda
vo... švedijon, kur gyveno jo 
šeima - švedė žmona ir sūnus... 
Pinigų (Švedijon) persiuntimui 
kai kuriais (retais) atvejais tar
pininkaudavo dr. M. Anysas (ku
rio žinioje buvo valiutos išveži
mo bei prekybinio importo-eks
porto licencijų kontrolė Klaipė
dos krašte), gi pastoviai — to
kius leidimus davė Finansų De
partamento direktorius M. Lip- 
čius. Jaunieji žurnalistai, rašy
tojai, visuomenininkai — “deg
davome” iš nuostabos, kaip A. 
Smetonos vyriausybė leidžia to
kiems šeiniams išnaudoti padėtį, 
Klaipėdos krašte. Nebuvo gali
ma dėlto kelti balsą, tada, Lie
tuvoje, tai “for the record” te
būna leista man pasakyti apie 
tai dabar, dr. M. Anyso atsimi
nimų proga, jeigu jis neužmirš...

Pagaliau — apie J. Brūvelai- 
tį, kurio asmuo antraštinėmis 
raidėmis (taip spėju) figūruos 
dr. M. Anyso atsiminimuose, 
kiek tai galiu spręsti jau iš iki 
šiol (“Naujienose”) pasirodžiu
sių užuominų. J. Brūvelaitį pa
žįstu daugiau, negu dr. M. Any
sas — su kuo jis, savo laiške 
“Naujienoms”, neabejotinai su
tinka. dDr. M. Anyso atsiminimų 
proga J. Brūvelaičio asmens ver
tinimą aš plačiau aptarsiu mano 
pastabose, kai knyga bus iš spau
dos išėjusi. Jeigu autorius, dr. 
Mr. Anysas, J. Brūvelaičio lai
kotarpį atsiminimuose dar ne
būtų užbaigęs, tai štai, mano, as
meninė “pastabėlė”, kiek tai lie
čia jį “Lietuvių Enciklopedija”.

Nedrįstu čia cituoti apie J. 
Brūvelaitį, tai, kas pasakyta L. 
Enciklopedijoje, nes tuo jam bū
tų padidinta-' jau ir taip (enci
klopedijoje) padaryta milžiniš
ka moralinė skriauda. Belieka 
tik apgailestauti, kad atsirado 
žmonių, sugebėjusių enciklope
diją panaudoti, spėju, asmeninių 
sąskaitų suvedimui. Galėčiau 
pateisinti, jei tai būtų buvę pa
daryta periodinėje spaudoje. 
Betgi enciklopedija — mokslo 
veikalas (tokiu bent turėtų bū
ti) ir tai, kas enciklopedijoje 
pasakyta — liks istorijai. Kas 
ir kada, šioje Lietuvių Enciklo
pedijoje klaidingai apibūdintų 
asmenų biografijas pataisys ir 
juos atsiprašys?

(Nukelta į 5 psl.)

DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
JOS VISAD RAŠO 

TEISYBE

822.00
$12.0C 
$7.00 
$3.00

frirrux •
vienam mėnesiui ___

- $6.00
_ $2.00

Kanadoje:
metams _________________
pusei metų _____________
vienam mėnesiui ________

$22.00
. $12.00
- $3-00

Užsieniuose;
metams _ _______________

- pusei metų -------
vienam mėnesiui ________

. $23.00

. $13.00

. $3.50

Naujienos eina kasdien, įžaki riant 
sekmadienius Laidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
UI. 60608. TeleL HAymarkat 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pažu Money 
Orderiu kartu su uža^kyian.

B



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ HOWM 

IR eiRKLRS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

MM W. STREET
Ofiso t»W.! Picket M229
Rezid. Met; WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo JO iki 12 vai ryto, 
auo 7 iki S vaL *ak- Treč. uždaryta.

Ran. t«L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs stambinti 374-W12

JŪRŲ ŠAULIŲ VEIKLA
Ilgametis Naujienų skaitytojas ir bendradarbis Mykolas 

Maksvytis dabartiniu metu yra Jugoslavijoj. Jis aplankė Rjeką, 
Opatiją, Radarą, Splitą ir Dubrovniką. Jis parašys savo kelionės 
įspūdžius, tuo tarpu is Rjekos atsiuntė korespondenciją apie 
{vykius Chieagoje. N. Red.

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. B1EZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečia d. ir sekmai. ofisas uždarytas. 

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

Artėjant Š-ios vasaros galui, 
Čikagos Jūrų šaulių Kuopos 
veiklai sukanka lygiai 9 metai. 
Nors žmogaus gyvenime tas 
laiko tarpas yra neilgas, ta
čiau šis jūrų šaulių veiklos at
gaivinimas lietuvių išeivijos 
tarpe rado mūsų visuomenėje 
platų atgarsį. Per tą laiką įvai
riose vietovėse Amerikoje ir 
Kanadoje įsisteigė dar 4 jūrų 
šaulių. kuopos, kurių narius 
jungia ne tik bendros unifor
mos, vienodi ženklai, vimpi- 
lai, vėliavos ir pareigų ženklai, 
bet taip pat glaudus bendra
darbiavimas su kitom šaulių

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEuN 

2434 West 7ist street 
Ofisas: HEmtock 4-5049 

Rexid.: 308-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., peastadienį nuo 1—5, tree, 

ir sestad. ti k tai susitarus.

Rex.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EIS1NAS
AK.UŠEK4JA IR MOTEkų L.IUUS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mi 3-0001.

GRADINSKAS
VĖSINTUVAI 
IR SENIAUSIEMS 

NAMAMS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!1 - =2

GĖLININKAS 
(PUTKAMENTAS) 

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

G&LKS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČUDR. NINA KRAUCEL- 

KR1AUCEUUNA1TE 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. KEDZIE AVĖ. 
Telef. WA 5-2670.

Neatsiliepus — skambinti 
4714)225.

Valandos pagal susitarimą

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71it STREET 

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

2443 WEST 63rc STREET 
Telefoną!: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 I

^ERKRAUSTYMAf
M 0VI H G 

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 671h PL WAIbrook 5-8063

’~~MOVING
Apdraustas psrkraūstymas 

H Įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Plaee
Tel: F Rentier 6-1882

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“-contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rax. tala f.: 448-5545

' =Į

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

. Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-

< madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

’ CHICAGO, ILL. 60629
............ ...................... ■ y

kuopom, bendra šauliška idė
ja bei tikslai, o taip pat ben
dras priklausymas Lietuvių 
Šaulių Sąjungai tremtyje, ku
rios Centro Valdyba per Są
jungos pirmininką koordinuo
ja visą šaulišką veiklą.

Kaip praeitais metais, taip 
ir šiemet, Čikagos jūrų šauliai 
gana anksti susitvarkė ir į van
denį įleido savo organizacinę 
jachtą “Gen. T. Daukantas”, 
dėl ko gerokai pailgėja ir visas 
plaukiojimo sezonas. Jau ge
gužės mėn. gale, kai dauguma 
kitų jachtų dar stovėjo laivų 
dokuose neparuoštos arba dar 
buvo prie jų dirbama , jūrų 
šauliai, atlikę visus pavasa
rinio atnaujinimo darbus, įlei
do savo jachtą į vandenį ir iš 
Calumet uosto žiemojimo vie
tos atplaukė į savo paskirtą 
vietą Monroe uoste, priešais Či
kagos miesto centrą ir pritvir
tino savo “Gen. T. Daukantą” 
prie jam paskirtos bojos.

Per Memorial Day jūrų šau
liai kartu su jūrų skautijos 
jachta su tam tikromis apeigo
mis pagerbė kritusius šaulius, 
partizanus, jūrų skautus ir vi
sus įnirusius brolius bei seses 
išplaukdami savo laivais į eže
rą ir Įmesdami jų atminčiai 
vainikus.

Uniformuoti jūrų šauliai su 
svečiais dar anksti pavasarį 
dalyvauja Liet Skautų Sąjun
gos Jūrų Skautų Čikagoje ne
seniai įsigytos jachtos “Baltija” 
krikštijime. Čia reikėtų pri
minti, kad Čikagos Jūrų šau
lių kuopa, LSS-gos jūrų skau
tams perkant laivą, prišoko 
su 100 dol. auka į pagalbą, kad 
mūsų priaugantis jaunimas 
jūrų skautų eiiėse turėti] tinka
mas lavinimosi priemones.

Čikagos jūrų šauliai neatsi
lieka su įvairiomis aukomis ir 
kitomis lietuviškomis 'organi
zacijoms ar institucijoms. .Ta
po paremti tėvai Jėzuitai, ku
rie plečia Jaunimo Centro na
mus, Vasario 16 d. proga pa
siųsta auka ALT-bai, Jaunimo 
Kongresas tapo sušelptas per 
J. K. Finansų Komisiją, o Či
kagos Ramovčnų skyrius irgi 
gavo auką ^pastatyti paminklė
lius prie mūsų buv. Lietuvos 
prezidentų eglučių Internatio
nal Friendship Sode, prie Mi
chigan City, Ind.

Mūsų uniformuoti jūrų šau
liai su savo vėliavomis, šeimo
mis ir svečiais dalyvavo visose 
mūsų tautinėse, šventėse mi
nėjimuose ir Pavergtų Tautų 
Dienos eisenoje.

Kalbant apie šventes , ypa
tingą įspūdį paliko neseniai 
įvykęs vėl kitos burinės jach-

tos šventinimas. Mį kartą uni
formuoti jūrų iauhai su savo 
skaitlingais svtičisis dalyvavo 
Lietuvių Jūrų Skautijos “Ba
li jos Jūros” jūrę skautų tunto 
neseniai įsigytos jachtos “Bu
dys IV” šventiuimo ir krikšto, 
apeigose, kurios praėjo iškil
mingai ir sklandžiai, o jūrų 
šauliai savo laivais vežė dalį 
šios šventės dalyvių.

Jaunimo Kongreso metu Či
kagos jūrų šauliai su savo lai
vu vežiojo nemažą skoičių iš 
svetur atvykusio jaunimo, pa
rodydami Čikagą iš ežero pu
sės. Šalia eilinių išvykų lai
vais per savaitgalius Čikagos 
Paežeriais, liepos mėn. viduryje 
Čikagos jūrų šauliai atliko il
gesnio plaukiojimo kelionę į 
Kenoshą ir atgal, kur buvo da
lyvauta Wisconsino Lietuvių 
Dienos ir Pavergtų Tautų Šven
tėje. Ši kelionė buvo ypač tuo- 
mi maloni, jog pasitaikė ne tik 
geras oras ir ramus ežeras, bet 
ir dėl to, kad buvo atlikta kar
tu su “Baltijos Jūros” tunto 
jachta “Budys TV”, kurių abi 
įgulos buvo maloniai Wisconsi
no šaulių priimtos ir globotos.

Kaip pereitais metais, ir šie
met Čikagos jūrų Šauliai ir vėl 
rengia Union Pier vasarvietėje 
“Jūros Dieną”,' kurios metu 
mūsų vasarotojai kviečiami pa
sivažinėti laivais ir pasilinks
minti jūrų šaulių rengiamuose 
šokiuose, ši jūrinė šventė įvyks 
per ilgąjį Labor Day savaitgalį, 
o šokiai rengiami š. m. rugsė
jo mėn. 3 d., sekmadienio po
pietyje, Lietuvių Kultūriniuose 
Namuose, kurių naujas savi
ninkas yra Vitalis Petrauskas ir 
kuris, nupirkęs šiuos namus, 
padarė daug pagerinimų ir pa
gražinimų. šokiams gros vi
siems žinomas p. G. Joniko or
kestras, veiks geras bufetas ir 
patarnaus greitas baras. Dova
noms jau dabar yra surinkta 
daug vertingų daiktų, todėl ap
silankę svečiai gali tikėtis daug 
laimės. _ : -

Myk. Maksvytis 
Rjėka, Jugoslavija

Rado nužudytą a

Pietinėje miesto dalyje me
talo bendrovės sargas buvo 
rastas nužudytas plaktuko 
smūgiais į galvą. Sargas 69 
metų amžiaus Oscar Sullivan, 
miegojo įmonės užpakalyje 
esančiame kambaryje Prie jo 
lavono rastas kruvinas plaktu
kas ir tuščia sargo piniginė.

Uodų medžiotojai
Pietvakarių ir vakarų prie

miesčiuose buvo pastebėti di
deli spiečiai “žirgelių”, vadi
namų “dragonflies. Kai kur jų 
buvo tiek daug, kad atrodė, 
kaip juodas debesis. Boksli- 
ninkai sako, kad žirgeliai žmo
nėms nekenksmingi, bet nau
dingi, nes jie minta uodais, 
kurių šiais metais pilna Čika
ga.

PASTABOS IŠ TOLO
(Atkelta iš 4 psl.)

• Iš linksmesnės pusės . . .
Dr. M. Anyso pastaba, kad aš 

esą pasigendu savo pavardės jo 
rašomuose atsiminimuose, ma
ne nuteikia net ir gana linksmai 
dėlto, kad niekada jokios politi
nės rolės ten (Klaipėdoje) ne
vaidinau ir nepretenduoju į jo
kius “veikėjus”, šia proga pri
simena geras anekdotas iš ame
rikietiško gyvenimo, nesenai su
kurtas stambaus žurnalo Laiškų 
Redakcijai skyriuje. Būtent: 
skaitytojas rašo redakcijai, kad 
esąs labai panašus į plačiai žino
mą filmų aktorių ir dėlto klau
sia — ar turi galimybių prasi
mušti i sceną? Redakcijos atsa
kymas; “taip, Tamsta turi ga
limybių, tik nutaikyk, kai teatro 
durininkas bus nuėjęs išgerti ka
vos...”

Džiaugiuosi, kad nesu pana-, 
šus Į bet kokį Lietuvos politikie
rių ir dėlto dabar man nereikia 
laukti progos, kad patekčiau į jų 
rašomus atsiminimus...

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S»ndrt praktika ir chirurgija 

Ofttaa 2750 Wist 71st St 
TfU 925-8296

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

uždaryta.
Rix. tit* WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8*ndra praktika, spac. MOTERŲ |igo< Ofia**: 2652 WEST 59th STREET 
TaL: PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm, antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
Riaū 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195 

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

P. ŠILEIKIS, 0.?.art O»THCrtDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba ko|om<. 
(Arch Supports) ir L t

Vai.: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St, Chicago, lit 60629

■' Telef.: PRospect 63084

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

\ S. Petersenlenė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne nažiau kaip žaidimai 

aykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų maiše 
4ems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.t telpa 6 pasakos ir DVY 
iU KĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš va»kų pasaulio. Abi gausiai i Bus
tu o tos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
nažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gre
tas leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Slman- 
tevičiaus iliustruota, 130 psL, SI,80.

4. Stasė Vanagaitė - Patarsoniana, LAUMĖ DAUMĖ. 17 etlėraAčiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dot f

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
✓aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail Z. ScKleikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juoa 
įpratinti lirtuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pu*ė žaislų — lietuviško auk- 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,

Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros Klubo poatostoginis 
pirmas svarbus susirinkimas 
įvyks antradieni, rugsėjo mėn. 
5 dieną Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Pradžią^ vai. vak. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Klubo pirmininkė . Julia Sa
dauskas, visa valdyba ir nariai, 
manau, per porą mėnesių atos
togų bus gerai pailsėję, gausiai 
atsilankys į susirinkimą ir visi 
stos prie savo darbų.

Šią vasarą klubas gerai dar
bavosi. Turėjo du piknikus, 
kurie įvyko liepos 4 d. ir rug
pjūčio 20 d. Oras buvo labai 
gražus. Daug svečių ir narių at
vyko į piknikus pasisvečiuoti 
su joniškiečiais.

Piknikų komisija iš Julia 
Diksas, Mary Dapkus, Anna Ru
dis ir Kasper Krikščiūnas, tu
rėjo labai gerų pa tarnautojų. 
Noriu visiems maloniai padėko
ti už tokį gerą darbą. Piknikai 
labai gerai pasisekė ir gauta 
daug pelno.

Taipgi noriu visiems nariams 
padėkoti už dovanėles. A. K.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Upytės Draugiško Klubo susirin
kimas įvyks ipenktadienį, rugsėjo 
1 d. 7:30 vai. vak nauju kuku. Hol
lywood salėje, 2417 W. 43rd St. Visi 
nariai ir narės kviečiami gausiai at
silankyti susirinkime, nes po poros 
mėnesiu atostogų visi pailsėjo ir lai
kas jau prie darbo. Bus daug naujų 
reikalų aptarti ir išklausyti komisijų 
pranešimus. Po susirinkimo bus vai
šės. A. K.

— S. L. A. 134-tos Motery kuopos 
susirinkimas po vasaros atostogų 
įvyks rugsėjo . 1 d. Hollywood salėje, 
2417 W, 43rd St Tos narės, kurios 
dar neužsimokėjo savo nario mokes
čio, galės tuoj apsimokėti. Susirinki
mas bus įdomus, nes delegatės iš 
SLA Seimo padarys pranešimus. Na
res prašome nėsivėluoti, nes susirin
kimas prasidės lygiai 6:30 vai. vak. 
Po susirinkimo bus vaišės.

A. Halikz nut. rast.

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros Klubo susirinkimas įvyks antra
dienį, rugsėjo 5 d. 8:00 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Visi nariai ir narės kviečiami atsilan
kyti šiame susirinkime, nes po poros 
mėnesių atostogų yra daug reikalų 
aptarti ir komisijų pranešimus iš
klausytu Po susirinkimo bus vaišės.

A. K.

— Eržvilko Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyks trečiadienį, rugsėjo 
6 d. 8:00 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai ir narės pra
šomi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti ir pranešimus priimti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

. 1 E. AL M.

BIZNIER1AL KURU GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TT'RI GERIAUSIĄ 

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

j ••■*■■■■■■■■«■•■■»UB U M IB 1 ••M101 ■«■■■■ 
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
O ViaštMts tarė jam: Eik, nes tasai man yra išrinktas indas, kad 

nasty mano vardą priaš akis pagony, ir karalių, ir braoliaus sūm. 
Ap. Darb. 9:15.

✓

Matydami, kad Jėzus buvo Tėvo išrinktas, mes glaudžiamės prie jej 
matydami Tėvo charakterį apsireiškiantį jame, mes palikome viską ir nuė
jome paskui jį. Todėl, jeigu stengiamės suteikti pagelbą arba pašalpą ko
kiam žmogui, arba atliekame koki Dieviškame plane pažymėtu famąvimą, 
neturime tai daryti norėdami pasigirti arba išgąsdinti tik patys save, bet 
turime paremti tai savo širdies patraūkiniais prie Viešpaties ir pripažini- 
mu, kad mūsų vadas yra Dievo paskirtas.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyČHL Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi '^Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist 3715 West 66th Street, Chicago, 
lllinoU 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
lIIIIIIIIKlIlIBlllIElIKIlMSBailIIflIllKI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GKovekffl 6-234M

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhall 3-210M

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDtlAUSlA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

.... .miTi ■!■■!>! m i a ■iim !■—

• ' - v ‘ ” * - r . *■ ; * -'' ■ - - -• - '• T - '

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: į

DOVYDAS F. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKUS AlR-CUNDiTIONEh KUPLI čiOb

NARĮ/1:
Chicago?
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aasociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENA 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYč«Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Rhone: Y Arus 7-34U1

BUTKUS - VASATHS
1446 So. 50th Avė., Cicero, IIL Phone: OLympic 2-1003

------------ -.r-... .. ---------—

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti Dulkiu knygų, kurine papuof bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai |ri.iut, 592 pusi. 56.00
K. Bialinia, DIE NO J ANT, gražiai inžta, 464 puaL$6.00
Prof. Vacį. Birliika, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusL$7.50
Prof. Vacį. Birtiika, SENŲJŲ LlETUVIiRŲ KNYGŲ 

ISTORIJA. I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00. minkštais 
viršeliais — $2,00; n dalis, 225 pusL, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —$2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__ $550
Juozas Liūdžiu s, RAŠTAI, 250 pusi. $3.04 1
P. Liūdžiuviana, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, i

88 pusk$1.00 j
S. Michalsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE. 297 p., 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — $4.04
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusL, dabar tik  $10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago 8, UI. — Telet. HA 1-6100

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArus 7-113A-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2814 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, TIL 974-4410

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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pinigų, 
barstė.

kuriuos plėšikas iš
takiau bankas paten-i

j -ki li tas, y kad jo nauji įrengimai
gerai veikia.

Tarp pavogtų pinigų 
buvo rašalo bomba

Pagavo plėšikus, 
išvadavo moteris

Vakar 35 metų vyras bandė 
apiplėšti Amalgamated Trust 
and Savings banką, 100 S. Sta
te St. Banko tarnautoja jam 
atidavė kelis pundelius po 100 
dol. sudėtų pinigų. Tačiau vie
name pundelyje buvo tarp 
popieriaus įtaisyta maža bom
belė su raudonu rašalu ir elek
troniniu gaiduku, kurio vei
kimo principų nei bankas nei 
policija nepaaiškino. Kai plė
šikas ėjo per duris su $4,000 
dol., kaž kokia magnetinė jėga 
susprogdino plėšiko nešamą 
užtaisą ir aptaškė jį ir jo dra
bužius raudonu rašalu.

Plėšikas išsigandęs metė pi
nigus ir ėmė bėgti, tačiau po
licija jį greit sugavo. Praei
viai surinko tik apie 600 dol. iš ko savininko 

šiukšles.
ninkais užrakino rūsyje, 
turėjo dar vienas 
mininko sūnus 
pašaukė policiją.
tarpu, restorane 
žmonių pinigus.

Policijos mašinos dideliu 
greičiu lakstė antradienio nak
tį po pietinę miesto dalį, gau
dydamos tris negrus, kurie 
Įkaitais į automobili buvo pa
siėmę penkias moteris. Vienam 
civiliai apsirengusiam polici
ninkui pavyko peršauti bandi
tų mašinos vairuotoją ant Dan 
Ryan greitkelio. Mašina užva
žiavo ant žolės, pramušė tvo
rą ir atsimušė Į ten stovinčią 
kitą mašiną. Vienas .banditas 
žuvo, du buvo sužeisti, leng
vai sužeisti du policininkai ir 
viena automobilyje buvusi mo
teris.

Trys negrai atėjo į šiaurinė
je miesto dalyje esantį Kiyo ja
ponų restoraną ir kieme suti- 

sūnų, nešantį
Jį su virtuvės darbi- 

kuris 
duris, šei- 

tuoj išbėgęs 
Negrai, tuo 
atiminėjo iš 
Kada jiems

SKs&į

Karo aviacijos pulkininke Norma Brown, 46 m., paskirta vadovauti 
aviacijos saugumo tarnybos daliniams, kuriuose yra 2,000 vyry ir 

moterų.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnklg Reikia

DEPENDABLE WOMAN, 
WANTED

Live in & help care for semi-invalid 
woman, 5 day week, own room. Salary 
open. Good home for right person.

CALL
OR 3-8574 or 486-4823.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

MAN WANTED

for small loop area
YARD GOODS DRAPERY STORE

Must be willing to work Saturdays & 
Sundays. Good starting salary. Con
genial working conditions. Experien
ce preferred but not necessary if 

willing to learn.
799-8530 \

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

GAGE PARKO APYLINKĖJE išnuo
mojami 2 kambariai — miegamas ir 
virtuvė, 2-trame aukšte. Suaugusiam 
vyrui ar moteriai. Skambinti telef.

’ . ■ GR 6-2146.

6455 So. Kedzie Avė. PRospect 8-2233

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar
I Chicago, 1IL 60632. T* L Y A 7-5980

ME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 951 h St.

GA 4-8654

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBėS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tai.: REpublic 7-1941

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais’ viršeliais. Kaina $5.00.

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

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.
- --

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

J Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.
Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

reikėjo išeiti, jie pamatė pilną 
kiemą policijos mašiną.

Banditai tada, ginklu gra
sindami penkioms moterims 
įkaitams, pareikalavo prista
tyti jiems greitą automobilį ir 
reikalavo, kad, policija pasi
trauktų iš kiemo. Mašina bu
vo pristatyta, tačiau policinin
kai sudaužė jos užpakalines 
lempas, pašaukė policijos he
likopterį ir visur sekė bėgan
čius banditus. Strateginėse vie
tose buvo išstatyti policijos 
patruliai privačiuose automo
biliuose. Dan Ryan greitkeliu 
banditai lėkė,po 100 mylių per 
valandą greičiu. Pakeliui jie 
prisipylė gazolino, už jį nieko 
nemokėdami. , Iš greitkelio jie 
išlėkė prie 87 gatvės, tačiau 
ten ant tilto buvo policininkai, 
kurie pradėjo juos vytis ir 
banditai vėl įvažiavo i Dan 
Ryan.

Kaip niinėta, vienas polici
ninkas peršovė vairuotoją, ka
da pamatė, kad pagrobtos mo
terys sukrito ant mašinos grin
dų. Viskas pasibaigė laimin
gai, tik vienai moteriškei bu
vo nubrėžta kakta, kai maši
na atsimušė Į tvorą.

[ir aiškins to .ggeilkelio planus 
ir jo reikalingumą.

Tarybos pirmininkas John 
Bailey pareiškė, jog mažai 
kas žino, kad Čikaga gauna iš 
federalinės valdžios 900 mili
jonų dolerių tam greitkeliui. 
Tų pinigų negalima naudoti jo
kiems kitiems tikslams ir jie 
Čikagai pražus, - jei greitkelio 
planų bus atsisakyta.

Pamokos kaliniams
Bandomoji kalbų mokymo 

programa bus įvesta Stateville 
kalėjime, kur apie 50 ispaniš
kai kalbančių kalinių. Kali
niai ispanu kalba bus mokomi 
anglų kalbos, * įvairių amatų. 
Programa bus apmokama val
džios lėšomis ir kainuos apie 
80.000 dolerių.

Vežioja vaikus
Park Forest mokyklose pra

sidėjo vaikų vežiojimas auto
busais. Iš viso veikia 10 .auto
busų, kurie vežioja virš 1,000 
vaikų. Pirmąją-dieną du au
tobusai paklydo) ir mokiniai 
pavėlavo i pamokas. Rajone 
yra apie 4,200 mokinių, iš jų 
20% juodi.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Ivalriv pretty.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
--------------- ----- ------------ -

SIUNTĖJAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS
\ _ j ,11,1 „■ .im—■——I—

(•Tikrins keleivius
American Airlines paskel

bė, kad ateityje bus patikrina
mi visi keleivių rankiniai ba
gažai visuose aerodromuose. 
Trans World bendrovė toki 
100 nuošimčių tikrinimą kelei
viu ir jų turimų lagaminų jau 
įsivedė visuose skridimuose.

Pasisakė už 
Crosstown kelia 

4^

Metropolitam Housing and 
Planing Council pasisakė už 
planuojamą Crosstown Expres
sway , tačiau kritikavo miesto 
valdybą, kad ji nesugebėjo 
išaiškinti gyventojams, kurie 
prieš tą greitkeli protestuoja, 
kodėl tas kelias reikalingas 
Čikagos miestui. Taryba su
darė 15 narių komitetą, kuris 
atsakinės publikai į klausimus

TRUMPAI

— Sekmadieni; rugpjūčio 27 
d. CIevelande, lietuvių daržely
je, Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cleveland© skyrius ir Lietuvos 
Vyčių seimas padėjo vainiką 
paminėdami tuos, kurie šią va
sarą Lietuvoje susidegino pro
testuojant prieš okupantą: Ka
lantą, Stonį, Andriuškevičių ir 
Zalinauską. Dr. Kazys Bobelis, 
Altos pirmininkas, tame pami
nėjime pasakė kalbą, iškeliant 
mūsų brolių tėvynės meilės 
auka. V

— Kr. Donelaičio1 aukštesnio
joje ir pradžios mokyklose mo
kinių registracija vyks rugsėjo 
mėn. 9 d. (šeštadienį) nuo 9 vai. 
iki 1 vai. Francis M. McKay mo-

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

THRIFT HOUSE
511 MAIN ST., EVANSTON, ILI

Fall reopening Tuesday, September 
5. ‘ Large selection of

FALL & WINTER CLOTHING ' 
plus lots of 

CRYSTAL, SILVER, BOOKS
& TOYS.

Open 10:00 to 4:30 Tuesday through 
Friday.

Saturday 10:00 to 1:00 P. M. 
Operated by

EVANSTON JUNIOR LEAGUE

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

CROWN GAS STOVE 
1971 MODEL

Dining room table, 6 chairs & buffet.
Sofa & 2 matching chairs. 

Bedroom suite. 
Friday, Saturday and Sunday. 

10:00 to 4:00 P. M. 
Call 436-8078

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

t0 % iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.'
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

kykloje, 6901 So. Fairfield Ave. 
Mokykloje taip pat veikia pa
rengiamasis skyrius, Į kurį pri
imami vaikai sulaukę 5 metus 
amžiaus. Taip pat bus sudary
tas, jeigu atsiras mokinių, spe
cialus skyrius lietuviškai nekal
bantiems vaikams. Mokyklose 
pamokos vyksta šeštadieniais 
nuo 9 iki 1 vai. Į aukštesniąją 
mokyklą mokiniai priimami 
pristatę pradžios mokyklos bai
gimo pažymėjimą arba išlaikę 
nustatytus egzaminus.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Dgu metų patyrimas.

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

____ _■■■ _   ____ ' . ...... —*

— Romas Kezys, lietuvių 
“Laisvės Žiburio” radijo direk
torius New Yorke, pakvietė Chi- 
cagos Lietuvių Opera atvykti su 
Banaičio opera “Jūratė ir Kas
tytis”} New Yorką ir ten pla
čios apylinkės lietuviams duoti 
šios lietuviškos operos spek
taklį. Jei finansinės sąlygos 
leis, spektaklis turėtų įvykti pa
vasariop.

DĖDĖS 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 nu 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
—.------------------ ...---------------------------— ---------------------------------------------------------- -- ———— l - ■ —————................................... ............—-

— Emilija Pakštai! ė, Lydi j a 
Jadviršytė, Valė Sparkytė, Lo
reta Grybauskaitė ir Kristina 
Bukaveckaitė naujos mokyto
jos, kurios šiais mokslo metais 
mokytojaus Kr. Donelaičio pra
džios mokykloje. Kr. Donelai
čio mokykla sistematingai į dar
bą kas metai įjungia jaunų mo
kytojų, tuo pačiu deda tvirtus 
pagrindus lietuviškojo švietimo 
ateičiai. Mokyklos vedėju nuo 
pat mokyklos įsteigimo pradžios 
yra Julius širka.

* Lietuvių Tauragės Klubas 
kviečia visus atsilankyti į links
mą ir paskutinę š. m. gegužinę 
rugsėjo 10 d. Onos Bruzgulie- 
nės sode, 8274 So. Kean Ave., 
prie Lietuvių Tautinių kapinių. 
Gros K. Ramanausko orkestras. 
Pradžia 12 vai. vidudienyje.

Klubo Valdyba 
(Pr).
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38-TA IR ROCKWELL, 5 kambarių 
medinis su pilnu rūsiu. $10,000.

31- MA IR HARDING, 2 lotai ir 4 
kambarių medinis namukas. $10,900.

56-TA IR MOZART, 4 mieg. mūrinis 
su rūsiu. Tik $22,000.

44-TA IR TALMAN. 2 butų po 5 
kamb. medinis. $18.900.

43- ČIA IR CAMPBELL, 2 butų po
5 kamb. mūrinis. $23,500.

48-TA IR KARL0W, 5 ir 6 kamba
rių mūrinis. $28,000.

44- TA IR FRANCISCO, 2 butų po 5 
kamb. mūrinis. $30,000.

LEMONTE, lotas ir 3 mieg. naujai 
statomas namas.

32- RA IR HALSTED, restoranas su
6 kambariu butu. $390 pajamų i mėn.

BIZNIO LOTAS. B-l zona, 50x150’, 
prie 95-tos ir Roberts Rd.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE, CHICAGO

SAUGUMAS NAMUOSE

TEL. — 254-5551

MARQUETTE PARKE 
SAVININKAS PARDUODA 

MŪRINĮ 5 KAMBARIŲ,
3 miegamų bungalow, centralinis 
zu šildymas, mūrinis 2 mašinų 

ražas.
Skambinti 776-5529

ga-
ga-

PARDUODAMAS 2 aukštų 15 kamba
rių namas ant 2 didelių sklypų su 
gražiu kiemu ramioje priemiesčio 
apylinkėje. Yra įrengti 2 butai, ga
lima įrengti dar du. Galima nuDirkti 
du gretimus sklypus. 1 vai. kelionės 

iki vidurmiesčio.
Tel. 312 — 946-6136

A. G. AUTO REBINLDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuds 
žomi. Darbas atliekamas sąžininga* 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

K. 4 L INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilią draudimai.

CALIFORNIA SUPER SERVICI
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tvne-ups Ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9W

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovanot 
vitomt progom*.

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

M. A.ŠIMKUS
Real fctate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 264-7450 
Seto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.x /

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus, stogus, langus, dažome, sutvar
kome elektrą, atliekame cemento 

darbus ir t. L
SKAMBINTI:

ALEKSUI telef. 927-7186
arba ROMUI telef. 927-5680

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

LIUKSUS MODERNUS beveik nau
jas 5^ kambarių mūras. Sausas, 
įrengtas beismantas, air-cond., kar- 
petai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. $25,900

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matyti. $36,300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

6 KAMBARIŲ mūro octagon bun
galow. Viskas liuksus ir nauja vidu
je. Apie 63-čia ir Pulaski. $27,700.
• 2 AUKŠTŲ NAUJAS MŪRAS. Mo
dernūs įrengimai. Tinka Dr. ofisui 
ir liuksus butas gyventi. Arti mūsų. 
$39 900

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000

6 BUTŲ LIUKSUS, 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. S69,900.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000.

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karsto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. S21J900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu^. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500. f

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 au
to garažas. $36.500.

11 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
nlytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 1 

TeL: 471-0321

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33* sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-cia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW C L__ L_
rių — 2 miegami, 
šildymas. Garažas. Dideli , 
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

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

TEL. 436-7878

5 kamba- 
Centralinis oro 

kamba-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel.: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogą dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai, Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar 

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656




