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Abu Niksono žentai

Miami 2 viešbučiuose

Sovietų Sąjunga

CIURICHAS 
aliejaus importeriai praneša, kad 
gazolino kaina ten pakeliama 3.5 
centais galionui. Dabar ten ga
lionas reguliaraus gazolino kaš
tuoja $1.48, o galionas premium 
>1.54.

VOL LXI

Vašingtonas. Richardo Nik
sono žentai — Julės vyras Da
vid Eisenhower ir Tricijos vy
ras Edward Cox kategoriškai 
paneigė vienoje naujai išleisto
je knygoje paskelbtas paska
las, esą jiedu pasakę, kad pa
skutinėmis prezidentavimo die 
nomis Niksonas buvęs pasilpes 
protiniai, kalbėdavęs j Baltų
jų Rūmų koridoriuose iškabin
tus paveikslus ir buvę baimės, 
kad gali nusižudyti ir tt Tą 
knygą apie Niksono paskutines 
dienas Baltuose Rūmuose pa
rašė Washington Post repor
teris Bob Woodward ir Carl 
Bernstein, abudu už Waterga
te skandalo reportažus laimėję 
Pulitzer premiją.

pabrėždamas reikalą 
Jungtinių Valstybių 
efektingumą.

First and Greatest 
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Diktatorius Franko vedė pre 
kvba su komunistais, neturėda
mas jokiu diplomatiniu santy- 
tykiu. Tuo tarpu dabartinis ka
ralius panoro užmegzti diplo
matinius santykius su Maskvos 
valdžia. Tokiems santykiams 
užmegzti Maskvos pirmoji są
lyga buvo — sustabdyti žinių 
siuntimą į Sovietų Sąjungą is 
Laisvės radijo stoties. Jeigu is
panai tą padarys, tai ta
da Maskva nutrauks ispaniš
kas radijo žinias, taikomas da
bartinei Ispanijai. Atrodo, kad 
dabartinis karalius sutinka pri
imti Maskvos pastatytas sąly- 

šiltesnis »gas ir reikalauja uždaryti Lais
Saulė teka 5:29, leidžiasi 6:15 fvės radiją.

Masiniai 
tuzinus raganių 

‘medicinžmogių” ir

Sovietą šnipinėjimas 
JAV žymiai padidėjęs

Beckley, West Virginia. JAV 
Senato daugumos lyderis Ro
bert C. Byrd penktadieni pa 
reiškė, kad Sovietų šnipų veik
la JAV-bėse žyhiiai padidintas. 
“Daugėja įrodymų, kad Sovie
tų Sąjunga didina savo šnipu 
veiklą visame pasaulyje, “pa
reiškė jis savo kalboje demo
kratams, 
stiprinti 
saugumo

Galingos radijo stoties pas
tatymas Amerikai kainavo 10 
milijonų dolerių. Ton stotin te 
ko įdėti daug naujų pagerini
mų. Dabartiniu metu ši siun
čiamoji .stotis yra žymiai bran
gesnė. Stočiai sutarti saugią 
vietą, ją perkelti — reikia lai
ko. Amerikiečiai reikalauja 
bent penkerių metų šiam rei
kalui pertvarkyti.

Balandžio 2 d. visų ‘Portuga
lijos partijų atstovų akivaizdoje, 
ruošusių konstituciją, valstybės 
prezidentas Francisco da Costa 
Comes padėjo parašą, ją patvir
tindamas. Prezidentas priminė, 
jog tai yra tolimesnis žingsnis į 
demokratiją ir į socializmą.

Naujoji Portugalijos konsti
tucija atidaro vartus civilinei vy
riausybei, kuri turės pakeisti da
bar esančią ir susidedančią iš 
kariškių, kurie prieš dviejus me
tus nuvertė ilgai Portugaliją val
džiusią dešiniųjų diktatūrą.

Ji taipgi paruošė ‘kelią būsi
miems balandžio 25 d. visuoti
niems parlamento atstovų rinki
mams, kurių Portugalijoje nebu
vo'daugiau kaip pusšimtį metų.

Šalčiausia planeta

mūsų saulės šeimoje
Vašingtonas. Tolimiausioji 

planeta Pluto yra nuklota su
šalusiu metanu (methane) ir 
turi ,temperatūrą 400 lapsnių 
žemiau nulio. Tai yra vienin
telė planeta visoje devynių pla 
netų Saulės šeimoje, kuri per 
visą savo 4.6 bilijonų metų 
amžių nėra nei kiek pasikei
tusi.

šiandien Pluto tebėra toks 
pat, koks buvo saulės sistemai 
tebesikuriant, pasakė Havajų 
universiteto prof. David Mor
rison, vienas iš trijų moksli
ninkų, ištyrusių kaip atrodo to 
Ūmiausioji ir šalčiausioji pla
neta, kuri apskrenda aplink sau 
lę sykį per 248 metus.

Europos Rinka nori 
juodųjų valdžios

' Luksenburgas. Europos 
bendrosios rinkos viršininkai, 
posėdžiavę dvi dienas, balan
džio 2 nutarė paremti Anglijos 
ir ;JAV reikalavimus, kad Ro- 
dėzijos baltieji laike 2 metų 
perduotų krašto valdymą juo
diesiems. .Bet jie nieko naujo 
negalėjo nuspręsti, turint būti- 
rią reikalą surasti kelius ir bū
dus įvedant Europoje ekono
minę politinę sąjungą.

Visi devyni bendrosios rin
kos nariai, kaip toje Krylovo 
pasakėčioje, kiekvienas Euro
pos vežimą traukė savo kryp
timi. Jie jokiu būdu negalėjo 
surasti bendros kalbos ir iš
spręsti rinkimų klausimo, ren
kant visos Europos parlamen
tą, kuris turėtų įvykti 1978 m. 
Bet airių ministeris pirminin
kas Liam Cosgrave laikrašti
ninkams pareiškė, jog jis abe
jojąs, kad 1978 m. galės būti 
rinkimai.

Susitarimas su ispanais bū
davo pasirašomas kas penkeri 
metai. Iki šio meto nekildavo 
jokių ąukumų sutarčiai atnau
jinti bet praeitą savaitę Ispani 
jos karalius informavo JAV 
vyriausybę, kad leidimas siųs
ti iš Ispanijos žinias į komu
nistu pavergtus kraštus nebus 
pratęstas. Iki šio metu ameri
kiečiai duodavo diktatoriui 
Franko $285,000.00 kiekvieną 
metą, Susitarimas pasibaigė siti 
metų kovo 28 dieną. Ispanų 
valdžia praneši*,, kad penke- 
riems metams susitarimo ji ne 
pratęs ir neduos leidimą siųsti 
žinių Sovietų Sąjungos paverg 
tomas tautoms.

Panašios sutarties nutrauki
mas turėjo būti iš anksto pra
neštas. Toki papročiai, tapę įs
tatymu. Tuo tarpu naujas Is
panijos karalius pranešė, kad 
jis neduos leidimo radijo sto
čiai siusti žinių. Kada atsakin- 
gi Laisvės radijo pareigūnai 
ir JAV įstaiga, tvarkanti tuos 
pranešimus, užprotestavo ir 
pranešė, jog tau negalimas da
lykas, lai tada dabartinė Ispa
nijos valdžia pranešė, kad nuo 
ma bus pratęsta ir leidimas 
duotas žinioms tranliuoti tik 
S mėnesiams. Bet Laisvės ra
dijo vadovybė atsisakė priim
ti Šias sąlygas. Jai reikalingi 
bent penkeri metai, kad galė
tų perkelti radijo žinių siunti
mą į kitą vietą.

Neskelbs dokumentų
Crofton, Md. — Buvęs vice

prezidentas Spiro T. Agnew 
pareiškė, kad jis perskaitęs do
kumentus derybų, pravestų jo 
advokatų su valstybės proku
rorais. Jis nematąs reikalo 
juos dabar paskelbti. Jie nieko 
naujo neturi, kas būtų nežino
ma ir ko laikraščiai nebuvo 
paskelbę.

SSSR “paprašė” JAV pasiaiškini
MASKVA 

šeštadenį paskelbė paprašiusi 
Jungtiniu Valstybių paaiškinti, 
ką ten veikia JAV laivai Libano 
pakraščiuose.

Vienas JAV-bių diplomatas to
kį “prašymą” skaito nepapras
tu, kadangi Sovietja Viduržemio 
jūroje turi savo laivų, kurie la
bui lengvai gaH patys patikrinti.

LISABONA, Portugalija. — Portugalijos ^konstitucijai pa
ruošti* visų partijų, rinkti atstovai, kurių iš viso buvo 250, gerai 
apsvarstė priėmė-nauja Portugalijos konstitucija.

; Konstitucija buvo priimta vi
sų partijų atstovų balsais, prie
šinantis tik socal demokratų cen
tro (CDS) partijos atstovams. 
CDS partijos atstovai, kurių iš 
viso buvo tik 16 atstovų, naujai 
priimtąją konstituciją pavadino 
“socialistus tramdomieji - marš
kiniai”. Esą, naujoji konstitu
cija varžys tradicinį socializmą, 
kitaip sakant, istorinį.

Konstitucijos patvirtinimo 
iškilmės

Watergate kalinys 
atgavo laisve O C

Lompoc, Kai. — Buvęs prez. 
Niksono sekretorius Dwight I. 
Chapin balandžio 2 d. buvo pa 
leistas iš kalėjimo, kur jis atsė
dėjo 7 mėnesius ir 22 dienas. 
Jis iš kalėjimo išėjo pro užpa
kalines duris ir išskrido i Či
kagą, pas savo žmoną.

Chapin gavo kalėjimo baus
mę už melą, liudydamas Wa
tergate komitete.

Maskva moko 
prez. Fordą

Maskva. — Maskvoje 
kiančio instituto, nagrinėjan
čio JAV ir Kanados gyvenimą, 
direktorius G. Arbatovas tik- 

. rai arbatiškai Sovietų_ofeipzę 
“Pravda” pradėjo mokyti Anie 
rikos prezidentą Fordą, kad 
jis neklausytų šaltojo karo de
šiniųjų sparno “rėksnių’’ ir 
“senųjų arklių”, kritikuojan
čių detentę.

Prez. Fordas, atsižvelgdamas 
rinkimų bei rinkikų, paskuti
niu laiku ištikrųjų nevariojo 
žodžio detente, jį pakeisdamas 
“taika per stiprybę”. Arbato
vas tad ir rašo, kad “taika per 
stiprybę” buvo vartojama de
šimtmečiais. kuri tedavė gink
lų varžybas ir karo pavojų. 
Esą, detentės ir įtampos mažė
jimo nėra reikalo bijotis. Ge
riausia, kad tokie klausimai 
visiškai nebūtu keliami.

LIBANE VIEŠPATAUJA ANARCHIJA; 
PALIAUBOS TETRUKO VIENĄ DIENĄ

Visa viltis-dedamą į naujo prezidento rinkimus bal. 12
BEIRUTAS. — Penktadienį pradėjusios galioti Sirijai tar- 

- pininkaujant sutartos ginklų paliaubos civiliniame Libano kare 
šeštadienį buvo sulaužytos, 
138 užmuštų žmonių. /

Smarkias kovos į rytus 
Beiruto ir pačioje Libano 
tinėje baigė vos vieną dieną 
trukusias dvidešimt septintas 
paliaubas vienuoliką mėnesių 
trunkančiame tarpusavio kare, 
kuriame iki šiol žuvo 16,000 ir 
buvo sužeista daugiau kaip 
33.000 žmonių.

šeštadienį užmuštųjų tarpe 
buvo 20, rastų prie Baebda į 
šiaurės rytus nuo Beiruto nu
žudytų mahometonų proto li
gonių, paimtų iš prieglaudos.

Sostinėje būriai ekzękutorių 
siaučia ištuštėjusiose gatvėse, 
šaudydami į kiekvieną pasiro-1 
džiųsiį arba aptiktą priešingo 
fronto žmogų. Gaisrininkai yra 
bejėgiai gesinti .gaisrus, T<urie 

^iiaįesukonti'oĮiųQj^y^„ Įtaiki
na patį Beiruto centrą, šautu
vams viešpataujant gatvėse, 
galutinai baigiasi kuro atsar
gos, kurios jau buvo aptuštin- 
per ankstybesnius mūšius, ypač 
krikščionių apgyventoje Bei
ruto rytinėje dalyje. Trys au
tomobilistai, bandę pasiimti ku 
ro, buvo kairias parnių gyvi 
sedeginti. .-

, Kautynės pačiame krašte 
vyksta aplink Libano kalną, 
kur kairieji (hahomėtonai) 
yra užėmę Antoura miestuką. 
Falangistai (dešiniejį. krikščio
nys) aiškina, kad “kairieji” 
(mahometonai, musulmonai) 
laimėjo tik infiltracijos'ir ap
gaulės dėka. Dabar, neturint 
efektingos policijos paliau
boms palaikyti, armijai suply- 
šus skiautėmis ir valdžios įs
taigoms baigiant subirefi? anar 
chija gatvės užviešpatavo. Vi
si laukia balandžio 12 dienos, 
kurią turi būti išrinktas naujas 
Libano prezidentas dabartinio 
prezidento Suleiman ^ranjieh 
vieloje.

BUENOS AIRES. — Kovo 24 
d. Argentinos kariuomenė nu
vertė Isabelės de Peron vyriau
sybę ir perėmė krašto valdymą. 
Dabar, balandžio 2 d., prez. gen. 
Jorge Videla vadovaujamos vy
riausybės dekretu, uždaromas 
Argentinos parlamentas, ir su
varžytas betkoks universitetų, 
politinių partijųir darbininkų są
jungų veikimas. Vadovauti , ir 

’ prižiūrėti" pastatyti kari
ninkai: universitetuose, didžių
jų miestų ir provincijos mieste
lių savivaldybėse ir valstybei pri
klausančiose įmonėse.

Taipgi įsteigta karo taryba 
su skyriais visame krašte teisti 
visus teroristinius veiksmus. Ta
rybai suteikia teisė bausti mir
ties bausme visus pogrindžio vei
kėjus, pagautus sėjant terorą.

Argentinos kariuomenė visa
me krašte ieško ir suiminė- 
ja teriristus, pogrindžio veikėjus. 
Paskutinėmis dienomis buvo nu
šauti 9 teroristai.

transporto lėktuvus
Vašingtonas. — Sekr. Kisin- 

geris senato užsienio reikalų 
komitete užtikrino, kad be še
šių transporto lėktuvų C-10. 
kitų ginklų Egiptui nebus par
duodama irkad Ameriką netąp 
sianti Egipto ginklų gaminto
ju. Amerikos kongresas tad. 
turėdamas omenyje Kisingerio 
užtikrinimą, ir mano nesiprie
šinti lėktuvų pardavimui.

žuvo septyni žmonės
Miami. Policijos nuomone, 

nuo padegamos bombos naktį 
į šeštadienį kilusiame dviejuo
se viešbučiuose gaisre 7 žmo
nės sudegė, o 14 buvo sužeista, 
iš jų du atidegė kritiškai. Tuo
se gretimuose viešbučiuose 
Avendale ir Saragossa gyveno 
beveik vien seni žmonės. Po
licija tardo vieną buvusį Aven 
dale viešbučio tarnautoją, kurs 
neseniai buvo atleistas iš dar
bo. Kai kurie spėję išsigelbėti 
paliudijo girdėję sriiarkij spro
gimą ir nieko netrukus pajutę 
dūnus. ... ’ . *
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ISPANŲ VALDŽIA ATSISAKĖ 
PRATĘSTI NUOMOS SUTARTĮ

Kiekvieną metą amerikieč 
diktatoriui $285-000 nuomos

MADRIDAS, Ispanija. — Naujas Ispanijos karalius Carlos 
de Burbon pranešė amerikiečiams, kad jis nepratęs susitarimo 
Laisvės radijo stočiai. Dabartiniu metu netoli Barcelonos pasta
tyta didelė radijo žinioms siųsti vadinama Laisvės radijo stotis. 
Kiekvieną dieną ji siunčia žinias į rusų pavergtą Europą įvairiau
siomis kalbomis, įskaitant ir lietuvių kalbą. Laisvės radijas veikia 
ištisas 24 valandas, duodamas tikslias informacijas ne tik apie 
įvykius laisvajame pasaulyje, bet ir apie įvykius pačioje Sovietų 
Sąjungoje.

Iki 1948 mėty Atlantic City, N. J., gamtos ir jūros grožiu pasinaudodavo tiktai patys tur
tingiausieji amerikiečiai. Daugelis ten praleisdavo atostogas ir važiuodavo baigti savo dienu. 
Šiandien Atlantic City tapo masiy džiaugsmo miestu. Apskaičiuojama, kad pasivaikščiojimas 
pajūryje tapo milijono žmoniy džiaugsmu, didžiausia pramoga. D?bar astuonios šio miesto my
lios pagarsėjo ^visame pasaulyje. Tūkstančiai žmoniy važiuoja pasidžiaugti pajūriu, miestu ir 
žmonėmis. t 4 t J -___ - - - ~ -- ---- -------------------------------------------------------- -- ----------------

žydų šūvis j Sovietų misiją
NEW YORKAS. — Vyriškas 

balsas per telefoną pasisakė pri
klausąs žydų ginkluotai Rezis
tencijai ir pareiškė, kad jo or
ganizacija anksti penktadienio 
rytą paleido du šūvius į Sovetų 
misiją Jungtinėse Tautose.

■Slaptosos pranešėjas pasakė, 
kad tiedu šūviai iš 222 kalibro 
šautuvo yra “atlyginimas” už 
kalinimą Marinos Tiemkin už 
tai, kad prašė vizos išvažiuoti į 
Izraelį. Pranešėjas pridūrė, kad 
jo organizacija reikalauja lais
vės -ir keliems kitiems Sovieti- 
joje inkareeruotiems žydams.

Misijos apsaugos sargybinio 
pranešimu, kulka -'rasta-atšimū- 
šusi misijos devintame aukšte 
vieno kambario sienoje.

Doku darbininku streikas 
Suomijoje

HELSINKIS, — šeštadienį su
streikavo 4,000 Suomijos dokų 
darbininkų reikalaudami aukštes 
nių algų ir geresnių darbo sąly
gų. Uostų darbininkai įsijungė 
į prekybos laivyno daugiau kaip 
17,000 jūrininkų streiką, kurs 
tęsiasi jau visą savaitę. Dėl jū
rininkų streiko virš 50 laivų sto
vi Suomijos uostuose. Maisto 
pramonės streikas uždarė pieni
nes, kepyklas ir skerdyklas.

Kova su raganiais Afrikoje
DAR ES SALAM, 

suareštavus 
“daktarų”, 
profesionalų žmogžudžių žymiai 
sumažėjo žudynių rykštė, kuri 
vargino Tanzanijos šiaurinę 
Mvanza sritį. Per praėjusius 
trs mėnesius tik šeši žmonės to
je srityje nužudyti, lyginant su 
praėjusiais metais, kai būdavo 
kas mėnesį nužudoma vidutiniš
kai po 14 žmonių.
” Kaimietis, kuriam nesisekė, 

ėjo pas raganių prašyti, kad nu
rodytų kas yra jo nesėkmės kal
tininkas ir raganiui nurodžius 
samdė profesionalą žudiką, • su
mokėdamas už “kaltininko” nu
žudymą vidutiniškai $122 ir pen
ketą karvių.

žemės drebėjimas Turkijoje
ANKARA, — Turkijos rytinė

je provincijoje Agri, esančioje 
sovietų Rusijos pasenyje, žemės 
sudrebėjimas užmušė 4 žmones 
ir sugriovė kelis tuzinus namų, 
pranešė Turkijos valstybinis ra
dijas šeštadienį.

Šveicarijoj gazolinas 
jau pabrango

Šveicarijos
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want to use that money 
right away, there’s 
a 10-yoar extension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right 
age for you.

Help Keep

Our Economy

Strong

A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it

money is different 
The more weight it

to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

WASHINGTON AS. Val
diškieji sveikatos ekspertai pa
reiškė, kad jie nerekomenduoja 
ateinantį rudenį skiepyti prieš
mokyklinio amžiaus vaikus kiau
lių virusų skiepais, kadangi ma
ži vaikai nuo tų skiepų gauna 
konvulsijas ir aukštą temperatū-

žiami. Jeigu jie žinotų, kad su 
daužytus langus turės atstatyti, 
tai daugiau nedaužytų. Nega
lima skaityti, kad tai nesubren 
dusių kvailiukų darbas — jie 
savo langu nedaužo. Jie daužo 
svetimus...

“ Come under our wing 
We care what happens to you.

w see us for 

financing 

AT OUR LOW RATES

Home Office: 4192 Archer Avenue. Chicago. Illinois 60632 phone: 847-1140
Dewners Grove Office: 5 100 Forest Avenue. Downers Grove. Illinois 60575 phone? 963- T140

Lombard Office: '1st Federal Savings of Lombard}. 23 North Mam. Lombard. Illinois 60148 phone: 627-1 140
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Kisingerio ‘doktrina* 
iš Zumwalt užrašų
WASHINGTONAS

datas į JAV prezidentus Ronald 
Reagan, kalbėdamas per TV pa
citavo buvusio Jungtinių Vals
tybių laivyno operacijų viršinin
ko admirolo Elmo R. Zumwalto 
•Jr. 1970 metais pasikalbėjimo 
su Henry Kissingeriu santrauką, 
kurią adm. Zumwalt greitraščiu 
(stenografija) spėjęs užrašyti 

; bloknotą:,

“K (issingeris) jaučia, kad 
TAV( kaip ir daugelis kitų civi- 
'izacijų atgyveno savo istorijos 
čiukurą ir, jo manymu, slenka 
pakalnėn ir nebegalima jų pri
kelti politiniam iššaukimui... Jis 
(Kissingeris) pasakė, kad jo 
darbas yra prikalbėti rusus, kad 
duotų mums geriausią sandėrį, 
kokį begalima gauti, pripažįstant 
kad istorijos jėgos jiems favori- 
zuoja.

“Jis sakosi įsivaizduojąs, jog 
istorijos šviesoje jis bus pripa
žintas kaip vienas iš tų, kurie 
susiderėjo dėl Sovietus favori- 
zuojančių terminų, bet kad Ame
rikos žmonės gali tik save kaltin
ti kad neturėjo gyvybinės jėgos 
sustabdyti tą raidą prieš rusus, 
kurie yra kaip Sparta prieš mus 
— Atėnus”.

Langu daužymas nesiliauja
Vos Chicago Lawn viešoji 

bibliofeka ir gretima maisto 
krautuvė išdaužytus langus su
sidėjo, dabar vėl kiek į šiaurę, 
prie 57-tos ir Kedzie,^didelės 
krautuvės aukštojo rakio sie
noje žioji keturios skylės 
keturi aukšti stiklai pradaužti. 
Nuostolis —- keli šimtai, o gal 
ir apie tūkstantis. Atrodo, kad 
tai praėjusio savaitgalio pa
sekmė — savaitgaliais valkatos 
daugiausia siautėja.

Apylinkės gyventojai laužo 
sau galvas, kodėl tokie pikta
dariai griežčiau nepersekioja
mi, nesurandami ir nenubaud-

.,i.;i sibiriok
i- iš 84 mokytų Amerikos ir Eu 
ro o- vvru nei vienas nemo 
k jo lietuviškai. Aš galėjau pa
kalbėti žemaitiškai ir pasaky
ti. kad kalbu lietuviškai, tai 
iie būtų tikėję, nes nei vienas 
'o- kalbos nemokėjo. Galėjau 
ir padzūkuoti. , vistiek jiems 
būtų tikę, nes jiems visi gar
sai ir žodžiai buvo vienodi.
Tiktai vienas japonas priėjęs

Your 
than you. 
puts on the better. The Tatter 
it gets, the healthier it is. To 

help your money gain the 
. i most, give your money the 
R, best possible ^ interest. 
|||y. You’ll find it

at Standard 
Federal Savings.
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Kai mūoą
tyrė, kad savo tarpe turi moks
lininką akademiką Ov^iniko- 
vą, tai kai kurie juo susidomė
jo. Jie pradėjo klausinėti moks 
lininką rusą įvairiausių daly
kų, o man reikėjo viską versti. 
Verčiau ne tik klausinius, bet 
ir a įsakymus. Turiu pasakyti, 
kad kartais man būdavo ga* 
na sunku, žodžiu nesupratau. 
Ovčinikovas, supratęs mano 
padėtį, parinkdavo tokius žo
džius, kad as suprasčiau ir jie 
galėtu suprasti. Apie kitus ru
sus jie nieko nebuvo girdėję, 
bet mokslininkas Ovčinikovas 
jiems buvo girdėtas ir džiaugė
si, kad galėjo asmeniškai Pie
tų Ašigalio zonoje su juo susi
pažinti.

— Sakykite man, kaip jūs ga 
Įėjote išmokti taip gerai kal
bėti rusiškai, — klausė vėliau 
mūsų ekspedicijos nariai.
. — Kaip plaukti pramoksti 
beplaukdamas, taip rusiškai 
kalbėti pramoksti kalbėda
mas, — jiems atsakiau.

— Juk Jūs esate lietuvis? — 
jie toliau klausdavo.

— Lietuvis, — atsakydavau.
— Tai kur išmokote taip gra 

žiai kalbėti rusiškai?
Dauguma lietuviai kalba bent 
po tris kalbas, — jiems atsa
kiau. — Mes gyvename tarp ru 
su, lenkų, vokiečių ir latvių, 
tai mums reikia šias kalbas 
mokėti. — jiems aiškinau. — 
Be to. lietuviai ne amerikie
čiai. kurie gali apsieiti su vie
na kalba ir svetimos kalbos ne
nori mokytis. Lietuviai kitas 
kalbas noriai mokosi, o kai pra 
moksta, tai nebijo jomis pakai 
bėti.

Kelionės metu beveik kiek
vienam profesoriui turėjau aiš 
kinti, kad mes mokame po ke
lias kalbas, o Amerikon atva
žiavusieji esame priversti dar 
ir angliškai pramokti.

Pirma, -man- a-tfmlė, kad jie 
į manė taip^abejoSnai žiūrėjo, 
bet kai užgirdo, kad galiu pa
daryti tą. ko jie negali, tai vi
sai kitaip jie ir mane vertino. 
Man buvo smagiau, beveik jau 
čiausi kaip lygus sulygiu. Jiems

šių metų kovo 26 d. gavau 
“Naujienų” kalendorių, šiems 
metams išleista. Kalendorius 
labai įdomus, kai’ ir kiekvienais 
praeitais metais .leistas. Labai 
pasidžiaugiau gavęs, širdingai 
ačiū. Šiais metais, sukanka ly
giai 50 metų, kai skaitau ::Nau- 
jienas”. Kas metai gaudavau 
“Naujienų” kaiedorių veltui. Ju
biliejinių 50 metų su “Naujie
nomis,” sukaktuvėmis • siunčiu 
nors po ‘dešimt .centų už kiekvie
nus praeituosius^ metus — viso 
penkias dešimt dešimtukų.,

• Priimkite ir nei ačiū man ne- 
sakykite, tik paklausykite mano 
patarimo: Ar negalėtumėte šiais 
“Naujienų” 60-tais vajaus me
tais išleisti vieną knygą iš visų 
praeitų metų, “Naujienų” ka
lendorių ištraukas, surašant Į 
vieną knygą, kaip kad kasinėtai 
į kiekvieną kalendorių — kas 
mėnesį surašote pasižymėjusių 
lietuvių vardus, pavardęs ir dar
bus, kada jie yra. gimę ir kada 
mirę. Tą knygą (o gal. tik nedi
delę knygutę) pavadinkit “Pa
minėtinos pasižymėjusių lietu
vių dienos’. -ė

Tai būtų istorinė knyga ar 
knygutė, pralenkianti šimtus di
delių tomų knygų beieškant pa
sižymėjusių lietuvių, norint su
žinoti, kiek ir kokių pasižymėju
sių žmonių lietuviai yra turėję. 
Tai galėtumėte tas knygas, bei 
knygutes parduoti po kelis do
lerius ir “Naujienoms” būtų ge
ra parama, o žingeidžių žinių 
rinkėjams apie savo tautiečius 
būtų didelė lengvata.

Priedas: Money.orderis sumo
je $5.

Geriausių pasekmių ir tvir
tos sveikatos visiems “Naujie
nų” leidėjams nuoširdžiai linkiu 
ir, visus gerbdamas lieku.

Su pagarba Jūsų

Kazys Beniušis, 
Senas Naujienietis

mūsų ekspedicijos 
i vienas nekalbėjo 
; 30 rusų, greičiau- 
u, kad nesušaltu

niĄmerica.
Bonds matare in less thjkn rx
Xow R jtey tetervte. wtei M te i ml
W t ym. 10 -nofte (4% tte frte. BMr w

if ktet, tentem. or deotreywL
<*a ba oaabed year tetek. Ištara* h aabtea* te
rtete ar local lamm. taws. M. teterte tea te

7.08% s*1
6.81%

6.002% zr

0.1 ( %

7.90% zr

t tęsinys)
vietoj ir savo laiku

man teko važiuoti su 
tu.Ju dideliu skaičiumi profe
sorių, rašytoju ir dideliai mo- 
k u žmonių, tai man bus o nes 
i. a_u, kodėl manęs tėvai ne- 
1 iėo j mokslą ir neįtikino, kad 
n u nykioje įgytos žinios kada 
n: i*s gali būti naudingos. Gy
venime ne vieną kartą apie tai 
ta vojau, bet gyvenimo laikro
džio atgal pasukti nemokėjau. 
Sk.učiau, kad jau yra gudra- 
ca vių, kurie ir tą'inoka pada
is u. bet visa tai labai brangiai 
kainuoja, todėl tuo reikalu la
bui daug sau galvos nekvarši- 
j: ’ ir nesisielojau. Žinojau, 
k f! visa tai būtu buvę veltui.' 

.ariau, kad reikia mokytis 
kvien i dieną ir panaudoti 

ki kvienų progą, patikinau, 
k •!. bendrai paėmus, žmonės 
* r labai geri. Jeigu tik įsitiki- 
n 1 kad nežinai, tai tau paaiš- 
I.i la. o jeigu mato, kad reika- 
r Minai nesupratai, tai dar pa 
I u* o:a. Tik semkis ir dėk ži- 
nias į tušCią galvą.

Bet čia reikalas sukosi visai 
a i- kitą dalyką; aukštesnės mo 
k klos nelankiau bet norėjau ir 
į-r ) moky toju pasirodyti, kad 
n?-u jau pats paskutinis. Reikia 
lik turėti kantrybės, proga pasi
likęs. Niekad man nebuvo to- 
? j i gera, kaip kelionėje į Ark- 
‘ik'\ Reikalai taip susidėjo, 
kad rusai nemokėjo angliškai, 
o iš mokvtu : 
S. i nariu, nei

j y-

PASSBOOK 
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prie manęs paklausė, ar aš mo 
ku rusiškai ir lietuviškai, ir pa
prašė, kad aš jiems pasakyčiau, 
kaip duona vadinasi angliškai, 
rusiškai ir lietuviškai. Turė
jau jiems aiškinti, kaip tomis 
kalbomis vadinosi arklys, pei
lis. dangus ir lietus. Japonai 
iš balsu įsitikino, jog tai yra 
visai skirtinga kalba. Iki to me
to jie manė, kad lietuvių kal
ba buvo atskilusi nuo rusų kal
bos. Aš jiems pasakiau, kad 
įvyko atvirkščiai. Lietuvių kal
ba buvo senesnė ir rusų kalba 
atskilo nuo lietuvių kalbos...

Bet ne apie tai dabar norė
jau parašyti. Norėjau pasakyti, 
kad man atėjo laikas kiekvie
nam ekspedicijos nariui paro
dyti, kad aš buvau naudingas* 
Rusai, jau minėjau, mus visus 
labai gerai ir gražiai pavaiši
no. Kaviarą galėjai valgy ti be 
duonos, o degtinė gerti stik- 
’ais. Gaila, kad aš jau turiu pri
silaikyti. Bet jeigu būčiau į 
šią ekspediciją patekęs jaunat 
vėje, tai būčiau visą degtines 
>žerą išgerės. Jos buvo daug 
ežerą išgėręs. Jos buvo daug 
be jokio protesto. Mūsų laivo 
kapitonas tiek įsismagino, kad 
M tonas tiek įsismagino, kad 
kiekvieną vyresnį rusų tyrinė
jimų stoties pareigūną pakvie- 
ė į laivą vakarienės. Pas ru
ns buvau dešinioji laivo kapi- 
ono ranka. Jis manęs nepalei

do. Kur ką rusams sakė, tai aš 
ur jau jiems išversti. O vėliau 

kur ką rusams sakė, tai aš tu
rčiau jiems išversti. O vėliau 
reikėįo versli ir atsakvnią.

Šiaip iš manęs vertėjas lėtas, 
lažnai man trūksta žodžiu. Jie 
ateina, kai jau reikia versti ki
ta sakini. Bet' kai natekau i te A C
Pietų Ašigalio zoną ir pajutau 
šalto oro-,srovę ir šiltą kaviaro 
ir vodkos mišinį, tai ir be žo
dyno verčiau iš vienos kalbos 
i. kitą be jokių sunkumų. Man 
dar geriau sekėsi, kai perėjom 
i mūsų laivą, užkandom ir pra 
dėjom linksmintis.

rusų kt'ba aVp<Jė neįkanda
ma, o aš jų kaip ropę krimtau.

Susitikimas sir čilėnais, ru
sais ir šokiai su dainomis mūs 
visus tiek išvargino, kad ne ne
girdėjome, kaip mūsų laivas 
ištraukė inkarus iš Fildes pu
siasalio vandenų ir pamažu 
patraukė į vadinamą Dramb
lių Šatą (Elephant Island). 
Ekspedicijos vadovai aiškino 
ne tik salos istoriją, bet ir jos 
vardo kilmę, bet dar nesura
dau užrašų. Parsivežiau tiek 
daug visokių popierių, fotogra 
fijų ir pastabų, kad beveik ne
susigaudau. Kitą kartą būsiu 
protingesnis, visas pastabas da 
rysiu viename bloknote, kad 
nesusimaišytų ir neišlakstytų 
po visus popierius.

Drambio sala ne .tokia jau 
didelė. Gal yra kokių 40 ar 50 
mylių ilgio ir kokhj 20 ar 25 
mylių pločio. Vienas jos galas 
yra truputi' smailesnis. Šiauri
nėje salos piiseje! yra trys sa
los gryniausio granito. Kiek to
liau į vakarus nuo šios salos 
vra nedidelė, bet gana aukšta 
Cornwallis sala. ‘
Visur pingvinų ir jūros paukš 

čių knibždėte knibžda. Fotogra 
fams ten yra didžiausia proga 
padaryti gerų nuotraukų, nes 
salų paukščiai noriai pozuoja 
— apsirėdę geriausiais drabu
žiais ir be pižamos.

(Bus daugiau)

Tai yra, mažų mažiausia, ne
sveikas daryti piktą palinki
mas, kuris nesudraudžiamas, 
auga, didėja... Ir vėliau visi 
stebisi, iš kur ir kaip atsiranda 
tiek daug tokių didelių nusi
kaltėlių: padegėjų, plėšikų, 
žmogžudžių?... Ir nenori su
prasti, kad patys jų priveisia, 
laiku nesudrausdami, nepade
da — policijai juos persekioti.

Gaisrą reikia gesinti, kol 
dar neįsidegęs.

A. Šalčiukas
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MINIMUM AMOUNT $5,000

1 year Certificates of Deposit 
MINIMUM AMOUNT $2,500

1 > year Certificates o< Deposit 
MINIMUM AMOUNT $5,000

UNIVERSAL SAVINGS 
has been paying the 
HIGHEST 
consistent with SAFE

AGEMENT for over 52 
years.
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LITHUANIAN ALLIANCE OF-AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001 _

GERIAUSIAS LAIKAS 
meškerioti ežere

Universal
SAVINGS
1800 $. HA IS TED

Spaudoje skelbti reikalavimus 
iš latviu atimti kai kurias sri
tis — yra visiškas pasimetimas. 
Apie tai buvo galima kalbėti Ne
priklausomybės metais, bet ne 
dabar, kai komunistiniai rusai 
galanda peilius po latviu ir lie
tuviu kaklais.

iš UNIVERSAL graži 72x90 CANNON 
THERMAL antklodė jums dovana, jei 
įnešite dabar $500 ar daugiau i jūsų esa
mą taupymo sąskaitą!

6 year Certificates of deposit 
< MINIMUM AMOUNT > 
\ $5.000 /
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Kai nuo Carson miesto pako- 
I pėm gerokai j kalnus, teko pa- 
' matyti Carson lygumos (ar aukš
tumos) tolimesnę dalį. Matėsi 
buldozeriais išlygintos gatvės 
(pašalinti mizerni krūmokšniai) 
ir net, rodos, vienas kitas pasta
tėlis. Tai bene bus kuriame nau
ja gyvenvietė, tik- kaip joje įsi
kurti ir gyventi, kada Carson 
miestas jau dabar jaučia van
dens nedateklių.

Tiek palei Tahoe ežerą, tiek 
toli nuo jo, miškai palei kelią 
pilni vasarnamiu, o jei kur di
desnė klaima, tai užkandinė, 
viešbutis ar auto remonto dirbtu-

kloti, stiklai išdaužyti, durys už
kaltos. ‘Pamaniau, kad čia ka
daise buvo kalėjimas, bet kam 
toks sunkus kranas kieme? Pa
klaustas vietos gyventojas 
aiškino, kad čia kadaise buvo 
ležinkelių depo.

Valgyklų reta, visa kas 
koncentruota į kasinus. (Nug
get kasine bene 4 valgyklos)-. Esą 
keletas smulkių auto dalių ga
myklų, nes čia pigesnė darbo jė-

Carson mieste teiravausi ar 
čia yra pensininkų. Sakė, kad 
esą, tik nedaug. (Kas iš senių 

įnori braidyti po sniegą, ir kęsti 
šaltį, nes ir dabar, saulutei skais
čiai šviečiant, vėsoka ir pilna 
sniego vėpūtinių pastatų šiaurės 
pusėje).

Kelionė iš San Jose iki Carson 
ir atgj sudarė apie 480 mylių. 
Tiek nuvažiuojant, tiek grįžtant 
sustodavome pusraukęly kurioje 
didesnėje valgykloje pasisup
ti, pailsėti ir kojas ištiesinti.

turku*

Užuot prisipažinęs Augustavo 
išvogimu iš to Lietuvos žemė
lapio, kalba apie upes! Augusta
vas nėra upė, o lietuviams svar
bus ir mums turintis priklausyti 
miestas.

Teisingas Lietuvos žemėlapis 
nebūtinai turi būti istorinių sie
nų žemėlapiu,- istorinės sienos 
nėra istorinis atlasas, etnografi
nės sienos yra visai kas kita.

Klaidingas Lietuvos atžymėji- 
mas žemėlapyje, įtaiguojant ma
žesnes Pabaltijo valstybes, yra 
kenkimas nė tik lietuviams, bet 
taip pat estams ir latviams.

Savo pasisakyme užsiminė vie
ną teisingą dalyką: siūlo išleisti 

Įmano parengtą Lietuvos žemė
lapį. Prie jo bus ir studija su 
gausiais. duomenimis, žemėla
piais, brėžiniai ir kt., kad kiek
vienas galėtų pasitikrinti.

1964 m. Vladas Mingėla pa
skelbė rašinį apie naują žemėla
pį. Į tą straipsnį labai piktai 
reagavo okupuotos Lietuvos 
spauda, radijas. Tuojz pat to
kiu pat tonu pradėjo piktžodžiau
ti komunistinė lietuvių kalba 
spauda JAV-se. Aš buvau šlykš
čiausiai šmeižiamas. Dėl to' ne
sijaudinau, nes rusai-komunis-1 
tai visad puola lietuvius, dirban
čius didesnės reikšmės darbus, 
priešingus Maskvos nustatytai 
linijai.

Begaliniai nustebau, kai netru-

Alekso Aferose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
CbicAgos lietuvių gyvenimą ir Jų atliktus darbus 684 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
Eulietižki chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografl- 

Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
organizacijų atlikti darbai, {steigtos mokyklos, skaityklos, ban

kai ir H. ' i'l» &
dorintieji šią knygą jslgyti, prašomi parašyti čekj arba Money 

Orderj ■
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS

' vardu ir pasiųsti:
1739 So. Halstad SL, Chicago, DL 60608 ’

Pietų Nevadoje gyvenę indė
nai turėjo molio nudrėbtus ar iš 
akmenų suremtus gyvėnąmus 

pastatėlius (palapinių formos ir 
dydžio) ir augino kornus. Kor- 
nus maldavo akmens dubenėliuo
se, akmeniniu kočėlu. Naudoda
vo maistui ir kurių tai medžių 
kunkorėžių sėklas.

Antrame aukšte yra skyrius, 
kuriame pavaizduota ankstyvųjų 
Nevados amerikiečių — pionie
rių dailydės įraikiai, statybiniai 
įrankiai, liktarnos, medžio du
benėliai ir kt. virtuvės dalykai, 
sviestui sukti statinėlė,^ kavai 
malti mašinėlė, foto aparatai, 
pirmosios rašomos mašinėlės, 
apie 30 tvorų pavyzdžių, kali
niams sulaikyti,kad nepabėgtų 
gelež. kaladė su retežiu iš 1870 
m. ir kt. Netrūksta čia ir “kov- 
bojų’ aprėdo, kalnų ir kt.

Pastabėlės

šia nebrangia ir įdomia kelio- j 
ne džiaugiuosi, nes teko pama
tyti keletą Siera Nevados kalnų 
dengtų sniegu, o mažesniais kal
neliais ar atkalnėmis ir pava
žiuoti, pamatyti Nevados sostinę 
ir pakvėpuoti tyru kalnų oru. (Iš 
ties, labai tyrus oras buvo pasi
vaikščiojimo rytą).

Iš Carson važiavome link Ta- 
ioe ežero, puškelį ar daugiau te
ko kopti į kalną. Busas lyg vė
žio žingsniu judėjo. Kita kelio Į 
dalis į pakalnę
Carson apylinkėje smėlynai ir 
akmenynai, o ties Tahoe ežeru 
prasidėjo spigliuočių miškai. Vi
są paežerę (apie 20 mylių) ir 
dar daug daug mylių nuo ežero 
teko atkalnėmis ir miškais va
žiuoti.

Dabar jaunos moterys turi po du, o dažnai net ir po tris mažus kambarėlius, o 1920 metais 
jaunos moterys dažniausiai gyveno paveiksle matomuose kambariuose, čia sėdi ne tik ji pati, bet 
matomi ir josios miegamasis. Prisimena 50 metu praeitis, kai minima JAV 200 metu laisvės ir 
nepriklausomybės sukaktis.

Bevaikščiodamas-Car son mie
sto gatvėmis (o. jų nedaug, po 
kelelį abi puįes pagrindinės 
gatvėj apėjau ^idžiulĮ dvišakį 
ęer vžją bloką -jrehaaukštį ap- 
leistį^aštatą. ’^rigų rėmai ge- 
lėžfni^k’Ai'.kur Vi^os tinklu iš-

CIHCAGA. Buvęs alderma- 
i nas Thomas E. Keane ir mero 
• Daley spaudos sekretorius Earl 
i Bush jau gavo teismo paskyri- 
.mus, kokiuose kalėjimuose turės 
I atbi' i 4 »vo bausmes. Keane, 
į kurs 1974 metais buvo nuteistas 
Į 5 metams, paskirtas į Federalinį 
Pataisos Centrą I>exingtone, Ky., 
kur siunčiami ne visai sveiki se
ni nusikaltėliai, o Kean yra 70 
metų amžiaus. Bush, 60 metų 
amžiaus, savo metus atsėdės Fe- 
deralinėj Pataisos Institucijoje, 
Terre Haute, Indianoje.

Abudu tebėra -isvi už užsta
tus. Bet Keanei priteista $27,- 
060 piniginė bausmė ir apmokė
ti $5,000 teismo išlaidų.

✓ , />...

Michigano ežeras, kurs api- 
daugiau kaip 14 milijonų ak- 
vandens plotą, pasak Sun- 

Times yra geriausia vieta pasau
lyje žvejoti lašišas (salmon) ir 
upėtakius (trout). Be šių dvie
jų vertingų žuvų rūšių, Michi
gano ežere apsčiai pagaunama 
riša eilė kitų gerų žuvų, kaip 
jūriniai ešeriai (bass), lydeka, 

j Walleye, “mėlynakės” (blue
gills), katžuvės (vėgėlės) ir kt. 
Ulinojui priklauso Michigano 
ežero pakraščių 63 mylios.

J. Andrius suklydo apie Lietuvos žemėlapį
Trumpai nurodęs klaidas Lie--'kus visoje laisvo pasaulio spau- 

tuvių Bendruomenės švietimo-doje pasirodė J. Andriaus laiške- 
Tarybos 197-3 m. išleistame Lie- liai, pikčiausiai koliojantieji ma- 
••uvos žemėlapyje, spausdintame ne ir judošiškai išsiginant bet 
Rand & McNally Co., kaip tikė- kokio bendravimo su manimi.
ausi, piktai atsiliepė J. Andrius: 

“Dirvos” nr. 11, 1975 vasario 7 
11 “Naujienų” nr. 55, 1975 ko- 
■o 6 d. ir “Nepriklausomos Lie
tuvos” nr. 15, 1975 balandžio 16 
I. Teatsakau po metų — lau
kiau iki piktumas dėl jo paskelb
to visuomenės klaidinimo at- 
lūgs.

1973 m. išleistame Lietuvos 
žemėlapyje yra lietuvių tautai 
labai kenkiančių klaidų. Ypatin
gai blogai, kad tokiu Lietuvos 
žemėlapiu dabar jau oficialiai 
■ieštadieninėse lituanistikos mo 
kyklose klaidinami jaunieji lie
tuviukai, lietuvaitės. Na, ir jų 
tėvai namuose bei įstaigose. Kas, 
kaip ir kada Lietuvos geografijos 
klaidas įstengs išlyginti?

Be reikalo gina visų įrašytų 
vietovardžių teisingumą. J. And
rius neišmano apie vietovardžius 
ir tą neišmanymą išryškins ra
šydami nesąmones apie Tvanks-

Carson miestas
SAN JOSE, Kalifornija. — 

Trim busais, apie 140 pensinin
kų, važiavorne į Nevados valsti
jos sostinę — Carson City, kas 
pinigų “išlošti’, kas Carson mies
tą pamatyti.

; Miestas tarp kalnų, kurių di
desnieji sniegu dengti, mažės-* 
nieji — kerši, ypač pietų pusėje, 
nes šiais metais vakaruose kri
tulių (lietaus ir sniego) mažai.

Carson mieste dabar gyvena 
26-27,000 gyv., nors prieš dešim
tį metų buvo tik 14,000 gyv. 
(taip man aiškino vienas rilstei- 
tininkas). Jų tarpe tik apie 10 
šeimų juodosios rasės.

Carson gyvenvietė įsteigta 
1851 m. kaip pašto stotis (ark
lių ir vežimų pakeitimo bei nak
vynės punktas), tuo laiku vei
kusio susisiekimo arkliais Kan
sas -Nebraska -Wyoming-Utah - 
Nevada-Kalifornija (viso tame 
kely buvo apie 50 stočių, ir vie
na iš jų Carson).

Nuo 1861 m. Carson miestas' 
tapo Nevados sostine, žymiau
sieji pastatai: 1) seni puikūs 
dviejų aukštų parlamento rū
mai, su kupolu centre ir dengtu 
praėjimu iš antro aukšto į kie
me esantį apskritą su bokšte
liais pastatą (spėju ten esant 
posėdžių salę), 2) nauji ir gražūs 
senato rūmai, 3) 1970 m. pasta
tyti didžiuliai pašto rūmai, 4) 
Viktorijos stiliaus 3 aukštų rau
donų plytų, su bokštu ir bokšte
liais, didokas pastatas, kuriame 
nuo 1890 m. buvo teismas, vė
liau paštas, o nuo 1972 m. bib
lioteka, 5) masyvūs, sunkūs, 
dviejų aukštų dabartinio muzie
jaus rūmai, pastatyti 1866-69 
m. pinigų kalyklai. Kaštavo virš 
400,000 dol.

Miesto centre 3 kasino, kurių 
didžiausias vardu Nugget (3 blo
kai vien automobiliams pasista
tyti) . Daug. įvairaus dydžio 
vfešbučįų ir motelių. Keletas 
.Wedding chapel (Nevadoje daug 
lengviau išsiskirti ar apsivesti, 
nei pinigų išlošti), šalia centro 
daug tuščių.— neapstatytų skly-

širdies. Pralošiau 25 (prašau ALGIRDAS GUSTAITIS 
nemanyti kad dol.; tik centus), 
o išlošiau, kad lošime toliau ne
dalyvavau. Stebėjau losiančiuo
sius. Vienam mašina išmetė ge
ras rieškutes nikelių. Rodos, pa- 
sitimtumei ir nueitumei. Ne, per 
5-6 min. jis sukišo mašinon vi
sus iškritusius— išloštuosius su 
“magaryčiomis*’ iš savo kišenės.

Prie vieno iš stalų kur lošė 21, 
tik vienas iš 4 pašaliečių, kuri 
laiką laimėdavo, o kiti trys’tik 
spėdavo penkines ar dešimkes 
pasikeisti. Natūralu, juk kas 
nors turi pralošti, nes, kasino 
įstaigos Nevadoje išlaiko vis? 
valstijos valdžią, nes risi kiti 
nemoka jokių taksų valstijai. Be 
to, yra ir savininkai, kurie irgi 
nori “gyventi” ir apmokėti al
gas šimtams kasino įvairių tar
nautojų, sargų ir patarnautojų.

: Muziejus

Muziejaus rūmai, kaip minė
jau, pastatyti specialiai pinigų 
kalyklai. Kalykla veikė nuo 1870 
m. sausio mėn. iki 1893 m. Juo
se nukalta aukso monetų 23 mil. 
dolerių sumai ir sidabro monetų 
25 mil. dolerių sumai. Carson 
-mieste nukaldintos monetos turi 
CC ženklą.

Nuo 1941 m. tas pastatas pa
skirtas muziejui. Požemy pui
kiai pavaizduotos metalo kasyk- 
-los su “kasėjais”, naudotais tais 
laikais prietaisais, motorais, 
įrankiais, ir kt.

Pirmajame aukšte lankytojus 
pasitinka 18 briedžių giminės 
galvų (ir ragų) kolekcija; asilas 
apkrautas kalnų kasimo įran
kiais ir kt. Stendas gražių mi
niatiūrinių 15 garvežių. Netrūks
ta kalnų žvėrių ir žvėrelių bei 
paukščių iškamšų. Labai vaiz
dinga nuotrauka daugiaaukščio 
geležinkelio medinio tilto, su 
traukiniu ant jo. Yra čia ir pus- 
colio dydžio akmuo atgabentas 
iš -mėnulio. Ypač turtingas šau- 
tuvų, pistoletų ir revolverių sky
rius (virš 200 šaudyklių) Ka- 
nuolė iš 1836 m. pagaminta Bos
tone. Kita kanuolė iš 1883 m. 
Puiki kolekcija špagų ir kardų.

Antrame aukšte daug vietos 
skirta indėnų senajai buičiai bei 
įrankių evoliucijai pavaizduo
ti. čia didelė kolekcija strėlių 
galų. Surinkta daug, medžioklės, 
žuvavimo ir namų apyvokos da
lykų. Yra ir vėlesnių laikų in
dėnų rankdarbių: kruopštaus 
darbo, dailūs, įvairaus dydžio 

ir formos krepšeliai, išmarginti 
.gražiais raštais, rūbai, gražios 
odinės pirštinės, papuošalai ir

Pasivaikščiojimo rytas buvo 
labai mielas, saulėtas, be jokio 
debesėlio, bet vėsus (manau že
miau 4O?v nes rankos greit į va
tinuko kišenes grįždavo).

Rilsteitininkų languose ma
čiau keliolika parduodamų namų 
nuotraukų, bet tik vienoje buvo 
nažymėta kaina: 3 mieg., 2 vo
nios — 35,500 dol. Sklypų kai
nos: 100x100 p. 4,500 dol., 
akro sklypas atkalnėje 6,675 dol., 
30 akrų žemės 15,000 dol.

Nugget kasino

Tai didžiulis vieno aukšto, per 
visą bloką, pastatas, kuriame die
ną naktį, kaip bičių avilyje, pil
na žmonių bandančių laimę. Mū
sų bilietas kaštavo 15 dol. (kelio
nė busu, pietūs, nakvynė vieš
buty ir pusryčiai). Iš šio ka- 
sino.mes gavome po spec, bilietų 
knygutę, pagal kurią du bilietus 
po I dol., bet kuriame dol. ver
tės lošime dalyvauti, patinkamo 
gėrimo 2 čerkutės, vieni pietūs 
ir vieni pusryčiai.

Pietūs (o mums vakarienė, nes 
atvykome pavakary) buvo labai 
puikūs. Patiems pasitarnaujant 
ir'tik keliems tarnautojams tal
kinant, galėjome valgyti kas ko 
ir kiek norėjo. Pusryčiai taip pat 
buvo puikūs. Kai maitinami lo
šimų įstaigoje, tai tas sudarė 
paskatinimą palošti.

Nugget kasino vestibiulyje, 
trijuose languose išstatyti (at
rodo lydyto) aukso gabalai. Pa
žymėta, kad čia parodoma dau
giau aukso nei kur kitur.

Lošiama mašinomis, o jų šim
tai (kas tai yra jas pavadinęs 
“kairiarankiais gengsteriais”) 
nikeliais, deimukais. ir kvote- 
riais, kortomis (21 ir kt.), kau
liukais, rulete ir kt.

Man, kaip niekad neturėju
siam laimės ką nors išlošti, o su
sitaupiusiam vieną kitą grašį iš 
darbo, lošimas iš pinigo ne prie

SI1a — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau- 
. .. Igiaulkaip SEPTYNIUS MILDONUS dolerių savo apdraus- 

\ ' tiems nariams. .
SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy

bes apdraudę Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu.

ST.A  jau tūri daugiau, kaip tris su puse mili|ono dolerių kapitalą, 
' tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 

gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In- 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. '

ST,A duoda VAIKAMS 1r jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę:
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugiĮų na
riams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 
j metus.

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysiu

All accounts are 
sured u 
by the Fl ___
INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR
ATION.

located just south of the Chicago Circle Campus

Per eilę metų, man įtemptai 
i dirbant prie Uetuvos žemėlapio, į 
įvairioje lietuvių spaudoje buvo 
paskelbta anoniminių rašinių 
prieš mane ir prieš mano rengia- 

imą teisingą Lietuvos žemėlapį. 
(Tų paskriliškų autorių ar auto
riaus dar nesu sugavęs už rankos, 
bet su laiku jie paaiškės. Betgi 
jų atliktas šmeižtas ir klaidini- 

jinas yra labai pakenkęs lietuvių ’ turi pamiršti, kad žvejoti ar meš- 
tautai. " Algirdas Gustaitis kerioti reikalingas leidimas.

• MĖLYNA • ŽALIA • GELTONA
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Kokio aukščio tas lygis?
Praeito šeštadienio Drauge paskelbta gryniausios 

gečinės propagandos korespondencija iš Philadelphijos. 
Korespondencija parašyta apie Gečio vadovaujamos ta
rybos “svarstybas”, apie kurias didelė Phila. lietuvių 
dauguma nieko negirdėjo. Apie tas“svarstybas” girdėjo 
tiktai Gečio sukviestieji, bet pramonės ir finansų centro 
lietuviai tiktai iš korespondencijos apie tos tarybos svars
tymus patirs. Korespondencija pavadinta “Aukšto lygio 
svarstybos.” Nutarime tų “svarstybų” protokolų ir už
rašų, bet iš korespondencijos gana plataus aprašymo 
bandysime nustatyti, kokio aukščio pasiekė tų “svarsty
bų lygis. :. • . ■ i i

Algimantas Gečys, atkaliausias frontininkų politi
kos fanatikas, buvo pasamdytas vadovauti PAV LB vi
suomeninių reikalų tarybai. Jis nebuvo išrinktas į JAV- 
LB tarybą, bet buvo pasamdytas. Jis net nekandidatavo, 
nes žinojo, kad nebus išrinktas, bet jis sutiko padėti fron
tininkas užvaldyti Amerikoje įsteigtą Bendruomenę. 
Jo pareiga turėjo būti įtikinti Amerikos lietuvius, kad 
jie įsitrauktų į Bendruomenės vedamą darbą ir imtųsi 
organizuotai plėšti kultūrinę lietuvių vagą. Bet Gečys, 
ne tiems tikslams auklėtas ir mokslintas. Jis ryžosi pra
dėti kovą prieš visas politines Amerikos lietuvių grupes. 
Pirmiausia jis ryžosi apvalyti pačią Bendruomenę nuo 
kitaip galvojančių, o vėliau primesti savo valią, 'Bendruo
menės pagalba, visiems Amerikos lietuviams. Amerikoje 
jam nepasisakė. Vietoj visus' lietuvius apjungti į Bend
ruomenę, jis suskaldė buvusią Bendruomenę, šiandien 
jau turime Amerikoje ne vieną, bet, Gečio dėka, net dvi 
Amerikos Bendruomenes.

Tas pats Gečys kovo 28 d. Philadelphijon sukvietė 
jo vadovaujamos visuomeninių reikalų tarybos konfe
renciją, kuri jau minėtoje korespondencijoje šitaip ap- 
rašoma: : f.

“Po trumpo A. Gečio atidarymo žodžio, Char
les Zerr klausytojams pristatė kun. K. Pugevičių, 
Amerikos lietuvių katalikų tarnybos direktorių. Kun. 
Pugevičius palietė, ką lietuviai emigrantai atsiga
beno į šį kraštą. Jis pastebėjo, kad vyko dvi didelės 
lietuvių emigracijos, kurios politiškai bei kultūriniu

atžvilgiu buvo gana skirtingos. Prieš 1918 metus Šį 
kraštą pasiekė ekonominiai emigrantai — daugiau
sia ūkininkai ir darbininkai. Jų tikslas buvo susida
ryti geresnes pragyvenimo- sąlygas. Jie susikūrė 
daugiausia lietuviškose “getose”. Sunkiai, sąžinin
gai dirbo, ir naujuoju kraštu buvo patenkinti. Jie 
atsivežė lietuviškus šokius, dainas, valgius, papro
čius. Kita emigracija prasidėjo po antrojo pasauli
nio karo. Tada atvyko žmonės, kurie savo gimtąjį 
kraštą apleido dėl politinių ir religinių įsitikinimų. 
Tai buvo lietuviai daugumoje su ankštu išsilavini
mu, kurie, caro valdžiai sugriuvus, kūrė savo nepri
klausomą valstybę, šie žmonės didžiavosi savo at
siektais darbais ir laimėjimais. Nemaža dalis gavo 
darbo savo profesijose, išmokė vaikus. Jie atsigabe
no mokslą, meną, aukšto lygio muziką ir visa tai, 
ką su savim turėjo pirmieji emigrantai. “(Draugas, 
1976 m. bal. 3 d., 3 psl.
Reikia manyti, kad kun. Pugevičiaus pagrindinės 

mintys Gečio suruoštose svarstybose buvo perduotas 
tiksliai. Jeigu jos tikslios, tai dėl jų verta padaryti kelias 
pastabas. Mes žinome, kad kun. Pugevičius daug žino. 
Jeigu jis nežinotų, tai vysk. Brizgys vargu jį būtų pa
siėmęs katalikų tarnybos vadovybėm Neginčijame, kad 
apie Amerikos katalikus jis turi daug žinoti. Jeigu Phi- 
adelphijoje sušauktame pasitarime būtų svarstyti gry

nai katalikų reikalai, tai jis galėtų autoritetingai kalbė
ti, nes jų problemas jis studijavo ir parinktas vadovybėn.

Bet jo žinių bagažu pradedame abejoti, kai jis dide
lius pareiškimus daro apie tokius dalykus, kurių jis nes
tudijavo ir nežino. Jo padarytas pareiškimas apie pirmą
ją ir antrąją emigraciją yra abejotinos vertės. Blogiau 
šia, kad jo tvirtinimas nieku nepagrįstas. Jis tiktai sako, 
kad prieš 1918 metus Amerikon važiavo' tik Lietuvos 
ūkininkai ir darbininkai, daugiausia “ekonominiai emi
grantai”. Nepaminėti kun; Pugevičiaus duomenys to
kiems tvirtinimams daryti nei nepasakyta, kuo jis vado
vavosi tokiai išvadai padaryti. Susidaro įspūdis, kai jis 
kirto iš peties, kaip kerta daugelis vadinamų mūsų 
“mokslininkų”, kurie pareiškimams nesivadovauja mo
kyklose jiems įkaltais metodais. Tvirtinti, ’ kad iki 1918 
metų Amerikon važiavo tiktai ekonominiai emigrantai 
gali tiktai Gečio sukviesti prelegentai, kurie, kaip kun. 
Pugevičius, kerta pareiškimus iš peties. Amerikon važia
vo 1863 metų sukilimo dalyviai, čia atsirado 1903-5 me
tų kovotojai už Lietuvos laisvę^ čia atsirado visa eilė 
jaunų lietuvių, kurie nenorėjo stoti caro kariuomenėn. 
Jeigu kun. Pugevičius būtų paskaitęs bent- Alekso Am- 
brozes “Chicagos lietuvių istoriją”, tai tokio pareiški
mo jis nebūtų kitiems “svarstybininkams” padaręs.

Kun. Pugevičius, teikdamas informacijas sukvies
tiems “svarstybininkams”, tarp kitko prasitaria, kad ant
rieji emigranįai, “caro valdžiai sugriuvus”, kūrė nepri
klausomą valstybę. Jamir galvon neatėjo mintis, kad ca
ro valdžia savaime nesugriuvo, ją reikėjo versti, prieš 
josios atstovus kovoti. Kovon prieš caro valdžią buvo isi 
traukęs didokas skaičius lietuvių. Tie lietuviai organi
zuotai prieš ją kovojo nuo praeito šimtmečio pabaigos. 
Prieš rusų caro pastatytus vietininkus lietuviai kovojo 
iki paskutinės dienos. Pralaimėję mūšį, jie bėgo Ameri
kon. Rankų sudėję jie nesėdėjo ir čia. Jie bandė įtraukti; 
amerikiečius kovon už Lietuvos nepriklausomybę. Jųj 
tarpe buvo didelių idealistų. Vadinti juos ekonominiais 
emigrantais gali tik kun. Pų^eVičius.

Geografijos ir klimato atžvil
giu Graikija daug kuo skiriasi 
nuo Egipto. Egiptas yra mono
toniška jūros vandens supilta že
mė, ilgais horizontais nusitęsian
ti iki dykumų, kur siaučia dide
lės kaitros ir sausra. Graikija 
yra apsupta giliais jūros iškyšu
liais, pusiau tropiškas klimatas 
ir geografinio įvairumo kraštas, 
su daugeliu salų Egėjos jūroje.

Graikijos valstybės ribas su
daro pusė žemės ir pusė vandens. 
Toliau į šiaurę Graikijos žemė 
yra kalnuota, bet kone visur tin
kama žemės ūkiui. Nėra didelių 
kaitrų, nei sausros, žiemos me
tu būna lietaus ir miglų. Vasa
ros metu pakankamai lietaus ir 
derliui reikalingos drėgmės. Gie
driomis dienomis dangus virš jū
ros būna labai žydras, kaip ir 
pietų pusėje, — virš Viduržemio 
jūros — Egipte.

Graikijoj palankus klimatas 
sudarė gyvybines sąlygas Kre- 
to saloje ir Egėjaus jūros tarpe
kliuose senovės egėjiečiams, ku
rie ten sukūrė savo civilizaciją, 
kuri tęsėsi per du tūkstančius 
metų prieš Kristaus gimimą.

Kas buvo tie žmonės, kurie čia 
apsigyveno, mes nežinome. Isto
rija juos mini, kaip egėjiečius. 
šios civilizacijos pradžioje (3,- 
000 metų prieš Kristų) jie čia 
buvo graikų pirmtakai. Toliau į 
žemyną, Tirėj.e yra rūmai, pa
našūs savo statyba į Knoso rū
mus, tik Skiriasi tuo, kad pa
statyti ant aukšto akmenuoto 
kalno ir stipriai fprtifikuoti ma- 
syvėmis sienomis nuo 25 iki 30 
pėdų storumo iš neapdailintų ak
menų. Tie akmenys toki dideli, 
kad vėliau graikai savo legendo
se pasakoja, jog tas darbas buvęs 
atliktas mistiškųjų milžinų vie
naakių ciklopų.

1500 m. prieš Kristaus gimi
mą Kretos saloje, karaliui Mi
nui viešpataujant, ši civilizaci- . 
ja buvo pasiekusi aukštą laipsnį. 
Kretos sala yra arčiau prie Egip
to. Su Egiptu kretiečiai turėjo , 
draugiškus santykius ir su Egip
tu vedė prekybą ir galėjo valdyti 
Egėjaus jūrą. Jų politinė ir eko
nominė įtaka plito toliau į šiau
rę, pasiekė net Mažąją Aziją. : 
Ten kūrėsi nauji centrai: Mikė
ną, Troja ir Tire, čia gyvenimo 
sąlygos buvo skirtingos negu sa
loje. Karingi graikai nomandai : 
.(klajokliai) pradėjo/veržtis į

J

Olympo kalnu. Olympo kaine sė
dėjo pats vyriausias Viešpatis

pietus. Minai pajutę pavojų, sta- ^eus> kuris valdė visus dievai
tės! tvirtoves ir gynėsi nuo bar- dievaites.
barų atėjūnų iš šiaurės. (Home-i Senosios Graikijos aukštoji 
ro Hhadoje minimos žiaurios kultūra —- menas, literatūra, 
Trojos kovos su nomadais). Pa- drama, mokslas, matematika at- 
skutinė didžioji nomadų invazija ®tiiepė Vakarų pasaulyje. Dailio- 
yra žinoma, kaip dorikiečių in-1 i* skulptūra, arcMtektūra atėjo 
vazija 1400 metais prieš Kristų.
Dorikiečiai užėmė Kretos salą ir 
sudegino Knoso rūmus.yDorikie- 
čių gentis užvaldė ir Egėjaus 
jūros pasaulį, atnešdama galą 
kretiečių civilizacijai.

Pirmieji graikai (Helos), ku
rie sunaikino minus ir jų diviliza- 
,ciją, atnešė ekonominę ir dvasi
nę krizę, atkeliavo iš savo bu
vusios tėvynės Centrinės Azijos. 
Jie buvo Indo-Europiečiai ir Kau
kazo seldžiukai. Jie nugalėjo mi
nus, bet kovos nesustojo nė pa
čioje 'Graikijoje. Nomadų hor- 
dos plaukė, atnešdamos ir kai 
kurių įtakų, pvz. iš Egipto se
nesnės kultūros, pasisavino ke-* 
ramikos dekoratyvinius elemen
tus, skulptūrą ir kt. Finikiečiai, 
žydų kilmės žmonės, plėtė pre
kybą vakaruose.

Iki Schliemano laikų mažai 
kas buvo žinoma apie senuosius 
Egėjaus jūros gyventojus. Hi- 
sarliko kalne netoli Dardanelių, 
Schliemanui darant kasinėjimus, 
buvo rasta daug istorinės me-

' iš Graikijos. Romėnai imperijos 
laikais viską pasiėmė iš graiki- 
jos ir atnešė į Vakarus.

Tik, deja, kad 20-me amžiuje 
kas buvo gražu, klasiška, smar- t 
kiai naikinama. Mūsų gyveni
mui jau nebetinką daliosios kla
sikos stiliai, daugeliu atveju per 
daug brangiai kainuoja, o iš ki
tos pusės nepraktiška. Jau vi
duramžiais pradėjo atsirasti 
naujoji statyba; gotika, roma
nika, vėliau barokas, kuris taip 
pat išnyko, šiandien visą pa
saulį užgožė kosmopolitizmas, ab
strakčios, sunkiai suprantamos 
komplikuotos formos mene ir 
gyvenime.

Graikų kai kurie legendariniai 
simboliai: Vulkanas — (Hae- 
phestos) ugnies dievaitis. Vene
ra — meilės, grožio dievaitė. Mi
nerva — išminties dievaitė. Mer
kurijus — visų dievų pasiunti
nys. Gera — derliaus dievaitė. 
Pluto — mirties dievaitis. Nar
cizas — gėlių dievaitis. Atlasas 
su daugeliu dukterų (apie jas 

džiagos apie senosios civilizaci- kalba Hesiodas) — pasaulį laiko 
ant savo pečių. Ori jonas — me
džiotoju dievaitis. Neptūną? -f- 

valdo vandenis ir t. L
Renesanso dailininkai, šalia 

religinio meno, ypač Titianas, ta-

jos gyvenimą. Buvo į\įairiose 
vietose atkasta puikių skulptū
rų, pvž., Milo saloje buvo rasta 
Veneros statula, vienas gražiau
sių klasikos šedevrų.

Stambesnių maldyklų nepasi
sekė atrasti, bet yra žinoma, kad 
egej iečiai, kaip ir kitos Artimų
jų Rytų gentys jas statė. Yra 
faktas, kad anos civilizacijos lai
kotarpyje žmonės iš prigimties 
mėgo gamtą, sportą, atletiką, 
nes ant sienų rasta daug pavyz
džių — vaizdingų piešinių. Jie 
garbino heroiškumą, ypač hie
nai, tikrieji graikai per daugelį 
šimtmečių išvystė literatūrą, le
gendas apie dievus ir dievaičius. 
Jų legendos tapo aukščiau už pa
gonijos stabmeldžių atributus, 
tai savotiška poezija, graži idė
jomis ir humanizmu. Dar krikš
čionybei negimus, graikai idea
lizavo grožį, kilnumą bei smerkė 
blogybes per savo dievus ir jų 
pasiuntinius. Jų legendose ir 
pasakose aiškiai nusakyta gėris 
ir blogis. Už blogus darbus nu
bausdavo pragaru (Hades) po

kūrinių.

Mongolija “Įšoko” į 
modernųjį amžių

katos Organizacija pranešė, kad 
Mongolijos per praeitus 50 metų 
“šokte įšoko” iš feodalizmo am
žiaus Į moderniąja gadynę. Tos 
organizacijos žurnalas WHO ra
šo, kad Mongolija kelių šimtų 
metų atsilikimą “šokte peršokę” 
irios progresas padarytas “dra
matiška?”, .Kur aęųSąus vidur- 
kis 1930 metais buvę 32 metai, 
pailgėjęs tiek, kad 1974 metais 
jau buvo 64 metai.

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Visi trokšta laisvės

sų komunistų seklbiamus dėsnius, bet jis paprašė, kad 
jam leistu žmonėms daugiau uždirbti; kad leistų pri
vačią prekybą; kad vengras, darydamas vyną valsty
bei, galėtų kelias statinukes to paties vyno ir sau iš- 
sispausti; kad krautuvininkas, pardavinėdamas vals
tybei duoną, galėtų kelis florinus ir sau pasilikti...

— Bet tai yra kapitalistinė sistema, — aš jai pa
sakiau. » įg m

— Tai gali būti kapitalistinė sistema, — ji man to
liau aiškino, — bet Vengrijoje ji geriau veikia. Pas 
mus vengrai pasigamina ne tik krašto gyventojams 
reikalingų prekių, bet jie daugiau gali parduoti ir už
sieniams. .. Vengrai varo prekybą su užsieniais. Mes 
galėtume ir daugiau įvairių prekių parduoti, bet ne
turime reikalingų sutarčių. Mes laukiame, kada Len
kija pradės prekiauti su Vakarų Vokietija, tada ir 
Vengrijos smuikai, vynas, stygos ir kiti specialūs Veng
rų gaminiai gėlės eiti į vakarus. Tuo tarpu mes visi 
geriau gyvename negu rusai, o kiek tai liečia “kapita
listinę sistemą", tai galiu pasakyti, kad pas mus yra 
‘“komunistinių'’ milijonierių. Jų yra ir Rusijoje. Di
džiausias Rusijos milijonierius yra Michailas šolocho- 
vas. Jis nežino, kur pinigus dėti. Yra milijonierių ir 
Vengrijoje, bet musu milijonieriai yra visai kitokį. 
Pas mus milijonierių daug, ne vienas labai privilegi
juotas. bet jų šimtai. Jūs tikėsite, ar ne, bet pas mus 
šiandien Vengrijoje yra 10.000 milijonierių. Tai yra 
Kadaro darbas. Jis Chruščiovui, o dabar Brežnevui 
įrodė, kad komunstinės santvarkos milijonierius nėra 
toks pavojingas kaip kapitalistinis milijonierius. Veng

rijos florinas nevertas amerikoniško^ cento, bet kai 
mes turime dešimt tūkstančių amerikioniškų centrų, 
tai turime milijoną florinų.

— Suprantu, Jūs esate vengriški milijonieriai, — 
jai pasakiau.

— Mes esame Kadaro milijonieriai. Aš pati esu mi
lijonierė, kiekvienas kuris ateina į šį viešbutį vaka
rienės, privalo būti milijonierius. Jis turi mokėti tą 
milijoną uždirbti. Kas jį pajėgia užsidirbti, tai tas ne
gali čia ateiti. Kiekvienas vengras komunistas ar ne- 
komunistas, šiandien stengiasi tapti milijonierium. 
Visi stengiasi, bet ne visi pajėgia. Ta kova tapti mili
jonierium ir yra pats didžiausias variklis, kuris Veng
rijos komunistus verčia lenktyniauti, kuris greičiau 
taps milijonierium...

Man buvo bepaprastai įdomus šitas pasikeitimas 
nuomonėmis su įtakinga ir garsia Budapešto teatro 
artiste. Ji mane kfietė pasilikti kelias dienas Buda
pešte ir ateiti į teatrą pasiklausyti, kai ji dainuos...

Ji turėjo dainuoti už savaitęs, o aš už poros dienų 
privalau iš Vengrijos išvažiuoti. Paaiškėjo, kad teisy
bė. Vengrija tapo milijonierių kraštu. Gentinių mili
jonierių. Milijonieriai tapo visi įtakingesni komunis
tai, kurie gauna po kelias algas, nes turi po kelis vals
tybinius darbus. Kadaras taip viską sutvarkė, kad 
kiekvienas komunistas už kiekvieną darbą gauna at
lyginimą.

Taip dar nėra kituose komunistiniuose kraštuose. 
Kiek aš supratau, tai taip ir Lenkijoje nėra. Lenkijo
je komunistai gauna algą už vieną gerą darbą, o vy
resnieji gauna geras pensijas, bet visi kiti darbai pri
valo būti daromi “išpasišventiino”. Kai kur jiems nu- 
bvra ir už darbus, atliekamus “iš pasišventimo”, bet 
tai jau retesnis reikalas. Atrodo, kad šiuo .atveju 
Gierekas yra daug griežtesnis, negu buvo kiti pirmie-

Kada suvažiavę aukštus titulus turintieji mokslinin
kai nesiskaito su gyvenimo faktais, bet kerta iš peties, 
tai visų tų “svarstybų” lygis ne toks jau aukštas. Jis pri
lygsta visai Gečio vedamai propagandai Amerikos lietu
vių tarpe. Jis tvirtina, kad tai yra “aukšto lygio studijų 
savaitės”, “aukšto lygio svarstybos” bet jų lygis yra ge- 
činis, labai žemas.

jį sekretoriai. Gomulka pro pirštus į tą reikalą žiū
rėjo, bet Gierekas jau kitaip galvoja.

Pradžioje aš nenorėjau tikėti, kad Vengrijos būtų 
komunistų milijonierių, bet vėliau pradėjau teirautis, 
kaip ten iš tikrųjų yra, tai pasirodo, kad visoje Veng
rijoje yra 10,000 milijonierių, žinote, vengriški mili
jonieriai: Jeigu man reikėtų persikelti į Vengriją ir 
ten gyventi, tai ir aš būčiau milijonierius. Mano mi
lijonas greitai sudiltų, bet kurį laiką aš vis dėlto ten 
būčįau milijonierius. Palyginus, tai didelis milijonie- 
rų skaičius. Aš -nežinau, ar Amerikoje yra tiek milijo
nierių, kiek jų yra Vengrijoje.

Reikia neužmiršti, kad visi šie milijonieriai"yra po
kariniai milijonieriai, iškilę jau pokariniais laikais. 
Kai kraštą valdė Rakošis ir Nągys, tai milijonierių čia 
visai nebuvo. Jeigu dar buvo užsilikęs koks prieška
rinis milijonierius, tai karo metu komunistai jį gra
žiausiai nuavė, visus jo milijonus suvalstybino. Jam 
pasakė, kad savo turtą jie susikrovė iš žmonių prakai
to — ir baigta. Jie turėjo džiaugtis, kad jų nesušaudė. 
Paliko be nieko, Jurtus nusavino ir patarė ieškoti dar
bo, kaip jo ieškp kiti vengrai.

Dabartiniai Vengrijos milijonieriai išaugo Kadaro 
Vengrijoje. Anksčiau jų nehųyo. Kai kurie Vengrijo
je nieko nereiškė, kiti įstojo į partiją ir pasidarė gerą 
karjerą. Bet didele -milijonierių dauguma Vengrijoje 
tapo šitokiu budu: jiems buvo leista dirbti ir plėšti, 
kiek tiktai jie pajėgia, todėl jie ir pasidarė turtingais 
žmonėmis. Kadaras žinojo, kad jeigu jiems neleis už
sidirbti, kiek jie pageidauja, tai jie nieko nedirbs, vi
si nuo to nedariio nukentės. <,

Daugiausia milijonierių jauni daktarai, gydytojai. 
Atrodytų, kad antroje vietoje turėtų būti veterinoriai, 
bet taip nėra. Veterinorius šiandieninėje Vengrijoje 
mažai tereiškia, nes arklių ten veik nėra. Reikia pri-padaryti milijonieriais.
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— SLA 3į- Kuppą ĘleyiėlfiĮiįfi 
ruošiasi švęsti 75 m. veiklos 
sukaktį. Detalės bus aptaria
mos narių sueigoje balandžiu 
5 d. 7 vai. vak. Lietuvių na
muose. ■:
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žiūrėti galvijus, bet Vengrijoje kiekvienas stambesnis 
ūkininkas mokėjo prižiūrėti savo galvijus. Jiems per
teikėjo veterinorių. Jie patys viską tvarkydavo. O jei
gu koks ėriukas neišeidavo toks, kokio jie laukė, tai 
veterinoriaus nekviesdavo. Veterinorius brangiau kai
nuodavo, negu gyvuliukas.

Antrą milijonierių grupę, kaip man pasakojo, su
darė dantų gydytojai. Jie turi geras mašinas, jiem? 
yra pakankamai gazolino, jie važinėja u tolimiausius 
mieseto užkampius ir traukia dantis. Šiuo atveju, Ka
daras viską paliko taip, kaip anksčiau buvo: gydyto
jai gydo susitarę su ligoniu ir ima pinigus, susitarę su 
ligoniu. Gydytojams rūpi ligonius gydyti, iš jų atei
na pats svarbiausias gydytojų ir dantistų pinigas.

Kadaras, palikdamas didelę dalį senos tvarkos ir 
senų vengrų papročių, paliko ir buvsius ądypfcatŲ,*

buvo tie patys, nes tvarka maždaug buvo ta pati. Veng
rijoje tiktai pavadinimai buvo kiloki, bet įstatymai 
ir teisėjai buvo tie patys, užtat ir advokatai buvo rei
kalingi, kad tos naujos bylos paryškėtų ir galėtų vis
ką naujai aptarti ir spręsti.

Kadaras, kaip ir Chruščiovas, pinaaoa eilėn apys
tatę artistais. Jis iš Chruščiovo papatyrė, kad .didelės jų 
daugumos labai lanksčios nugaros. Tiktai labai retais 
atsitikimai geras artistas nesusilenkdavo naujiems 
valdytojams, bet paprastai jis nusilenkdavo. Jie lenk
davosi, bet užtat jiems reikėdavo mokėti. Chruščiovas 
būtų visiems mokėjęs, kad .tiktai jie parodytų šiokį 
pritarimą primestai “komunistinei” sistemai, bet gy
ventojų dauguma buvo priešinga. Be (o, jeigu .visiems 
tektų mokėti, tai nebūtų iš kur visiems paimtu O da
bar kai krašte yra 6 milionai, d rųokjėti turi tiktai de
šimčiai tūkstančĮių, tai gali skriausti vienus, o kitus 

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 
IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą..

DR. K? G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

ŪR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
__ 860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOJE

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO \ALAND0S:

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

ir šeštacfc tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAkGlS
GYDYTOJAS;JR CHIRURGAS 

Westchester unity klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Wes/chester, Ilk
VALANDOS; 3—y darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Tek: 562-2727 arba 562-2728

KEZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

- TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GIEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
. .3907 West 103rd Street 
tValandos pagal susitarimą.

DENK. A. V. JUČAS' 
Tek: 561-4605 ir 489-4441 

OFISAI: 
1002 N. WESTERN AVĖ.
521.4 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

Š. m. kovo 11 d. Lietuvos Duk
terų Draugijos patalpose įvyko 
šios draugijos valdybos ir pa
kviestų spaudos korespondentų 
posėdis —'pasitarimas.

Posėdį atidarė pirmininkė 
Danguolė Valentinaitė. Pasveiki
nus atsilankiusius draugijos vei
klą šitaip apibūdino:

Lietuvos Dukterų dr-jos kūri
mosi pradžią reikia skaityti 1959 
metus. Jos steigėju ir Kapelio
nu nuo pirmųjų dienų iki da
bar yra kun. Dr. Feliksas Gurec- 
kas. Darbščiųjų sesių lietuvaičių 
sumanaus vadovavimo bei na
šaus darbo dėka Draugija išau
go į milžinišką narių skaičių (jų 
esama viso apie 900). šiandien 
Dukterų dr-jos veikla yra plačiai 
išsišakojusi visose Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Los An
geles, Rockford, Melrose Park, 
Detroito, Washingtono, D. C., 
Seattle ir užsienyje.

Savo pagrindiniu uždaviniu 
Dukterų dr-ja laiko: kupina mei
lės širdim ir duosnįa ranka su
šelpti — paguosti vargan pate
kusį tautietį. Dr-ja ne tik įsigi
jo saviems globos reikalams na
mus, bet per eilę metų, pasišven
tėlių Lietuvos dukrų dėka, ruoš
damos įvairius parengimus, pra
mogas, rinkdamos aukas, suklau
pė žymias sumas pinigu. Todėl 
iš tos sumos galėjo sušelpti pi- 
nigiškai ir medžiagiškai ne vieną 
dešimtį tautiečių. Be to lanky
damos susirgusius stengiasi pa
lengvinti vienatvės nedalią, pa- 
guosdamos, nuramindamos.

Kiekvienais metais -Dukterų 
dr-ja , papildydavo savo kasą, su
ruošia pavasario ir rudens ba
lius, su nuotaikinga programa, 
loterija, bufetu ir kitais paįvai
rinimais. šiais metais šis išskir
tinas parengimas balius įvyks ba
landžio 24 d. Jaunimo Centro di
džioje salėje. Kviečiame tautie
čius kuo skaitlingiausiai daly
vauti šiame pokilyję ir savo duos- 
nia ranka paremti tolimesnę dr- 
jos veiklą.

Kas norėtų plačiau susipažin
ti su Liet. Dukterų dr-jos atei
ties sumanymais ar įteikti jai 
nors ir kuklią auką kviečiam at
silankyti į dr-jos namus, 2735 
W. 71st St. Telef. 925-3211.

Dabartinė Lietuvos Dukterų 
dr-jos valdybą sudaro sekančios 
sesės; Garbės pirmininkė didž. 
gerb. konsule Juzė Daužvardie- 
nė; Pirmininkė Danguolė Valen- 
tinaitė; Socialinio Skyr. pirmi
ninkė ir I vicepirmininkė Nijo
lė Vengrienė: Narės Regina 
Bagdonienė, Prudencija Bičkie- 
nė; II Vicepirmininkė Vanda 
Braždžiūnienė; Sekretorė Pranė 
Masilionienė; Iždininkė — Pe
tronėlė Seniūnienė; Vyr. Seniūnė 
Marija Weberiene; Narių globė
ja Genovaitė Bielskienė; Namų 
-administratorė Jadvyga Kolienė;

Vaišių Vadovė — Janina Gry- 
bauskienė; Parengimų Vadovė 
Aldona Kaminskienė; Svečių pri
ėmėja Rūta Spurgienė; Paren
gimų Loterijos vadovė Danutė 
Augienė; Narė Natalija Rauc- 
kinienė.

Į posėdį buvo atvežtas ir šios 
draugijos steigėjas kunigas F. 
Gureckas. Po kelių savaičių iš
buvęs ligoninėje dar ir dabar 
nėra iš ligos atsigavęs. Dešinė 
pusė suparalyžuota. Tik tam tik
ra lazda pasiramščiuodamas gali 
paeiti.

Jis trumpai apibūdino šios 
draugijos atsiradimą ir veiklą. 
1959 m. buvo pastebėta, kįari 
kai kuriems lietuviams reikalin
ga vienokia ar kitokia pagalba. 
Buvo ir tuomet labdaringų įstai
gų. Bet jos rasdavo pasiteisi
nimų ir atsikalbinėjimų: “Įlies 
rūpinamės Sibiro lietuviais”..., 
“mes išlaikome senelių prieglau
dą”..., “mes rūpinamės sielos rei
kalais”-. Kreiptis į Welfare 
(Ten irgi daug kabliukų) .

Bendrai Lietuvos Dukterų 
Draugija nedublikuoja Balfo 
darbą. Tai yra nepašalpinė, bet 
gailestingumo draugija. Šios 
draugijos valdybos nesaisto jo
kios taisyklės, kurių ir neturi
ma. Visai nesvarstoma, tas ar 
anas lietuvis, kad ir per savo 
apsileidimą pateko į vargą ir 
reikalingas pagalbos. Kiek lėšos 
ir sąlygos leidžia skubinama 
jam padėti. Padedama ir tiems, 
kurie tą pačią draugiją, net ge
rokai pakolioja.

Dabartiniu metu tokių šelpia
mųjų turima per šimtą lietuvių. 
Penki asmenys, negalintieji pa
tys savimi apsirūpinti yra šios 
draugijos išlaikomi ir prižiūri
mi. Jiems prižiūrėti irjaisru-. 
pintis yra pasamdyta ponia Kar- 
tanienė. Kuri labai rūpestingai 
jais rūpinasi. Kuriame tik kam
pelyje atsiranda lietuvis reika
lingas skubios pagalbos, ten Lie
tuvių Dukterų.' Draugija skuba 
jam į pagalbą.

Lėšos labdarai gaunamos iš 
aukų, parengimų, surengtų lote
rijų ir kitokių šaltinių.

Daug kas ragina plėsti drau
gijos veiklą ir įsigyti didesnes 
patalpas. Pakol kas susilaiko
ma. Tai tik ateities klausimas. 
Aišku Lietuvos Dukterys į var
gą patekusiam lietuviui gali pa
dėti tik turėdamos lėšų. Tai ir 
kiekviena maža ar didesnė auka 
yra joms labai reikšminga ir 
reikalinga. Kunigo Gurecko nuo
monė tokia Lietuvių Dukterų 
Draugija Chicagoje ar kitur la
bai reikalinga. Baigdamas kalbą 
pasidžiaugė, kad jų veiklą lie
tuviška spauda neignpruoja ir 
jų darbe talkininkauja.

Dar priminė, kad balandžio 24 
d. Jaunimo Centre, Jaunimo Dra
mos studija rež. Ž. Numgaudai-

tri Lti’r suvalanti trys jumoris-, 
tinia škicai. Tikimasi publika sa
vo atsilankymu parems šių duk
terų darbą, šios draugijos be da
bartinės Danguolės Valentinai- 
tės pirmininkėmis yra buvę: Br. 
Peters, Br. Dikinienė, dr. A. Do- 
manskienė, E. Diminskienė, E. 
Kačiūnienė, B. Briedienė, S. 
Adomaitienė ir Ę. Kielienė.

Besikalbant teko išgirsti, kad 
iš Draugijos kartais, net ir per
daug reikalaujama. Nemažai rū
pesčių sudaro, kuomet nėra kam 
pasirūpinti mirusiu lietuviu. Bet 
pasitaiko ir tokių reikalavimų: 
“Dukterys, nuvežkit senelį ar 
senelę į. bažnyčią ir atgal” ir pa
našių. Stasys Juškėnas

ARGENTINOJE SUŠAUDYTA 
15 ŽMONIŲ — “KAIRIŲJŲ”
BUENOS AIRES. — Įvairiose 

Buenos Aires miesto dalyse bu
vo rasta 15 žmonių lavonų, jų 
tarpe 6 moterų. Nė viena politi
nė grupė neprisiima už tą sker- 
dynę atsakomybės, bet kursuoja 
gandai, kad esąs darbas dešin- 
sparnų “mirties skvadų”, pasi- 
rašusių išnaikinti kariuosius.

Smokey’s friends don’t play with matches!

SuuiriukLmų

PRANEŽIMAT
PENSININKŲ OBGANIZACUOS Vai- 
dyba kviečia pensininkų susirinkimą 
balandžio mėn. 7 d., trečiadienį, 2 
vai. po pietų Gage Parko fieldhouse 
salėje prie Garfield ir Western gat
vių. Visi pensininkai ir nori įstoti i 
šią organizaciją kviečiame dalyvauti. 
Nario mokestis bus priimamas pus- 
valandį prieš susirinkimo pradžią.

Valdyba

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
Kultūros klubo susirinkimas ivyks 
antradieni, balandžio 6 dieną Vyčių 
salėje. 2455 W. 47th St Pradžia 1 
vai. po pietų. Kviečiame visus na^ 
rius ir svečius, norinčius būti nariais, 
atsilankyit. Turime daug reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: F Rentier 6-1882 Į—

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

G B L IN Y C I A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
t_ ------------------- - ----- 9

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI ♦ Ė <
‘'Dievas yra Šviesybe ir jame nėra jokios tamsybės* — Jono 115.

Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus, Viešpats Jėzus Kristus yra “ti
kroji šviesa”. Todėl j savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmones matytų jūsų genis dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”, šventasis Raštas, gyvojo Die
vo žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi- 
nms žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”, (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis,

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 
rųsieii? | tą klausimą atsako knygutė “Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŠV. RAITO TYRINĖTOJA!

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

TeL WA 5-8063 
——— I! H ITIF TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL,HOME
kJ,/ 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

G t L IN I N K A S 
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

EUDEIKIS
VGAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. LEONAS SEISUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaLr an.rad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

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

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

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Ked. Ban- tC* dažai. Speciali pagalba kojom*

4 (Arch Support*) ir t t.
Vai.: p—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd $♦., Chicago III. 60629 

Telef4 P Respect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

KNYGA

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 ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO 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 GYVENAMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dot

GAUNAMA “NAUJ1ENV” ADMINISTRACIJOJE

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associaeijos

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės j Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraity KELIONĖ f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00. ,

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina $1.50. k

Šie it kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILU 60608 

afsilanfcMrt darbo valaudMis arba vtsnkaat paštu pridedant 
Šoki ■r piniginę perlaidą.

CHICAGOS IR APYLINKIŲ LIETUVIŲ ' ORGANIZACIJOMS
Kvietimas dalyvauti JAV 200 metų sukakties minėjime

Šiais metais JAV mini savo nepriklausomybės 200 Inetų 
sukaktį. Minės ją visi šio krašto žmonės, taipgi ir Amerikos lie
tuviai savo kolonijose.

Chicaga yra didžiausia Amerikos lietuvių kolonija. Todėl ir 
šios sukakties minėjimas joje turėtų būti įspūdingiausias. Svar
ba, kad minėjime dalyvautų visos mūsų organizacijos ir parodytų 
tuo būdu Amerikai savo dėkingumą bei pagarbą jos teisinei — 
demokratiniai santvarkai, kurioje jos visos gali veikti pagal savas 
idėjas ir interesus. Mes savo organizacijų gausa šiame minėjime 
pasireikšime sava dvasine kultūra ir gebėjimu gražiai sugyventi 
visame mūsų idėjinime spalvingume.

Chicagos ir apylinkių lietuvių 25-kios organizacijos savo 
atstovų susirinkime ėmėsi iniciatyvos š. m. balandžio 25 d., Chi
cagoje, McCormick salėje suruošti tokį didelį, įspūdingą JAV 
200 metų minėjimą ir tam reikalui jos išrinko specialų komitetą.

Tas gi komitetas kreipiasi j dar savo noro dalyvauti minėjime 
nepareiškusias ir apylinkių lietuvių organizacijas, draugijas, klu
bus, kultūrines įstaigas, prašydamas įsijungti į minėjimo paruo
šimo komitetą ir prisidėti prie paruošimo darbo.

Komiteto adresas: 2951 West 63rd St., Chicago 60629. Komi
tetas veikia kasdien nuo 7:00 iki 9:00 vakaro. Tel. 434-4600.

; . t ®, į Pj.. y najjinnag,
Komiteto pirmininkas

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: Y Ards 7-1741-1742 »

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
’

■WMMHnaaaBBS^r’

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
★

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401 
■———■■■■■■■■

BUTKUS ■ VASAITIS '
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. 974-4410

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

5 — NAWIBNOS, CHICAGO t, H.I------ MONDAY. APRIL 5. 197fi



Bendruomenė pavizdingai tvarkosi
fc. m. kovo 2K d. teko daly

vauti Marquette parko parapi
jos salėje Beg. Lietuviu Bend
ruomenė susirinkime.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas .Juozas Bagdzius, pasvei 
kinęs gausiai atsilankiusius ir 
pagerbęs inin u lės a tsistoj imu 
mirusius narius, pakvietė pir
mininkauti Mykolą Pranevičių 
ir sekretoriauti Julių Panką. 
Susirinkimas pasiūlymą vien
balsiai priėmė. Praeito susirin
kimo protokolas su maža patai 
sa priimtas.

Iš valdybos veiklos pirmi
ninkas pranešė apie įvairius 
nuveiktus darbus. Paminėjo, 
kad buvo net 11 posėdžių. 6 
posėdžiuose svarstytas “užšal
dytų” banke pinigų reikalas.

Čia publikoje sėdėjusi po
nia Giedraitienė piktokai pra
dėjo barti, kam
amerikiečių teismui. Pirminiu 
kas ir keli dalyviai jai paaiš
kino, kad ne Bendruomenė, 
bet banko ved. p. Pakel pa
klausė teismo kam priklauso 
pinigai. Gailos Drauge svai
čiojimas, kad juos į teismą pa 
davė reg. Bendruomenės na
riai ar valdyba yra negražus 
melas. Be to, pirmininkas pa
aiškino, kad šio teisėjo spren
dimu nebus pasitenkinta. Byla 
bus perkelta į kitą teismą.

Iždininkas pranešė apie ka
sos stovį. Skaitydamas kasos

i išmokėta 20 dol. Naujie- 
' noms. Laisvajai Lietuvai, Sop
hie Barčus radijo valandėlei ir 
Lietuvių televizijai. Pasiteira
vus, kodėl nieko nepaskirta 
Draugui ir Margučiui, buvo pa 
aiškinta, kad Draugas nededa 
jų rašinių, Margutis apie jų 
veikla nieko neskelbia ir atsi
sako skelbti net ir apmokamus 
prunešimus. Tai ir reg. Bend-. 
ruomenc nemato jokio reikalo 
juos remti.

Revizines komisija pranešė, 
kad kasa ir pateisinamieji do
kumentai rasti pilnoje tvarko
je. Klausimuose ir sumany
muose inž. Adomaitis ragino 
L. Bendruomenę kviesti šau
lius ir ramovėmis susirūpinti 
irstančiu Marquette parke Ba

< TRUMPAI J

riaus-Girėno paminklu. Rei
kalas pavestas spręsti valdy- 

bnvo skųstasi‘ bai.
A. Urentas pranešė, kad 

vad. “barzdukinės” Bendruo-
nienės vadovai J. Gaila, Gečys 
ir kili rengia vadinamus rinki 
mus. Jų rinkimais, pagal da
bartines jų pačių taisykles ne
bus teisingais rinkimais. Todėl 
kiekvienas padorus lietuvis to
kiuose suktuose rinkimuose ne
privalo dalyvauti. Publikoje 
garsus plojimas. Kažkas užpa
kalyje replikavo: — Jie vokais 
balsų maišus .prineš!

Jonui Balčiūnui pastebėjus, 
kad 16 vasario proga aukų rin-

— Charles A. Buividas iš 
Oak Lawn taip pat Gary Ku
tas ir Charles T. Žylius iš Chi- 
cagos pietvakariu yra Lewis 
universiteto Lockporte garbės 
studentai.

— Carai Szalunailė atrinkta 
į Curie aukšt. mokyklos grupę 
rungtyniauti tarpmokyklinėse 
iškalbingumo ir vaidybos pir
menybėse.

—Gina Černiauskaitė iš Kin 
zie mokyklos laimėjo 1-mą vie 
tą ir 175 dol. premiją iš Illinois 
-Savings Lygos už menišką pla 
katą, skatinantį taupyti. Galu
tinos atrinktų darbų varžybos 
buvo Springfielde. Linda Di- 
džbalytė iš Marquette Parko 
Lietuvių parap. mokyklos lai
mėjo 3-čią vietą, garbės pažy
mėjimą ir $5 dovaną. Jos taip 
pat laimėjo Talman Taupymo 
b-vės premijas.

— Jonas Renieikis išrinktas 
Sudburio lietuvių Medžiotojų-

Siūlė Bendruomenei aukas rink 
ti per Tautos šventę rugsėjo 8 
d. Publika tam pritarė ir nu
balsavo, L. Bendruomenė au
kų prašyti rugsėjo 8 d. Aišku 
Bendruomenei aukos labai rei
kalingos ir bus priimamos kiek 
vieną proga.

Pirmininkas padėkojęs už 
atsilankymą, ragino visus Mc

stovi, iždininkas paminėjo, kad kiinas L. Bendruomenei varo 
už patarnavimą jų reikalams Altui nešvarią konkurenciją.

Cormiek salėje kuo gausiau

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 » Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekiy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.
.. -i. i. ——W—M—I■—

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 STa CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209 
r.-iikiir ir" in an—

siai dalyvauti. Bus lietuvių 
įdomi programa ir tuo pačiu 
bus pagerbta Amerikos 200 me 
tų sukaktis. Padėkojo už salės 
davimą ir įvairių paslaugu da
rymą klebonui A. Zakaraus 
kui. Susirinkimas baigtas Tau 
tos Himnu. Iš viso susirinki
me dalyvavo 171 registruotas 
narys. 21 svečias ir 60 asmenų 
prisiuntė registracijos lapelius 
pareikšdami, kad jie pilnai pri 
taria reg. Bendruomenei, tik 
dėl įvairių priežasčių susirin
kime negalį dalyvauti. Dar tu
riu pastebėti kad šį susirinki
mą raštais sveikino daktarai: 
Danilevičius, Dargis ir alBčiū- 
nas. .š?-

1 ™ 'imrrr raiii mi i— ffTr-nr

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted et„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

.... ..... ...... .. ".....______ _ _____ . ........... . .. .... .... f

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VATOS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

v \UJ IENOS tvirtai ^ovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko Tisas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pinnūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
cuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChicagoĮe ir Kanadoj metams — 530.00, pusei metų — SI6.00, 

trims mėn. —. $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — S14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniui 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
«s» OT *11 OT MT 9V AB 8—6 —• » MM MW — MM* MB —' — ■— — ■— MM

NAUJIENOS,
S’ 39 So. Halsted St,

Chicago, UI. 60608

Į Į Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

[ Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ___________________________ 1____

Skaitant vien Draugą gali
ma sudaryti, pagal jų išvedžio
jimus vaizdą, kad L. Bendruo
menę skaldo vos keletas kaž
kokių nenuoramų. Atsilankius' 
jų susirinkime, tenka konsta
tuoti, kad. bent Čhigagoje, va
dinami frontininkai ir jų pa
kalikai mažumoje. Dabartinę 
Marquette Parko L. Bendruo
menės valdybą sudaro šie asme 
nys: J. Bagdžius. L. Hofmanie- 
nė, E. Smilgys, G.. Mališauskas. 
St. Grigaravičius, J. šidlaus- 

'kas, S. Kaulėnienė, D. Tričienė, 
J. Milkovaitis, B. Sebastijonas, 
J. Kreivėnas. Kontrolės komi
siją: Dr. V. Šimaitis, J. Tijū
nas ir K. Povilaitis.

Stasys Juškėnas

ADRESAS ______________________________________________

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAY, APRIL 5, 1076

! Meškeriotojų khibn -fdmrmin- 
ktųę-Eugenijus Paulauskas — 
sekr., Antanas Galan lis — ižd., 
Kęstutis Poderys — šaudymo 
instruktorium', Juozas Staškus 
ir Juozas Kručas — revizijos 
komisijoof Metinis klubo balius 
bus gegužės 1 d. Suomių salė
je..

— Dail. Giedrės Zumbakienės 
darbų paroda Klevelaride pra
ėjo sėkmingai. Iš 63 pandoje 
buvusių, darbų parduota dides
nė pusė. Rengė Korp! Giedra, 
kuriai vadovauja Ingrida Bub
lienė, Marija Idzelytė ir Regi
na Idzelienė,

— Chicflgos centriniame pas 
te bus parduodami įvairūs daik 
tai balandžio 13 d. 400 kamba
ryje, 358 W. Harrison St. Daik 
tus galima apžiūrėti prieš var
žytines, balandžio 12 d. nuo 
3:30 ryto iki 3:30 vai. popiet.

Rinkiminiai ginčai
Buvęs Kalifornijos gubern. 

ir dabartinis kandidatas į pre
zidentus R.-Ręagan TV .kalbo
je pabrėžė, kad JAV dabar at- 
sidurusios antros eilės padėty
je jėgos atžvilgiu ir kad Euro
pos valstybėms Lietuvai, Lat
vijai, Estijai, Čekoslovakijai ir 
kitoms, pakliuvusioms po So
vietų jungu, nėra vilties būti 
laisvoms. Jis apkaltino prez. 
Fordą ir ypač šekr. Kisingerį, 
kad jų vedama politika yra
klaidinga.

Prezidentas, kalbėdamas Mil 
Waukee, atsikerta, sakydamas, 
kad Reagano tvirtinimai yra iš 
piršto išlaužti ir neturi pagrin 
do. Visi kaltiriiinai paremti ne
žinojimu arba politiniais sume
timais.

Prezidentas priminė ir vals
tybės departamento . valdinin
ko Sonnenfeldto pareiškimą, 
sakydamas, kad mūsų politika 
nepatvirtina J Sovietų viešpata
vimo Rytų Europoje,1 kad JAV 
stipriai remiiįįlaisyės pastan
gas visur. įskaitant ir žmonės 
rytų Europoje.'-

Reaganas jių>jau atsiliepė ir 
sako, kad pasilieka prie savo 
tvirtinimų, kurie yra paremti 
faktais, kuriupę jis turįs. Pre- 
sidento tvortiphnai yra, pasak 
Reagano, nerūpestingai palai
di ir nepamštųoti. Reaganas 
dar pridūrė,-kad jo kritika pa
lietusi nervą.v V :

— JAV LB.'(Reg.) Cicero 
apylinkės valdyba šių metų 
bal. 11 d., 11:30 vai. ryto ruošia 
labai svarbią Informacinę po
pietę šv. Antdho parapijos sa
lėje. Kalbės teisės Dr. A. Pa- 
laitis, teisininkas Petras Stra
vinskas ir Dr. Vytautas P. Dar
gis. Vėliau bus’ kavutė su už
kanda. Kviečiame šioje popie
tėje lietuvius dalyvauti, (pr.)

POEZIJOS VEIKALAI ■
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda Į gamtos vaizdų ir garsų- ste- 
Duklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais Jausmu ir minXit 
jelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

1. J. AvgvstilfyN.YsIčIOnUn*, 2VAIGŽD8T0S NAKTYS. Didelio for 
nato, 128 p«l. Kaina SI.—.

2. Jurgis Baltruialtls, ŽEMtS PAKOPOS. Elegljoa, giesmės, poemos 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina S2.00.

3. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL SUM.
4- Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė, lffi- 

osl. Kaina S3.00.
5. Klaopas Jurgallonla, GLODI • LIODI. Lyrikos eilė*, 108 p*L C.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINI StJA. Eilėraščiai, 86 psL S2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTt. Eiliuoti pasakojimai spit 

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

‘Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl, $2.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVRJAS. Eilės, 95 psL S1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURt, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2,50.
12. Patras Šagalas, SAULtLEIDžIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

įlaL 92 psL, $1,00.
13. Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00
14. EugenlĮus Gruodis, AGUONOS IS SMtLIS. Eilės. 70 psL, $1.00.
15. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50
16. Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė 180 psl $3 00
17. Jonas Valaitis, SENOVŽS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujlent 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, niinata 00608

HEL6- WANTED — MA L E-F EMA L E 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

MEN and WOMEN
AGES ITĮ/j TO 38

Want a part time job that pays 
$3.00 an hour? and no expe
rience required! and all train
ing furnished at NO. COST TO 
YOU! If you do,; then contact 
305th PSYOP BN.U.S. ARMY 

. RESERVE.
We have position-openings in 
Printing, Radio, Graphic Arts. 
It is desirably if you can speak, 

read, write Lithuanian.
’■ Call

694-3031, Ex. 2353 or 2553 
After 5 P. M. 691-3045 !

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIGHTON PARKE išnuomojamas 
kambarys gyventi kartu šu vyresnio 
amžiaus moterimi. Duodamas kam
barys, maistas ir užmokestis. Telefo- 
nuoti po 7 valandos vakaro 847-4094.

IŠNUOMOJAMAS, kambarys vyrui 
2-me aukšte su atkir" Įėjimu ir pa
togumais: 4401 So. Talman Avenue. 
Tel. 523-8944.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
Bridgepdrte. Skambinti FR 6-6581.

4— -■ i ■■■ ..... ........  ' *

Siuntiniai Į Lietuvą
. ir kitus kraštus

R. NEDZINSKAS. 4065 Archer Ava
Chicago, iii. 60632. Tat. YA 7-5980

Miami Beach nušovė 
tris policininkus

MIAMI BEACH. — Trys civi
liai apsirengę policininkai iš 
Dade ap^kr. automobilių vagys
čių divizijos, pamatė prie vieno 
motelio pastatytą įtartiną au
tomobilį ir nuėjo patikrinti.' Mo
telyje buvę žmonės pamatė, kad 
“įtartini” vyrai kažką daro su 
vienu brangiu automobiliu prie 
vieno kambario durų garsiai su
šuko, kad vagys — nori automo
bilį pavogti. Vienas iš policinin
kų nuėjo prie.to motelio kamba
rio, bet dar jam nepasiekus du
rų kažkas per langą pradėjo šau
dyti-, u^riųsdąmaą-’ policininką 
vietoje.-. Kiti-du policininkai pri
bėgę s^vo kŠIegoš ■ gelbėti, pa
matė iž. p kąnibario išbėgantį 
vyrą irjjriūjšjo jį vytis,- bet pik- 
tadaris:|ajk$£is šūviais juos abu- 
du^mirtiiMiii^užeidė?

'Stfkdi»fįęlicija7 rado krūme
lyje pašišĮėjjiišį ;'vyrą su šūvio 
sužeistai 'Jis šū savim be
turįs šaūtu^g it reYbiveri. Paga- 
liaū visi-fry^CpoBčIhinkai nuga
benti į Ikvi^hę; p. Įtartasis jų 
žudikas į; Įigomiię.
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REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE W8 SALE
Name!, Žemė — Pardavimui | Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUA.L FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 7
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
PARDUODAMAS 3 miegamųjų mū
rinis bungalow su Įrengtu beisman- 
tu, ąžuolinėmis durimis, centriniu 
oro vėsinimu ir Z. masinu mūriniu 
garažu. Gera vieta ir apylinkė neto
li 70-tos i vakarus nuo Pulaski. 
$43,500. Tel. 284-7470.

IR G5VrENKIME CIA

10 BUTU mūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tų mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436r7878

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 11. A. M.

Lietuvių kaina; vjsdien nuo pirma
dienio iki penxtadiehio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

7 Branganyb**, Laikrodžiai. Dovanos 
visom* progoms.

3237 . WEST Wrd ST„ CHICAGO I 
Telef. 434-4660» -

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pas vieninteli 
lietuvį kailininką 

Chicagoje n

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wab**h Avenue 
2nd Floor Chicago, UI. 60601

—■ Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo ’ vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

. ■> (Pr).

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2644 WEST 69th STREET 
REpublIe 7-1941 
. .. ..............-

MEOWNERS POLICY

GA 4-8654 imhiunc^

6. butų iškilaus grąžio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums. Marquette Parke. £66,000.

2 butų puikus mūras, atskiri šildy
mai, 2 auto garažas, Marquette Par
ke. Arti mūsų. $27,900.

ARTI 73 — California 20 metų 
puikus 6 kamb., 2 aukštų jnūras ir 
2 auto mūro garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir-. 
kti 2 aukštų mūro namą, luksus 6 
kamb. butas ir modemus biznis. Na
mas prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38.000.

9 kambarių kaip naujas ranch, 2 
virtuvės. 2 vonios, nauji karpetai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už
imti. $36,500.

2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
£45,500.

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. TeL RE 7-7200"

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT —

nuomostt.
ĮVAIRŪS DRAUDBIAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
f389 ARCHER AVE. CHICAGO.TE 

Tel. 254-5551

LEMONTO APYLTNKĖTE
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

TeL 257-5861

■———■ ■ I

M. A. š : M K U S
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.
—— ■■■ <

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

Visi namo ir perstatymo darbai 
Kambarių pristatymas, porčiai, žai
dimų kambariai, rūsys, maudynės, 
virtuvės miegamieji, apmušimas. 
Mažam kontraktoriui reikia darbo.

SKAMBINKITE 545-0478.

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau menus 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

DĖMESIO 
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 $o. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

' REMKTTE TUOS BiZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI




