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IŠ VISO PASAULIO

Atšildytas vanduo

Pasikalbėjime su Vakaru Vo-

tikslu atkreipti pasaulio dėmėsi

Miestas izoliuotas.

Saulėta, šilta, galima perkūnija. 
Saulė teka 6:37, leidžiasi 6:51.

T
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Izraelio ministerės pirmininkės Goldą Meir pasikalbėjime su prezidentu Nixonu reikalavimai sie
kia apie 800 milijonu doleriu vertės ginklais ir visą bilijoną doleriu ekonominės paramos, kuri 
turi būti suteikta penkeriy metu bėgoje. Anksčiau pirkdamas JAV gamintus ginklus, kaip antai 
F-4 Phantom karinius lėktuvus - bombonešius po $4 milijonus kiekvieną, Izraelis apmokėdavo 

grynais pinigais, o dabar jau prašo ilgalaikio kredito.

Sovietai baugina galima Amerikos intervencija
BONA. —- Palestinos Išlaisvinimo Fronto vadas Dr. George

Izraelio išlaidos 
gynybos reikalams
WASHINGTONAS. — Vy

riausybės pareigūnai: praneša, 
kad Ameriką yra numačiusi duo-
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ATSARGŪS GYNYBOS SEKRETORIAUS
IR ŠTABO VIRŠININKO PRANEŠIMAI I
Amerika nepasitiki Soviety pažadais ir parašais

WASHINGTONAS. — Gynybos departamentas praeitą sa
vaitgalį pranešė, kad papildomi Jungtinių Valstybių karo laivai 
ir lėktuvai yra pasiųsti į Viduržemio jūros sritį būti paruošoj, 
jei reiks iš Jordano evakuoti amerikiečius.

WARRENTON, Va. — Gyny
bos sekretorius Melvin R. Laird 
pareiškė spaudos konferencijo
je, kad atrodą jog Jordano ar
mija padėtį laiko savo kontrolė
je, tačiau atsisakė pasakyti, ar 
Jungtinės Valstybės planuoja 
daryti Jordane karinę interven
ciją civiliniame kare, kurs šiuo
metu siaučia tarp Palestinos par
tizanų ir Jordano karaliaus Hus- 
seino armijos.

Jis taip pat.atsisakė pasaky
ti, ar papildomas karines jėgas 
JAV siunčia į Viduržemio jūrą. 
Dieną prieš tai buvo paskelbta, 
kad helikopterių nešikas laivas 
su 1,000 marinų ir pabūklais yra 
išsiųstas į Viduržemio jūrą.
' štabo viršininko pareiškimas

'Jungtinio štabo viršininkų pir
mininkas adni. Thomas H. Moo
rer pareiškė, kad padėtis tebė
ra nepastovi, nors atrodą, kad 
Jordano armija, kiek liečia Am- 
mano miestą, padėtį neblogai 
kontroliuoja, ar “daro bendras 
pastangas padėčiai sukontro
liuoti”.

Laird dar pareiškė, kad nėra 
nuspręsta evakuoti J Amerikos

WASHINGTONAS. — UPI 
pranešimu, JAV general, proku
roras John N. Mitchell kalbėda
mas Moterų spaudos klubo kok
teilyje pasakęs, kad studentai, 
profesoriai ir “tie bukapročiai 
benkartai (stupid bastards), ku
rie vadovauja švietimo institu
cijomis” nieko neišmano apie 
valdžios reikalus. Mitchell pa
sakęs, kad gatvių smurtas ir 
universitetų neramumai buvę

SOVIETU GAMYBOS TANKAI, ARTILERIJA 
SUKONCENTRUOTI JORDANO PASIENIUOS

BEIRUTAS, Lebanas. — Sirijos šarvuočių brigada sekma
dienio rytą anksti Jordano šiaurvakariuose peržengė sieną, bet 
buvo atmušta “su dideliais nuostoliais”, pranešė Jordano karinis 
gubernatorius Habis Majali per Ammano radiją.

Po pirmo atmušimo, Siri
jos karinės jėgos bandžiusios iš 
naujo pulti, bet Jordano jėgos 
pajėgusios jas sustabdyti ir su 
nuostoliais atstumti atgal per 
sieną. Kairo radijo pranešimu, 
Jordano vyriausybė ryšium su 
invazija pasiuntė Arabų Lygai 
aštrų protestą.

Jungtinės Valstybės ir Izrae
lis jau anksčiau perspėjo prieš 
kaimyninių arabų kraštų inter
venciją į Jordano vidaus karą.

AP korespondentas praneša, 
kad sovietų gamybos tankais 
ginkluota Sirijos šarvuočių bri
gada yra sukoncentruota Jorda
no pasienyje.

yra apie 40 asmenų ambasados 
personalo/ir 300 Jordane gyve- 

, nančių privačių piliečių.
Sovietų ginklai panaudojami
Paklaustas dėl pranešimų, kad 

Palestinos partizanai iš Sirijos 
j Jordaną parsigabenę sovietų 
gamintus tankus, Laird atsakė, 
kad “Yra kai kurių įrodymų, kad 
sovietų ginklai yra panaudoja
mi”, bet pridūrė, kad jis neturi 
patvirtinančių žinių, kad tų gin
klų tarpe būtų ir tankai.

Paklaustas dėl galimybės la
biau sustiprinti. Jungtinių Vals
tybių karines jėgas Viduržemio 
jūros srityje, gynybos sekreto
rius pasakė tik tiek, kad “Mes 
papildome savo pajėgas toje sri
tyje, ypatingai mūsų laivyno jė
gas ir galimas daiktas, kad kada 
nors apie tą papildymą duosime 
pareiškimą.
Sovietai seka Amerikos laivyną

Kad sovietai Viduržemyje bū
tų padidinę savo laivyno jėgas, 
štabo viršininkas Moorer pasa
kė, kad ženklų nėra, tačiau at
rodą, kad jie? kai kuriuos savo 
laivus pastatė tokiose pozicijose, 
kad galėtų stebėti Amerikos 6-jo 
laivyno operacijas rytinėje Vi
duržemio jūros dalyje.

WASHINGTONAS. — Nlxono 
administracija prisipažįsta te
beturinti galvosūkį dėl sovietų 
motyvų Viduriniuose Rytuose. 
JAV-bės esančios pasiryžusios 
išlaikyti taiką gyvą Vidur. Ry
tuose, bet prisipažįsta nesančios 
tikros, ar tai pasiseks. Naujau
si sovietų apgaudinėjimai ir 
veidmainiavimai Viduriniuose 
Rytuose tik patvirtiną nujauti
mą, kad sovietai gali sulaužyti 
bet kokį savo pasirašytą sutartį. 
Tatai jie jau parodė priešingai 
pasižadėjimams statydami ra
ketas prie Suezo kanalo. Tik te
besą neaišku, ar Maskva užtek
tinai bijosi susidūrimo su Jung
tinėmis Valstybėmis, kad galėtų 
visą laiką kurstyti audras Vi
duriniuose Rytuose.

didžiausia šių metų politiniai!----
įvykiai ir kad “šis kraštas tiek!_f . . _ .

kad ius J0, PALESTINOS PARTIZANŲ VADAS NORI
REGIO CALABRL Italija. ę 

Policijai suėmus to miestelio 
“Akcijos komiteto” pirmininką 
Francesco Franco didelis būrys 
užpuolė policijos būstinę, bet ,

policija puolimą atrėmė. Po to'Habash Pareiškė, kad jis rizikuotų, sukelti III'Pasaulini karą, jei 
riaušininkai išlaužė policijos būtų reikalinga.
ginklų sandėlį, apsiginklavo ir Pasikalbėjime su Vakarų Vo- 
užsibarikadavo miestelio kate- Liet i jos laikraščio Stern atsto- 
droje. Išaušus policija apsupo vU jįs pasakė, kad jo vado va u- 
katedrą, iš kurios protestuoto- jama teroristų organizacija pra- 
jai pradėjo šaudyti, vartodami keleivinių lėktuvų grobimus 
karabinus, pistalietus ir. auto- atkreipti pasaulio dėmešf 
matinius šautuvus, šio mieste- j Palestinos kovą.
lio gyventojai sukilo kadangi ap
skrities valdžios įstaigas buvo 
nutarta perkelti į mažesnį už 
Reggio Calabria miestelį. Pasi
baigus “karui” vienas rastas nu
šautas ir 3 sužeisti.

LA PAZ, Bolivija. — Valdžios 
pranešimu areštuoti trys iš Is
panijos atvykę kunigai, kurie 
būsią deportuoti už “vidaus ne
ramumų kurstymą ir Bolivijos 
šeimų skaldymą”. Visi trys ku
nigai jėzuitai. Be to suimtas 
vienas Bolivijos protestonų mi- 
nisteris (kunigas) Anibal Guz
man.

ROMA. — Per pirmuosius 7 
mėnesius Italiją aplankė arti 17 . 
milijonų turistų. Tai reiškia, 
kad šiemet turizmas Italijoje 
padidėjo 2.6%.

RYTŲ BERLYNAS. — Ul- 
bricho komunistų valdžios ofi
ciozas Neues Deutschland pa
skelbė, kad šį rudenį Rytų Vo
kietijoje įvyks Varšuvos pakto 
valstybių kariniai manevrai. Pa
skutinieji tokie manevrai buvo 
1969 metų kovo mėnesį, daly
vaujant sovietų ir Rytų Vokie
tijos kariuomenės dalims.

SANTIAGA. — Valdžią palie
kąs Čilės prezidentas Eduardo 
Frei pareiškė, kad šalies gink
luotos jėgos ir toliau stovės Či
lės vidaus ir išorinio. saugumo 
sargyboje. Čilėje bijoma, kad 
naujam prezidentui ADendei atė
jus į valdžią, ją greit perims 
jo pagrindiniai rėmėjai komu
nistai.

NEW HAVEN. — Teismas 
nubaudė 14 mokytojų unijos va
dų už neklausymą teismo spren
dimo ir tolimesnį streiką New 
Haveno mokyklose.

LONDONAS. — Hagoje įvy
kusi trečioji tarptautinė chirur
gų konferencija pasisakė prieš 
bet kokius bandymus vieno žmo
gaus smegenis perkelti kitam 
žmogui. Konferencijoje dalyva
vo apie 1,500 specialistų iš įvai
rių kraštų.

WASHINGTONAS. - Gyny-

“Daug sėkmingiau kai mes 
'pagrobiame vieną lėktuvą negu 
kad kovoj užmušame šimtą iz
raelitų”, pastebėjo Dr. Habash. 
“Per ištisus dešimtmečius pa
saulio nuomonė mūsų- nepaisė. 
Dabar pagaliau visas pasaulis 
apie mus prabilo”.

Arabai nenori taikos
Karingasis teroristų vadas pa

sisakė esąs prieš taikingą susi
tarimą Viduriniuose Rytuose.

■ “Visas pasaulis tokiame kare 
turėtų nuostolių, išskiriant mus. 
Jei tatai tėra vienintelė galimy
bė sunaikinti Izraelį, Sionizmą 
ir arabų reakciją, mes tikrai pa- 

• geidautume trečio pasaulinio ka
ro”, kalbėjo Habash. “Tikrai, 
kad mes taikos nenorime. Taika 
reikštų galą visom mūsų viltims. 
Mes norime socialistinės Palesti- 
uos .

,Ką sovietai patys norėtų daryti

MASKVA. — Sovietų valdžios 
laikraštis Izvestija vedamajame 
atsišaukė į Jordaną ir Palesti
nos partizanus “tuojau sustab
dyti brolžudiškas kovas” kad esą 
išvengus Jungtinių Valstybių in
tervencijos pavojaus. Esą “JAV 
šeštojo laivyno buvimas ryti
nėje Viduržemio jūroje yra be
tarpiškai susietas su blogėjan
čia padėtimi Jordane”.

Svarbiausias reikalas esąs su
stabdyti brolžudiškas kovas ir 
išvengti intervencijos iš šalies. 
“Nėra paslaptis”, rašo Izvesti
ja, “kad tam tikri rateliai JAV- 
bėse apsirūpinę planais “akci
jai” Viduriniuose Rytuose ir no
rėtų turėti tokiai savo akcijai 
pateisinimą.

MOBILE, Alabama. — Iš pra
važiuojančio automobilio buvo 
paleisti keli šūviai į vyskupo 
William Smith namus. Vysku
pas anksčiau buvo N. A. A. C. P. 
pirmininkas.

pranešė, kad dar 5,000 civilinių 
ir kariškų tarnautojų atleidžia
ma iš tarnybų įvairiose ginkluo
tųjų pajėgų institucijose JAV 
ir užjūriuose. Laird pasakė, kad 
daugumo sumažinimų bus sie
kiama palaipsniui senesniems iš
einant -į pensijas ir naujų nebe- 
samdant.

WASHINGTONAS. — Vidaus 
departamentas perspėjo, kad Mi- 
chigano ežerui ekologiškai pa
kenktų, jei atominės jėgainės, 
pradėtų į ežerą leisti daugiau 
kaip vienu laipsniu šiltesnį van
denį. Kelios tokios jėgainės me
tų bėgyje tiek atšildytų ežerą, 
kad pakraščiais smarkiai imtų 
augti visokios žolės, atimdamos 
deguonį “vandeniui ir troškin- 
damos žuvis. Iki 2,000 metų Mi- 
chiganas pasidarytų “negyvu 
ežeru

Raštas iš W. Brandto
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi

nimo Komitetas į savo š. m. lie
pos mėn. 30 d. raštą Federali
nės Vokietijos kancleriui Willy 
Brandtui, š. m. rugsėjo 7 d. ga
vo Fed. Vokietijos Užsienio Rei
kalų Ministerijos atsakymą. Jo 
tekstas: ;

“Su tikra padėka tvirtinu ga
vęs jūsų š. m. liepos 30 d. raštą, 
adresuotą Kancleriui — raštas 
perduotas atsakyti Ministerijai. 
Turiu Jums pranešti, kad Fe
deralinė vyriausybė savo žino
mo nusistatymo Baltijos vals
tybių klausimu nėra pakeitusi”.

Tokio turinio atsakymas pa
siųstas ir Fed. Vokietijoje vei
kiančiai Baltų Tarybai, į jos, 
š. m. liepos mėn. 20 d., pasiųstą 
raštą Fed. Vokietijos Kancleriui 
Bonnoje. (E)

Lindsav kritikuoja

Cholera laikosi
JERUZALĖ. Iki praeitos sa

vaitės cholera susirgimų skai
čius Izraelyje ir okupuotose ara
bų teritorijose pakilo iki 145. 
Vien Jeruzalėje užregistruota 
15 naujų susirgimų. Apie pusė 
sirgusių esą pagiję.

Kerč mieste, Kryme, Sovietų 
Sąjungoje, trys mirė nuo cho
leros.

š. m. rugsėjo 15 d., New Yor
ke prasidėjus metinei J. Tautų 
sesijai, įvyko ir Pavergtųjų Eu
ropos Tautų (PET) septyniolik
toji sesija. Tą dieną 3 vai. se
sija buvo atidaryta ir 6 vai. vak. 
įvyko viešas pilnaties posėdis.

Svarstyti tarptautinių įvykių 
ir pavergtųjų tautų klausimai, 
ryšium su pastarojo meto raida 
Rytu-Vakaru santykiu plotmėje.

(E)

MASKVA. — Pekinas sutiko 
priimti naujai skiriamą Sovietų 
Sąjungos ambasadorių, I>enin- 
grado kompartijos pirmąjį se
kretorių Vasilių Tolstikovą.

BONA, Vokietija. — Niurn
bergo teismas nuteisė 8 čekus, 
kurie praeito birželio mėnesi pri
vertė čekų lėktuvą Hiuškin-14 iš 
Karlove Vary skristi . Niurn
bergą, kur visi paprašė pabėgė
lių teisių-. Lėktuvas su 16 kelei
vių tuojau grąžintas Čekoslova
kijai. Trys nuteisti iki pustre
čių metų kalėjimo, o 1 vyras 
ir 4 moterys nubausti sąlyginiai.

daugiau gyventojų
WASHINGTONAS: — Cenzo 

biuro pranešimu,'gyventojų skai
čiumi turtingiausia yra Los An
geles apskritis, kurioje gyvena 
6,970,733 žmonės. Antra iš eilės 
yra Cook apskritis Chicago j e su 
5,430,075 gyventojais. Trečia 
yra Wayne apskritis Detroite su 
2,641,805 ir Kings apskr., Broo- 
klyne su 2,562,245.

‘Į' ti Izraelio vyriausybei apie 500 
milijonų dolerių finansinės para
mos.. Iš tos sumos apie 200 mi
lijonų dolerių būtų senų skolų 
atidėjimas už jau gautus ar pa
žadėtus ginklus.

Izraelis šiais metais turįs jau 
1.25 bilijono dolerių užsienio 
prekybos deficitą. Gynybos rei
kalams Izraelis šiais metais iš
leidžia apie 30 nuošimčių savo 
visuminio gamybinio produkto, 
kas yra proporcingai tris kart 
daugiau už Amerikos išlaidas gy
nybai. .

PHILADELFIJA. — Boeng 
727 lėktuvui skrendant iš Pitts— 
burgo į Bostoną vienas jaunas 
negras stvėrė stiuvardę už spran
do ir atvedęs prie lėktuvo kapi
tono įsakė skristi į Kubą arba 
jis susprogdinsiąs lėktuvą. Iš
leidęs 150 keleivių Philadelphi- 
joje kapitonas ir lėktuvo įgula 
negrą nulakino į Havaną, kur jį 
Castro kareiviai nusivedė.

Spaudos sąskrydis
Vliko vicepirmininkas J. Au

dėnas š. m. rugsėjo 17 d. buvo 
išvykęs į JAV Liet. Bendruo
menės rengiamą, rugsėjo 19-20 
d. bendruomenininkų, spaudos 
žmonių bei radijo valandėlių pra
nešėjų sąskrydį ir į rugsėjo 18 
d. rengiamą liet, žurnalistų kon
ferenciją, Tabor Farmoje, Mi- 
chigane. (E)

WASHINGTONAS. — New 
Yoijko miesto meras Lindsay 
kongreso komitete sukritikavo 
neseniai pravestą gyventojų su
rašymą, nes jis davęs netikslius .. 
rezultatus. Lindsay pasakė, kad'' 
surašymas buvęs:. “Lyg aklas 
žmogus gaudytų tamsiame kam
baryje juodą katę”. Jis siūlė 
tokius surašymus daryti ne kas 
10 metų, bet kas 5 metai. Tūks
tančiai žmonių nepateko Į sura
šymo statistiką, nes nebuvo pa
ruošti meksikiečiams ar porta- 
rikiečiams blankai jų kalba. For
mos skurdžių rajonuose nebuvo 
tinkamai išdalintos.

Meras nurodė, kad negrų Har
leme buvo rasta viena šiukšlių 
statinė pilna neatidarytų cenzo 
formų. Pilnas jų maišas buvo 
rastas Manhattane gatvėje. Kai 
kurie surašinėtojai prisipažino, 
kad jie, norėdami greičiau at
likti nemalonų darbą, visai ne
silankė namuose, bet susėdę pa
tys užpildė formas “iš akies”.

Cenzo biuro pareigūnai pa
reiškė, kad jie į šiuos priekaiš
tus atsakysią rugsėjo 30 d.

:-xW;

Preridento mokslinis pstarėjas Dr. 
Edward E. David, kurs Šias pareigas 

perima ii Dr. Lee A. DuBridge.

TOKIO. — Tūkstančiai Japo
nijos sostinės darbininkų turi 
pietus švariame ore, kai valdžia 
įvedė pietų metu nuo 12 ikrl vai. 
vienos valandos draudimą auto
mobiliams važinėtis svarbiausio
mis miesto gatvėmis.

NEW YORKAS. — Jungt. 
Tautų gen. sekretorius U Thant 
pakvietė kanadietį Maurice F. 
Strongs J. T. general pasekreto- 
riu ir jam pavedė pirmininkauti 
Stockholme 1972 metais įvyks
tančioje konferencijoje žmonių 
aplinkos klausimams.

WASHINGTONAS. — Auto
mobilių JAV-bėse daugėja du
kart greičiau negu gyventojų, 
praneša Transportacijos depar
tamentas. žmonių kasdien pa
daugėja po 6,000, automobilių 
po 12,000. šių metų gale JAV 
numatoma bus 108,997,000 au
tomobilių, iš kurių 89,861,000 
bus pasažyriniai.

Formoza ieškos 
rinkų Europoje

TAIPĖJUS. — Tautinės Ki
nijos valdžia pasiūlė biznieriams 
ir pramonės bendrovėms didelę 
paramą ieškant prekybos ryšių 
su Europos šalimis. Valdžia ra
gina biznierius steigti prekybos 
agentūras Europos šalyse. No
rima per trejis metus padvigu
binti eksportus į Europą.

Tautinės Kinijos vyriausybė 
siekia sumažinti savo priklauso
mumą nuo Japonijos ar Ameri
kos, su kuriomis dabar vedama 
didžioji prekybos dalis. Kinai 
įsitikinę, kad Europos rinkoje 
dar yra daug vietos Formozos 
tekstilės gaminiams ir maisto 
produktams.

“Luna 16” mėnulyje
BOCHUM, Vokietija. — Erd

vių tyrinėjimo instituto direk
torius Dr. Heinz Kaminski pra
nešė, kad šeštadienį 11:60 va
landą vakaro sovietų erdvėlai
vis “Luna 16” nutūpė mėnulio 
paviršiuje nesugedęs. Ką jis ten 
be žmogaus veiks, nieko nepasa-
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Pirmas Batuno Baltijos Festivalis pasisekė
Daugiau 1,000 pabaltiečių — 

lietuvių, latvių ir estų š. m. rug
pjūčio 22 sukeliavo pirmąjį Ba
tuno surengtą Baltijos Festiva
lį įspūdingame latvių bendruo
menės parke “Priedaine”, Free
hold, New Jersey. Daugumą su
darė New Yorko ir New Jersey 
pabaltiečiai. Bet buvo svečių 
ir iš toliau. Pavieniai ar grupė
mis atvyko ir iš kaimyninių val
stijų, ypač iš Pennsylvanijos, 
Connecticut ir Delaware. Matė
si svečių ir iš Čikagos, Los An
geles, Cleveland©, Montrealio ir 
net iš Vokietijos.

Oras pasitaikė -nepaprastai 
puikus. ‘Puiki aplinka ir gera 
organizacija davė šiam festiva
liui tikrai šventišką nuotaiką. 
Sunku būtų pasakyti, kurie — 
lietuviai ar latviai — buvo skait- 
lingesni savo dalyvavimu. To, 
ko Batunas siekė — suvesti pa- 
baltiečius į vieną vietą su tiks
lu pažinti viens kitą, pabendrau
ti ir pralaužti ledus tolimesniam 
bendradarbiavimui, atrodo, sa
vo tikslą pasiekė.

Festivalio programa buvo pra- 
.dėta tinklinio varžybomis “Prie- 
daines” sporto aikštėje. Lietu
vių tinklinio komandai neatvy
kus, varžybos vyko tik tarp lat
vių ir estų. Kova buvo arši ir 
įdomi, nes abi komandos buvo 
arti profesionalinio lygio, ypač 
estai. Nežiūrint to, kad buvo ti
kimasi, jog šias varžybas laimės 
estai, įvyko staigmena — laimė
jo latvių New Yorko tinklinio 
rinktinė.

Meninė programa, kuri buvo 
išpildoma “Priedainės” amfite
atre, atvirame ore, buvo įvairi 
ir puikiai pravesta. Programos 
vadovu,buvo šio festivalio koor
dinatorius Batuno vykdomasis 
pirmininkas Kęstutis Miklas, o 
pranešėju - latvis Ints Rupners. 
Pristačius visus programos daly
vius, kurie užpildė visą amfite
atro sceną, festivalio atidaro
mąjį žodį tarė Batuno vicepir
mininkas kun. Norbert Trepša 
(latvis), keliomis mintimis nu

šviesdamas Batuno darbus ir šio 
festivalio tikslą.

Po to New Jersey Latvių Są
jungos Tautinių šokių ir Kanklių 
Ansamblis “Dzintars” vadovau
jamas Janis Ozolinš, Jr., kaip 
šios vietos šeimininkas, pradė
jo meninę programą, pašokda
mas tris latvių tautinius šokius 
— “Saules Rotala” (Saulės' šo
kį), “Sešdancis” (šokis šešiems) 
ir “Ventindeja” (Ventų šokį). 
Visi šokiai buvo preciziškai at
likti. Grupė, atrodo, gerai susi
vokusi ir patyrusi. Nuo 1959 
metų, kada ji įsikūrė, su kon
certais apvažinėjo ne tik JAV, 
bet ir Kanadą. Dalyvavo ir vi
soj eilėj programų Pasaulinės 
Parodos metu New7 Yorke.

Toliau sekė New Jersey esčių 
mergaičių gimnasčių iš Lake
wood stilizuotos mankštos pra
timų pasirodymas. Grupė, va
dovaujama Miss Anne Treu- 
muth, akompanuojant Miss Sii- 
vi Maandi, išpildė eilę puikių 
pratimų ir susilaukė šilto žiū
rovų priėmimo.

Išbėga į sceną New Yorko Lie
tuvių Tautinių šokių grupė, va
dovaujama Jadvygos Matulai
tienės, akordeonų palydint Vy
tautui Stroliai. Prityrę šokėjai 
erdvioje scenoje šoka “žioge
lius” ir “Linelį”. Publika priima 
kuo šilčiausiai. Plojimai ir ova
cijos be perstojo, nežiūrint ne
gailestingos karštos saulės. Šo
kėjai atiduoda viską. Jie nenau- 
jokai. Juk šiemet atšventė sa
vo vieneto 25 metų sukaktį. Kal
bant apie šią grupę, ji įsikū
rė 1950 metais. Nūo jos įsikū
rimo dienos per ją perėjo virš 
200 jaunuolių. Grupės pirmasis 
koncertas įvyko 1950 m. lapkri
čio mėnesy Tarptautinėj Parodoj 
New Yorke. Iki šiol davė virš 
200 viešų koncertų. Ji šoko Co
lumbia Universiteto Tarptauti
niame Tautinių šokių Festivaly, 
dalyvavo specialiame pasirody
me “Mayflower” laive, Mike 
Todd “Aplink pasaulį per 80 die
nų” vakare Madison Square Gar-
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POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas
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BE P R USK OS
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.
-f ' ■ 'I.'"' . ' '' ” "
Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

GERIAUSIA DOVANA
$5.00
$3.00
$2.00

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

$12.00
$4.00

$130

KNYGA
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS n L, 336 psL 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. _ :_______~____
M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl...... .... ......
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psL ___ ___________________
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.___
J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. __ __________ __________ ______ ____ _
Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl.........$2.00 ir
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl. 
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ____ _________
VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas

rr darbai. _ luL-LiLu._ L;._ ________________■—
'11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! _____ ..______

12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais
viršeliais $2.00. kietais' '_JL>__ ~______ :______

13. Juozas švaistas,- PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. ________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl...... ................
15 Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. ______
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaltė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl......
18. Kip-M Bielinis, TERORO ’ IR VERGIJOS IMPERIJA. « Į

310 psl. ___ _______ X—, ...... _______ ____ L
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

angliškai ..._.........    ^1..
'20.,'Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. ...____
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl....... ......

$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

$4.00
$2.00
$5.00

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00
$44)0 
$230 
$6.00

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas Čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:
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1739 So. Halsted St. Chicago, I1L 60608

Vienas daugiausiai patyrusių Amerikos astronautų Alan Shepard Jr. skrido pirmoje erdvės ke
lionėje 1961 metais (dešinėje). Dabar jis vėl rengiasi skristi su Apollo 14 erdvėlaiviu. Kelionė 

į prasidės sausio 31 dien^.

den, lenkų televizijos programoj, 
lenkų pavasariniame šokių fes
tivaly 1958 laimėjo pirmą vietą 
ir taurę už “Malūnėlį” ir “Sa
dutę”, Council of European Wo
men in Exile festivaliuose, tarp
tautinėse moterų parodose, uk
rainiečių vakare, vengrų koncer
te, nuo 1957 metų iki šiol daly
vavo visose JAV ir Kanados Lie
tuvių Tautinių šokių šventėse, 
net 14 kartų turėjo progos gar
sinti lietuvių vardą 1964—1965 
Pasaulinėj Parodoj New Yorke. 
Grupė taipgi dalyvavo ir 1965 
metų nepamirštomoj Lapkričio 
13 manifestacijoj Madison Gar
den New’ Yorke ir žygyje į Jung
tines Tautas.

-Po lietuvių tautinių šokių sce
noje pasirodo pagarsėjusi estų 
liaudies dainų dainininkė Eli Ta- 
bur ne tik Amerikoj, bet ir kituo
se kraštuose. Ji yra dainavusi 
Suomijoj ir Kanadoj. Pastaruo
ju metu ji įdainavo į plokšteles 
estų'ir amerikiečių liaudies dai
nas. Jos švelnus ir lengvas so
prano balsas, jos pačios palydi
mas gitara, davė šiam festiva
liui kažko naujo ir malonaus. Ji 
išpildė “Lossan” (suomių liau
dies dąiną)-. ir dvi estų liaudies 
dainas “Lenda, lendą, lopalind” 
ir “Tuisu Antsu lugu”.

Programa be perstojo eina to
liau. Scenoje pasirodo New Jer
sey Latvių' Kanklių ansamblis 
“Dzintars”, vad. - Janis Ozolinš, 
Jr., ir išpildo du dalykėlius — 
“Bandinieka Rudzi Auga” (varg
šo rugiai noksta) ir “Es ar sauli 
saderėju” (aš pažadėjau saulei).

Seka estų tautiniai šokiai. Iš
pildo New Jersey Tautinių šo
kių grupė iš Lakewood. Pasiro
do dvi grupės — vaikų ir jaunuo
lių, vadovaujant Ferdinand Rik- 
ka ir akompanuojant Leo Kiin, 
atlieka tris estų tautinius šokius. 
Grupė gera ir aiškiai matytis, 
kad daug dirba. Įsisteigusi prieš 
15 metų, nuolatos lanko estų ko
lonijas, dalyvauja ir tarptauti
niuose pasirodymuose. Koncer
tavo eilėje JAV miestų, Toron
te ir Montrealyje.

Pabaigai vėl pasirodo Jadvy
gos Matulaitienės šokėjai. Mer
ginos šoka “Rankšluostėlį”. To
liau seka “lenciūgėlis”, nepa
prastai gerai atliktas, ir žemai
čių subatvakario Šokis “Subatė
lė”. Publika sustoja. Ovacijom 
nėra galo. Kviečiami į sceną vi
si programas dalyviai. Trumpas 
padėkos žodis, ir Kęstutis Mik
las, Batuno vykdomasis pirmi
ninkas, įteikia dainininkei ir gru
pių vadovams po rožių puokštę.

Publika nenoriai skirstosi iš 
amfiteatro. Aprimusi eina į par
ką prie stalų ir vaišių. Atvyks
ta ukrainiečių orkestras, vad. 
Bill Zadorny, ir prasideda šo
kiai, kurie be perstojo tęsiasi iki 
vidurnakčio.

Parke kiti dalykai vyksta.
Ant kalniuko prieky rodomas 

New Yorko Latvių Sklandytojų 
Sąjungos specialiai į šį festivalį 
atvežtas dvivietis didžiulis sklan
dytuvas (bemotoris lėktuvas), 
su kuriuo latviai JAV varžybo
se skraidė 40,000 pėdų aukštyj. 
Jaunimas ir suaugusieji gavo 
progą iš arti jį apžiūrėti, išgirs
ti įdomių paaiškinimų. Buvo ro
domi ir parašiutai. Ypač visus 
domino, kaip jiė yra sulanksto
mi ir patikrinami. ’ .

Prie Batuno literatūros./ ir 
spaudos stalo nuolatos būreliai

žmonių. Visiems įdomu, kokiu 
būdu skinamas kelias į Jungti
nes Tautas. Nevieną stebino, 
kiek tos medžiagos ir taip įvai
rios apie tris Pabaltijo kraštus 
reikia turėti ir dar visom pa
saulinėm kalbom, kad pasiekus 
visus JT narius ir pristačius Pa
baltijo laisvės klausimą atitin
kamoj plotmėj. Dagmara Val
lees (latvė), UBA-BATUN spau
dos biuletenių redaktorė, su pa
dėję jais, estais Mis Mari Linna- 
maa, Mrs. Juta Virkinaa ir An
dres Juriado iki vėlybos nak
ties davė įvairius paaiškinimus 
ir daugelį supažindino apie Ba- 
tuną.

Netoliese veikę Batunui pa
remti loteriją, kuriai vadovavo 
Elena Miklienė, padedama lie
tuvaičių — Helena Zedar, Ame
lia Sinus, Nastutės /Umbrazai- 
tės, Bette Wytenus, Christine 
Wytemis, Lauraine Wytenus, 
jaunojo Kęstučio Miklb, Jr. ir 
latvių -— Olgerd Balodis, Miss 
Nora Kula, Miss leva Berzins 
ir Mr. and Mrs. Ansis Uibo.

Loterijon buvo feidžiami pa
veikslai, kuriuos tam tikslui pa
dovanojo pabaltiečių dailininkai 
— estė Miss-Epp Ojamaa (lai
mėjo estas M. Kurss iš Stone- 
hurst, N. J.), latvė Mrs. Mirdza 
Narūną - Bagdanoviča (laimėjo 
estė Mrs. V. Saąr iš Hampton 
(Plains, N. J.) ir Paulius Jurkus 
(laimėjo. latvė7Mxs.Kruminš iš 
Newr Brunswick', N. J.)/Elektri
nį batams valytoją, kurį padova
nojo latvis M. Mednis iš Philadel- 
pihjoš, atiteko latvei Mrs. M. 
Delle iš Roselle Park, N. J. Es
tiška sofai pagalvėlę, pagamintą 
ir pado vanotą' estės bątunietės 
M. Linnamaa, laimėjo latvis O. 
Jurjans iš Camden, N. J. Lat
višką sofai pagalvėlę, padovano
tą latvės Mrs; Upmanis, laimėjo 
vokietė Mrs. G. Sprihgstead iš

jo platų festivalio aprašymą su 
keliom nuotraukom iš festivalio 
programos. Propoganda ameri
kiečių spaudai rūpinosi Helen 
Kulber.

Batunas šio pirmojo festiva
lio proga susilaukė daug sveiki
nimų. JAV LB Centro V-bos 
pirm. inž. Br. Nainys savo svei
kinime pažymi, kad LB Centro 
Valdyba pritaria Batuno veiklai 
ir jį remia.

Kad festivalis pasisekė visi 
jame buvę šimtaprocentiniai pri
taria. Lietuviai ir estai, kurie 
niekad prieš tai nėra buvę “Prie
daine j”, komentavo to latvių par
ka ir tinkamumą tokios rūšies 
festivaliams. Daug lietuvių sau 
priekaištavo ir jautėsi nejaukiai, 
negalėdami niekam pasakyti, 
kad nei New Jersey, nei New 
Yorko lietuviai neturi panašios 
vietos, kur galėtų masiniai su
sirinkti, o eina pas svetimtau
čius į purvinus daržus, sales- ir 
moka už tai didžiulius pinigus. 
Ypač gėda New Yorko lietu
viams, kurių čia priskaitoma ke
lios dešimtys tūkstančių, kad ne
turima sau padorios vietos net 
ir susirinkimams. Tėvų Pran
ciškonų projektuojamas Kultū-

ros židinys tik dalinai išspręs šią 
problemą. Turime daug orgar
nizacijų. Negi negalėtume pa
galiau atbusti, susiorganizuoti 
ir pastatyti ką nors panašaus 
į “Priedaine”. New Yorko pa
šonėj, Long Islande, kur didžiu
ma lietuvių yra susispietę, dar 
galima gauti parios žemės; kur 
būtų galima įkurti padorią so
dybą ir parką lietuviams. Tik 
gaila, kad nėra to pasišventimo, 
noro ir nėra iniciatorių tam ne
dėkingam bet kilniam darbui bei 
planams įgyvendinti. Gal New 
Yorko LB Apygardos Valdyba
pagaliau atkreips į tai dėmesį ir 
imsis tos iniciatyvos?
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KNYGOS VAIKAMS

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgsl 
krykštavimai. Naujienose galima gauti ši 
siems bei jaunimui:

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ 
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapė 
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ; 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruo 
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apys; 
keviėiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LA 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu 
didelio formato, kietais viršeliais, gausii 
psL, kaina 5 doL

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poe
6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS B 

tėvynės pažinimas,' diainos; Gausiai ilius 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituani

7. Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKE' 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių, ir žygi 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETU’ 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos - 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1

Nedaug kas žino, kad didysis Aukšta 
ranauskas parašė Anykščių Šilelį Įrody 
tuvių kalbos lankstumą ponijoje... * Pai 
pavyko. Apsižiūrėkime, .ar šių laikų ritu 
nuošė nušlifūotos svetimos kalbos, savosio 
etai ir rašytojai savo kūriniais toli praler 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmon 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius i

N A U J I E
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countr 
cant live on 

alone.
Vąk. Vokietijos. Gintaro karo
liai atiteko latvei Mrs. Kumlą- 
cevs iš Uniondale, N. Y., kny
ga anglų kalbą “Res Baltica” — 
brooklyniečiui lietuviui A.’ Ilgi
niui, šampanas — lietuviui K. 
šipailai iš Hillside, N. J., bonka 
Scotch — latviui J. Graya iš Bal
timore, Md. ir bonka konjako L. 
Pilienei iš Freehold, N. J.

Buvo ir Batuno laimės šulinė- 
lis, kuriam įvairius daiktelius 
suaukojo patys- batuniėčiai. Jį 
prižiūrėjo ir tvarkė latvaitės Il
ga Upmane, Biruta Sūrmąne, 
Maija Paegle ir Mrs. Rita Galė. 
šią literiją daugiausiai atakavo 
jaunimas, nes’ buvo galima čia 
greičiau ir už mažesnį pinigą ką 
nors laimėti. į?-

Festivalio proga Batunas iš
leido specialų’ leidinėlį su pro
grama, kurį gavo Visi atvykę 
į šią šventę nemokamai. Atmi
nimui kiekvienas gavo ir Batu
no metalinę emblemą — raidę 
“B” raudoname fone. Leidinė
lis buvo skoningai išleistai, gau
siai ilustruotaš iš Lapkričio 13 
žygio į JT ir iš Batuno veiklos. 
Viršelį jam nupiešė latvė daili
ninkė Miss Ausmą Darzniecė. Re
dagavo Kęstutis Miklas.

Festivalis buvo plačiai išrekla
muotas ne tik pabaltiečių tar
pe, bet ir tarp amerikiečių. Apie 
jį minėjo eilė—New Yorko 
ir New Jersey radijo sto
čių. Į festivalį atvyko ir kai- 
kurių amerikiečių laikraščių re
porteriai. “Thė Newark News” 
dienraštis jau sekančią dieną įdė-
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Atostogos Menkiy Rage

NORI GYVAS GRĮŽTI - NEAPSIDRAUSK!
Kas viskas nenutinka dėl vieno kuisio

10
r *

kartais tekdavo dienomis lauk
ti. Sykį priėjo ir mano eilė.

“Nori važiuoti vandens ka
čiukių gaudyti?” paklausė viso
kių'žūva vimo rūšių pravadyrius 
ir entuziastas Barauskas.

“Noriu, kū veiksi nenorėjęs”, 
taip pat entuziastingai atsakiau 
ir įsimetę po vieną ant drąsos 
trys žemaitukai Stasys, Levis ir 
Juzė išdūmėme į kažkokį man 
negirdėtą ežerą.

Ar vandeninės katės (katžu
vės) vandens skonio neskiria, 
nežinau, tik tiek žinau, kad jų 
pagauna ir sūrame jūrų vande
nyje ir saldžiame ežere. Katžu
vių pilnas ežeriukas buvo Cape 
Cod viduje, vingiuotu keliuku 
pavažiavus per įvairius miške
lius į vieną daubą, kurioje vie
nas latvis už 56 tūkstančius do
lerių buvo .nusipirkęs gamtiškai 
labai gražų ketvirtainės mylios 
ežerą, apsuptą lyg veidrodis ža
lių rėmu, tiršta lapuočių aug
menija ir aukštokais kraštais. 
Prie ežero privažiavimas buvo 
vienas malonumas, kai automo
bilis stačiai nuskęsdavo aukštų 
smilgų ir kitokių vešlių laukinių 
žolių bei gėlių džiuglėje.

Įlankos gilumoje, lyg kokia 
akis spindėjo ežeras, kurį mes,

Jordano dykumos ir Sibiro taigų belaisviai

Sportui bendrai, o meškerio
jimui ypatingai niekuomet ne
turėjau talento, turint galvoje, 
kad talentas yra vienas nuošim
tis inspiracijos ir devyniosde- 
šimt devyni nuošimčiai perspi- 
racijos, kas išverčiant į meške
riotojų žargoną reiškia — tiek 
nuošimčių kantrybės... Tačiau 
žvejyboje yra ir kažkas dau
giau.

Pažinojau Lietuvoje vieną že
maitį, kuriam žuvys pačios ant 
meškerės “lipo”, kad kito gre
timais įmesto slieko jos tarėsi 
nemačiusios. Pasisekimo ir ne
sėkmės paslaptį, atrodo, bus iš
aiškinęs William Searbrook, sa
vo knygoje “Jungle Ways” ra
šęs, kaip gyvendamas Afrikoje 
kanibalų tarpe ir susidraugavęs 
su kanibalų karaliuku jis turėjo 
baltojo raganiaus pareigas at
likti. Sykį karaliukas paprašė 
vaistų vyriškumui sustiprinti’, 
paaiškindamas, kad jam ant 
meškerės žuvys nebekimba ir jis 
nebegali savo šeimos išmaitin
ti...

žvejojimas Cape Cod per išti
są vasarą yra populiariausias 

‘ dienos ir nakties sportas, o Gru
šų vilos įnamiai tai tik tuo spor
tu ir vertėsi. Eilės gauti va- 
kansiją Grušo laive ar valtyje

Uraganu sukeltas vėjas turi nepaprastą jėgą. Paveiksle parodytas metalinis tvoros stulpas, j kurį 
vėjas įkalė medžio gabalą. Uraganas įvyko Texas valstijoje, balandžio 18 d.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, ~VIENlšd ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
"--i ■ - n ~ . r
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ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS

Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 
knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

Čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl. L

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR- 
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti* Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį.

NAUJIENOS,
“ 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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kitokio vardo neturėdami, pava
dinome Latvių ežeru.

žolynė tarp lūgnų ir kitokių 
akvatinių žolių pasislėpusi mū
sų laukė maža, gerokai padėvė
ta valtelė, mūsiškių jau išbandy
ta ir patikima.

Prasiskverbę valtelėje per liū
nus ir lūgnus anksčiau 'ežere 
pralaužtu siauru tarpeliu atsi
dūrėme kaip smala juodoje dur
pinio vandens dervoje. Iš kran
to atrodęs kaip veidrodis, tas 
vanduo iš vidaus atrodė kaip ak
sominis calūnas, paklojamas žy
miam numirėliui išlydėti. Sta
sys, kaip koks Cheronas per 
Acheroną, negyvas dūšias į Ha
des gabendamas ilgu pagaikščiu 
nusiyrė į patį gelmės vidurį, 
kur valtyje sustoję pradėjome 
rikiuotis katžuvių medžioklei, 
vienas maudamas ant meškerės 
slieką ar kitokį kačių mėgiamą 
skanėstą, kitas ant špuolės siū
lo galo uždedamas žuvies dėme
sį patraukiančius žuveles, plaš
takes ir visokius vabzdžius imi
tuojančius blizgučius. Visi trys 
savo meškerkočius sumerkėme 
į vandenį ir laukiame, o kad lau
kimas nebūtų nuobodus, pradė
jome pasakoti anekdotus. Mū
sų meškerės gulėjo vandenyje 
nekrutėdamos.

Kur buvęs, kur nebuvęs mus 
iš kranto aplankė kuisis, tikruo
ju vardu Culex pipiens. Uodu to 
padaro nevadinu, kadangi tai 
grynas slavizmas — lenkiškai 
ir rusiškai tas žmogaus “broliu
kas” vadinamas owod. Dar iš 
bėdos galime jį vadinti ispaniš
kai moskitu-mosca—musė, mos- 
kito-muselytė.

Kuisis mus apzvembė, bandė 
iš eilės ant visų nutūpti, bet nu
vaikytas dingo. Atsirado kal
boms tema, kaip Culex pipiens 
vyrai yra žmogui draugiški ir 
niekuomet nekanda, o kanda tik 
uodienė, ta kanibališkų ir vam- 
piriškų polinkių moteriškoji ly
tis.

Leonas valtyje stovėdamas ir 
savo meškerę kartkartėmis to
lyn nusviesdamas pradėjo aiš
kinti apie Kanados kuisius, ku
rių savo krauju yra nemažai 
pagirdęs tebegyvendamas Mon- 
trealyje.

‘Tats kuisis yra silpnas pada
ras, kalbėjo Levis. Tai tikras 
antipodas savo žmonai; kuisis 
visiškai neturi kanibališkų po
linkių ir minta tik gėlių sy
vais bei vaisių sultimis. Jis nė
ra joks šeimos galva, net ne

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
‘ Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

moka zvimbti lėkdamas. Tai yra 
madamę kuisienė, kurią nakti
mis įkyriai girdime miegama
jame radaro ir ultravioletinių 
spindulių pagalba ieškant ge
riausio aerodromo nutūpti ant 
mūsų veido...

“štiš!” piktai sušuko Levis, 
nutraukęs pasakojimą apie žmo
nių ir kuisių kraujo giminystę 
ir atkala ranka iš visos jėgos 
tvojo ant savo plikės nutūpu
siam kuisiui, kurs tuo tarpu sa
vo prabasčiu jau buvo per epi
dermį pergręžęs ir godžiai.siur
bė Levio karštą kraują.

Toks tvojimas, suprantama, 
išmušė iš lygsvaros Levi, Levis 
išmušė iš lygsvaros mane, o aš 
išmušiau iš lygsvaros valtį, per 
kurios šoną į vidų su didžiau
siu malonumu ėmė uruliais ver
stis. vanduo.

Kuriems taip pasitaikė, sako 
kad mirties pavojuje žmogus 
per minutę apmąsto visą savo 
gyvenimą ir perkrato viso to 
laiko sąžinę, šiuo atveju, mi
nutė būtų buvusi per didelis 
liuksusas, kai reikėjo visa tai 
atlikti per sekundę; Reikėjo tuč 
tuojau apsispręsti, ar nebelau
kiant verstis. kulvertiniu per 
galvą į vandenį ar palaukti kol 
dar vanduo į valtį bėga, — re
zultatas buvo tas pats.

Kaip gaila, kad neapsidrau- 
džiau, kai perkant bilietą į abu 
galu Chikagos terminalo Grey
hound kasininkas taip iškalbin
gai stengėsi man parduoti $10,- 
000 premiją už šešis dolerius. Jis 
garantavo, kad apdrauda galio
ja per 30 dienų nepaisant ar 
galą gausi autobuse, ar saliūne, 
žemėj, ore ar vandenyje. Bū
čiau gavęs dešimtį tūkstančių 
dolerių, o dabar negausiu nė iš
graužto cento!...

Dykai manęs niekas negaus! 
Nusiėmęs nuo borto mečiausi į 
valties vidurį. Valtis išsibalan- 
savo, vanduo liovėsi uruliavęs 
ir valtis plūduriavo! Visa tai 
įvyko per vieną sekundę. Su
rengtas kengūrų teismas už iš
likimą priteisė man iš valties iš
semti vandenį.

Galima būtų ir kita versija, 
būtent vietoje kuisio panaudoti 
didelę katžuvę, panašią į Lock 
Ness pabaisą, kuri buvo užsika
binusi ant mano meškerės ir kai 
ją įkėliau į valtį, ji buvo tokia 
didelė, kad valtis neatlaikė ir 
pradėjo skęsti, o aš valties įgu
lą išgelbėjau vandens katiną 
stverdamas už uodegos ir išmes
damas atgal į ežerą. Bet Ši ver
sija atrodo dar mažiau patiki
mesnė, tad palikime pirmąją.

Tiesą pasakius, katžuvės tą 
dieną nekibo. J. Pr.

(b. d.)

v . 1
give...
•o more win Jive

1739 S. Halsted St, Chicago’ HL 60608

HEART 
FUND

— Okup. Lietuvos gydytojai 
atrado naują vaistą. Tai “lofena- 
lis”. sukurtas Vilniaus Onkolo
gijos (medicinos mokslo šaka, 
tirianti auglius, navikus) moks
linio tyrimo instituto, vadovau
jamo profesoriaus A. Telyčėno.

. . . . (E)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Pastaromis dienomis viso pa
saulio akys nukreiptas j vadina
mąjį “Revoliucijos aerodromą” 
Jordano dykumoje, į kurį ara
bų oro piratai privertė nusileis
ti 4 sprausminius lėktuvus su 
apie 400 žmonių. Lėktuvai bu
vo susprogdinti, padarant Ame
rikai, Didž. Britanijai ir Šveica
rijai apie $60 milijonų nuosto
lių, didesnė dalis keleivių, iš
kentėjus! terorą, buvo išleista 
laisvėn, bet 54 jų iki šiandien 
likosi arabų partizanų rankose 
kaip įkaitai. Arabai partizanai 
už juos reikalauja, kad Didž. 
Britanija, Vak. Vokietija ir Švei
carija išleistų laisvėn ten kali
namus 7 arabų oro piratus, o 
Izraelis paliuosuotų apie 3,000 
suimtų arabų sabotažninkų ir 
partizanų. Kuo šis piratiškas ak
tas baigsis, parodys netolima 
ateitis. Tačiau tie, kurie išėjo 
laisvėn arba kurie' tebekenčia 
kaip belaisviai, patyrė ką reiš
kia teroras, prievarta, nelaisvė, 
nužmoginimas, gyvenimas bjau
riausiose sąlygose ir žvilgsnis 
mirčiai į akis, šitokį barbarišką 
oro piratų veiksmą piasmerkė ne 
tik Amerika ir visas kultūrin
gas pasaulis, bet taipgi .ir patys 
arabai: Irakas ir Sirija. Popie
žius Paulius VI taipgi prabilo, 
sakydamas, kad tai apgailėtinas 
terorizmo aktas, pakenkęs tai

0 T ’A SUSIVIENIJIMASL /Ą LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA — didžiausia' lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

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

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

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

SLA ■— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama > lietuviškų KLUBŲ ir draugijų ne
riams. "Už $1,000.00 akciaentalės apdraudos mokestis $2.00 ' 
į metus. į,

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu’parašysit:

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

kos labui, kuris niekad neturėtų 
pasikartoti ateityje.

Turint galvoje Jordano dyku
mos įvykį ir sekant jo tolimesnę 
eigą, nesunku prisiminti tuos 
neaprėpiamus Sibiro miškus, 
taiga vadinamus, kur rusų caro 
laikais tūkstančiai belaisvių ken
tė vargą ir pažeminimą. Nors 
caro galybė žlugo, tačiau Sibi
ro kančios nesunyko, bolševikų 
tvarkoje jos žymiai padidėjo, 
šiandien ten daug didesnį var
gą, terorą, belaisvę ir Tėvynės 
ilgesį kenčia 20-tojo šimtmečio 
vergai, kurių tarpe yra tūkstan
čiai lietuvių. Kelių dienų žmo
nių patirtas vargas ir mirties 
pavojaus jausmas Jordano ty
ruose lengvai duodasi suderina
mas su Sibiro taigose kentan- 
Čiais tremtiniais, šiame sugre
tinime yra tik tas skirtumas, 
kad Sibiro žmonės, kaip tremti
niai, jau kenčia ištisus dešimt
mečius ir jų viltis išeiti į lais
vę yra mažesnė negu tų, kurie 
buvo patekę arabų piratams į 
nagus, šiuo atveju skirtumas 
ddr ir tas, kad Jordano‘dykumos 
belaisviai nutūpę “Revoliucijos 
aerodrome”, skrido patogiuose 
ir moderniuose lėktuvuose, tuo 
tarpu bolševikai savo aukas grū
do sausakimšai į gyvulinius vago 
nūs, užrakino jų duris, užkalė 
jų langus ir taip dusinamus, alk
stančius, trokštančius ir mirš
tančius mūsų tautiečius ir ki
tus vežė trėmė į šaltojo Sibiro 
taigas.

Arabų oro piratai pateisina 
savo veiksmą tuo, kad jų 7 par
tizanai kenčia kalėjimo bausmę 
Vakarų Europoje ir daug jų vi
sokių sabotažninkų Izraelis lai
ko nelaisvėje. Tačiau kuo gali 
pasiteisinti raudonasis burlio
kas, tūkstančius išskerdęs ne
kaltų žmonių jų tėvynėse ir tūk
stančius ir milijonus ištrėmęs- į 
Sibiro taigas? Kaip epidemija, 
kaip amaras nesiskaito su žmo
gaus teise gyventi ir būti laimin
gam, taip nesiskaito komuniz
mas, kuris jokios laisvės ir ne
priklausomybės nenori pripažin
ti žmogui.

Kaip būtų gera ir teisinga, 
kad Jordano tyrų įvykį pasaulis 
mokėtų' sugretinti su Sibiro 
tremtinių kančiomis ir kad pa
justų reikalą rimtai susirūpinti 
laisve tų, kurie kenčia už gele
žinės uždangos. Tautginas

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indillal 
Apdrautti Iki $20,000.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais > TęL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Argi pripažino Lietuvos prijungimą?
Jono Kardelio Įsteigtos ir iki šios dienos Montrealyje 

einančios “Nepriklausomos Lietuvos” naujas redakto
rius, p. R. E. Maziliauskas, “Dienos temomis” rašyda
mas apie pesimistinius šių dienų gyvenimo Įvykius, savo 
Įžanginį baigė beveik optimistiškai. Jis tvirtina, kad ru
sų okupuota ir komunistų pavergta lietuvių tauta nie
kad nebuvo tokia sąmoninga, šviesi ir politiškai lanksti, 
kokia ji šiandien yra, ir kad lietuviškojo jaunimo patrio
tizmas daug kam gali būti pavyzdžiu.

Turint galvoje tą sunkią meškos leteną, spaudžian- 
čią kiekvieną lietuviško gyvenimo sritį; žinant tą nepap
rastą okupanto budrumą, rodomą bet kokiam nukrypi
mui nuo nustatytos generalinės linijos, ir prisimenant, 
kaip lengvai ritosi galvos už kiekvieną nepaklusnumą, 
sunku Įžiūrėti tą politinį lankstumą, kuriuo redaktorius 
savo viltis grindžia, ir tą jaunimo patriotizmą, kitų 
laikomą pavyzdiniu. Gerai, kad redaktorius pesimistinį 
savo straipsnį baigia pasitikėjimu krašto gyventojais, 
bet būtų dar geriau, jeigu būtų paminėjęs vilties-pagrin
dui duodančius faktus.

Kaip nepaminėjo faktų- optimizmui, taip nepaminėjo 
faktų ir dideliam pesimizmui. O jo padarytos išvados tu
rėtų sukelti nusiminimą kiekvieno gimtiniam kraštui ge
ro norinčio lietuvio širdyje. Kalbėdamas apie naujai pa
sirašytą Vakarų Vokietijos ir Sovietų Sąjungos sutartį 
ir sverdamas tos sutarties pasekmes, Maziliauskas rašo:

“Po sutarties Vak. Vokietijos politinis svoris 
Europoje gerokai paaugo. O lietuviams ši sutartis 
ypač reikšminga tuo, kad dvi svarbiausios Europos 
žemyno valstybės vis dėlto pripažino dabartines sie
nas, ir Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos...” 
(“Nepriklausoma Lietuva”, 1970 m. rugp. 19 d., 1 psl.) 
Maziliauskas tvirtina, kad dvi svarbiausios Europos 

žemyno valstybės pripažino dabartines sienas ir Lietuvos 
prijungimą prie Sovietų Sąjungos. Jeigu ir būtų taip, 
kaip Maziliauskas tvirtina, tai kalba eitų tiktai apie vie
nos valstybės — Vokietijos pripažinimą dabartinių rytų 
Europos sienų ir Lietuvos prijungimą. Sovietų Sąjunga 
juk jau seniai nustatė dabartines rytų Europos sienas ir 
prievarta prisijungė Lietuvą bei kitas Pabaltijo valstybes. 
Rusai pagrobė Lietuvą prievarta pravarė “prijungimą” ir 
prievarta stengėsi gauti pripažinimą, bet iki šio meto nei 
viena didesnė valstybė to pagrobimo nepateisino ir nepri-

trims mėnesiams  $5.00 
vienam mėnesiui$1.75

Kanadoje:
metams  $20.00 
pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui  $2.00

Užsieniuose:
metams $21.00
pusei metų - $11.00
vienam mėnesiui  $250

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

!

Visais laikais buvo Įvairių 
pasaulyje sukrėtimų, visokių 
valstybių santvarkų ir vadų, 
atnešusių žmonijai nelaimių. 
Bet tuo metu žmonės dar buvo 
mažai apsišvietę, turėjo mažą 
patyrimą kaip geriau tarpusa
vyje sugyventi. Buvo laikai, 
kada kokiu nors nusikaltimu 
Įtartąjį surištą Įmesdavo Į upę, 
galvodami: jeigu nekaltas, tai 
išplauks, o jei kaltas — nuskęs.

Bet šiandien, XX-me amžiu
je, kai beveik visos tautos 
daugiau ar mažiau apsišvietu- 
sios, sugeba atskirti blogį nuo 
gėrio, supranta ne tik fizinį, 
bet ir moralinį skausmą,

pažino. Vokietija būtų buvusi pirmoji, jeigu ji būtų Lie
tuvos pagTobimą pripažinusi.' Kalba dabar galėtų eiti 
apie vienos valstybės pripažinimą* bet ne apie dviejų 
svarbių valstybių, kaip Maziliauskas rašo.

Bet pažiūrėkime, ar Vakarų Vokietija pripažino Lie
tuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos. Pasirašytoje, 
viešai paskelbtoje ir visiems prieinamoje sutartyje Lie
tuvos vardas nepaminėtas. Tekstas buvo paskelbtas lie
tuvių dienraščiuose, visi žinome, kad sutartyje Lietuvos pri 
jungimas neminimas. Negirdėjome, kad būtų buvusi pa
sirašyta. slapta sutartis, kurioje Lietuvos ir kitų valsty
bių prijungimas prie Sovietų Sąjungos būtų pripažintas.

Sutartyje aiškiai pasakyta, kad nei rusai, nei vokie
čiai nevartos jėgos dabartinėms sienoms keisti. Sienos 
galės būti keičiamos tiktai taikiu susitarimų keliu, bet 
nebus vartojama jėga. Karą pralaimėję vokiečiai žino, 
kad jie neturi jėgos sienoms keisti. Prarastas teritorijas 
arba jų dalį vokiečiai galės atgauti tiktai derybų būdu. 
Vokiečiai neatsisakė nuo pretenzijų į rusų, pagrobtas vo
kiečių žemes. Jie tiktai prižadėjo nevartoti jėgos toms 
žemėms atgauti. Jie nevartos jėgos prieš lenkus ir prieš 
rytų Vokietijos komunistus. Jie lauks taikos sutarties. 
Kai bus rašoma Europos taikos sutartis, tai vokiečiai to
se derybose bandys atgauti prarastas žemes, bet karo dėl 
prarastų sričių jie nepradės.

Jeigu Vakarų Vokietija būtų pripažinusi Lietuvos 
prijungimą prie Sovietų Sąjungos, tai sovietų propagan
distai pirmieji šį reikalą būtų iškėlę. Sovietų spaudoje 
buvo paskelbtas naujai pasirašytos sutarties tekstas, bu
vo platūs komentarai apie pasitarimų eigą, pasirašymo 
ceremonijas, paskelbtos pasakytos kalbos, bet niekur ru
sų spaudoje nepasakyta, kad vokiečiai būtų pripažinę Lie- 
tuvos prijungimą. Plačiai apie naujai pasirašytą rusų 
vokiečių sutartį rašė ir komunistinė lietuvių spauda. Iš 
Vilniaus atėjusieji komunistiniai laikraščiai kalba apie 
sutartį, bet jie nieko nemini apie Lietuvos prijungimo 
pripažinimą. Jeigu vokiečiai tokį dalyką būtų padarę, tai 
nejaugi sovietinė spauda nebūtų juo pasigyruši?

Sovietų spauda tariamai iš Vokietijos gautu Lietuvos 
prijungimo pripažinimu iki šio meto nepašigyrė, d Mazi
liauskas NL skaitytojams jį jau paskelbė. Kodėl jis šioje 
sutartyje pirmas įžiūrėjo tokį svarbų pripažinimą, kurio 
nepastebėjo apdairiausi sovietų propagandistai? Kodėl 
naujas Kanados lietuvių laikraščio redaktorius, klausi
mo tiksliau neišsiaiškinęs, rado reikalo sėti pesimizmą 
Lietuvos laisve ir lietuvių tautos gerbūviu besirūpinan
čių NL skaitytojų tarpe? vv. ■-*

jog tik Sovietijoje demokratija 
egzistuoja.

Pirmiausia jam užkliūva 
JAV-bės ir kas visiškai atitinka 
jo valdomai Sovietų Rusijai, 
jis primeta Amerikai:

“Militarizmas visuomet buvo 
neatskiriamas imperializmo 
bruožas. Bet šiandien jis pa
siekė iš tiesų neregėtą mastą... 
Pakanka pasakyti, kad JAV 
karinės išlaidos per pastaruo
sius penkerius metus sudarė 
beveik 350 milijardų dolerių, 
tai beveik 20 procentų daugiau, 
negu per visus antrojo pasauli
nio karo metus...”*

Visai teisingai pasakyta, kad 
militarizmas neatskiriamas im
perializmo bruožas. Kas gi ne
žino, kad Sovietų Rusijoje vi
sada buvo ir yra didžiausios 
armijos, dar plius KGB armija 
ir galybė čekistų; Raudonasis 
imperatorius nurodo kiek JAV 
išleidžia ginkluotoms pajėgoms, 
bet nepalygina su Sovietų Rusi 
jos tam pačiam tikslui išlaido
mis. Nereikia abejoti, jog dvi
gubai, jei ne trigubai tiek. Tik 
dėl to Sovietijoje ir stinga kas
dieninio vartojimo reikmenų, 
nepakankamai atlyginamas dar 
bininkas. Raudonasis impera
torius dejuoja:

“Bet dabar imperialistinės 
vyriausybės ruošia naujus gin
kluotės didinimo planus, ap
skaičiuotus ištisiems dešimt
mečiams pirmyn. Jų vykdy
mas nauja sunkia našta slėgs 
darbo žmones, padidins naujo 
pasaulinio karo kilimo pavojų”.

Teisingai pasakyta, bet tik 
ne vien neimperialistinės vy- 
riausybės didina apsiginklavi
mo planus — Sovietų Rusija 
pirmoji kala ginklus pasauliui 
pavergti, tad ar gali kitos vals
tybės nesiruošti raudonąjį prie
šą atremti? JAV darbo žmo
gaus sunki našta neslegia ir ne
slėgs, o priešingai — darbo 
žmogus džiaugiasi, kad gali ge 
rai uždirbti, gali Įsigyti pui
kius namus, gražius automobi
lius, drabužius ir gali paauko
ti atsitikusiems kraštams. JAV 
darbo žmogus ne milijonierius, 
tačiau paremia ir Sovietų Rusi
jos imperijoje gyvenantį darbo 
žmogų, kurį raudonieji buržu
jai apiplėšia-. Raudonasis im
peratorius nesigėdina savo kal
tes primesti kitiems, todėl ir 
nu tauškė:

“Vien septintame mūsų am
žiaus dešimtmetyje JAV ir ki
tos imperialistinės valstybės 
įvykdė ginkluotus užpuolimus 
prieš Vietnamą, Kubą, Pana
mą, Dominikos respublikas, 
arabų šalis — šis sąrašas gali 
būti tęsiamas”.

Pirmiausia imant Vietnamą.

tiek atsirado satrapu, išsigimė
lių su sadistiniais polinkiais, 
kurie, prisidengę darbo žmo
nių vardu, terorizuoja visą pa
saulį. Kas žengia su jais, tie 
jiems brangūs draugai; kas ne
pritaria jų darbams, tie pra
vardžiuojami imperialistais, fa 
šistais, buržuaziniais naciona
listais ir dar kitokiais vardais. 
Esmėje jie patys didžiausi im
perialistai, raudonieji fašistai, 
buržujai ir nacionalistai. Jie 
žodžiams davė priešingas sąvo
kas, reikšmes. Jeigu taip da
rytų kokie silpnapročiai, ne
reiktų kreipti į tai dėmesio, bet

vis- kai tuo verčiasi protingos būty-/

bes, reaguoti reikia, ir ne dėl 
jų — dėl savų politikierių, ku
rie yra valdžioje arba apjakę, 
kurie pataikauja visiems, net 
kraštui žalą darantiems, kad 
tik už juos balsuotų perrenkant 
į valdžią, — kad jie praregėtų.

Dažnai girdime pasaulyje 
vis skandališkesnius, kaskart 
žiauresnius įvykius. Ir kas gi 
juos kuria? Ogi raudonieji im
perialistai. Tik paimkime į 
rankas Vilniuje lietuviškai iš
leistą 1969. VI. 8 “Tiesą” Nr. 131 
(8009) ir pamatysime raudo
nom raidėm išspausdintą: “Už 
komunistų susitelkimo stipri
nimą, už naują antiimperialis- 
tinės kovos pakilimą”. Taip 
prasideda 1969. VI. 7 Maskvoje 
tarptautiniame komunistų ir 
darbininkų partijų pasitarime 
pasakyti TSKP CK sekretoriaus 
L. Brežnevo kalba. Jis kalbą 
pradėjo taip:

“Brangūs draugai! Pagrindi
nis mūsų Pasitarimo darbo tvar 
kės klausimas — kovos prieš 
imperializmą uždaviniai da
bartiniame etape ir komunistų 
bei darbininkų partijų, visų 
antiimperialistinių jėgų veiks
mų vienybė... ”

Iš šių žodžiij visiškai aišku, 
jog raudonasis imperatorius 
ruošėsi suaktyvinti pogrindžio 
kovą nesovietinio bloko kraš
tuose, kuriuos vadina imperia
listiniais. Jis pasakė ir tiesą, tik 
ją taikydamas kitiems:

“Visi mes vieningai supran
tame, kad imperializmas, kaip 
visuomeninė sistema, buvo ir 
tebėra pagrindinė kliūtis, truk
dau ti istoriškai neišvengiamą 
žmonijos žengimą Į laisvės, tai
kos ir demokratijos pergalę”.

Taip, raudonasis imperato
rius labai gerai supranta, kas 
yra imperializmas, bet nuo tos 
sistemos neatsisako, priešingai 
— visas pastangas deda savo 
imperiją išplėsti.

Jau virš 50 metų kaip sovie
tiniame pragare žmogus bijo 
be kompartijos leidimo žengti 
platesnį žingsnį,. tarti nepatai
kaujamą žodi, laisvai išreikšti 
mintį; negali laisvai išvykti ir 
pamatyti kaip kitur žmonės gy
vena, kokią pažangą yra pada
rę, kaip tie žmonės atrodo. So 
vietijoje gyvenąs žmogus turi 
nuolatos klausytis kitųi kraštų 
gyvenimo niekinimo, valdžių 
koliojimo ir grasinimo ir tikėti 
melagingais pažadais.

Nuo pat sovietinės imperi
jos atsiradimo, visame pasau
lyje priveista raudonųjų šnipų 
ir diversantų, kurie taikiuose 
kraštuose drumsčia ramybę. 
Čia ir slypi kliuvinys taikai ir 
graižiai sugyventi, o apie demo 
kratiją ar verta kalbėti? Rau- 

Minh 1946. III. 6 su Prancūzija 
pasirašė taikos sutartį, o XII. 19 
pradėjo vidaus karą, kuris 
baigėsi 1954. VII. 21 Genevoje 
pasirašyta taikos sutartimi, pa 
dalinus Vietnamą Į dvi valsty
bes: šiaurinę komunistinę ir 
Pietinę demokratinę. 1961 me
tais gerai pasiruošę ir Šiaurės 
Vietnamo padedami komunis
tai užpuolė Pietų Vietnamą. 
Vietnamiečių prašomos JAV 
pradėjo užpultajam teikti pa- 
gelbą. Sovietų Rusija remia Viet 
kongo partizanus, o JAV padeda 
Pietų Vietnam ui nuo jų gintis.

Kubos, Panamos, Domini
kos respublikų JAV nebuvo už
puolusios, nekariavo ir su ara
bais, o . rusai į šias šalis įkišę 
savo kruvinus nagus drumsčia 
ramybę. Kuboje rusai turi sa
vo bazę ir diversantų mokyklą 
Amerikai terorizuoti. Iš kur gi 
visokių riaušininkų, piktų de
monstrantų, diplomatų grobi
kų ir kitokių piktadarių privi
so, ar ne iš Kubos sugrįžę “cuk
rinių nendrių kirtėjai” tą daro? 
Kas JAV-se demonstruoja prieš 
Vietnanio karą, kas susprog
dino Wisconsin’o universiteto 
matematikos fakulteto rūmus, 
ar ne Kuboje išėjo “nendrių kir
tėjų” mokyklą? Kodėl oro pira
tai lėktuvus nukreipia į Kubą?

Tai Kubos Fidel Castro ir 
Sovietų, Rusijos dėkingumas 
JAV Vyriausybei už tai, kad 
viena pirmųjų 1959 I. 1 pripa
žino Castro sudaryti komunis
tinę vyriausybę.

Vietnamo karas tūpčioja vie
loje, nes JAV valdžioje nėra 
sutarimo. Užtat raudonasis im 
perą torius Brežnevas tyčiojasi!

“... Didvyriška Vietnamo 
liaudies kova prieš interventiis 
susiliejo draiigėh'su ryžtinga ir 
efektyvia karine ir ekonomine 
TSRS ir kitų socializmo šalių 
pagalba, šu plačiu liaudies ju
dėjimu, solidarizuojantis su 
agresijos aukomis, kuris išvys
tė beveik visose pasaulio šaly
se, taip pat ir Jungtinėse Ame
rikos Valstijose.'Dėl viso to ag
resoriams nepavyksta pasiekti 
savo tikslų, o jų sukurstytas ka 
ras demonstruoja jų baūkro- 
tą”. ~

JAV Vyraūšybė pateikė Kon
gresui kovai su piktu Įstatynių 
projektais, bet, artėjant rinki
mams, perrenkamieji visiems 
gerinasi, net piktadariams, kad 
tik galėtų gautijų halsus, to
dėl ir nesiryžta tuos projektus 
svarstyti ,o piktadariai vis la
biau siaučia.

Iš čia trumpai suminėtų fak
tų ryšku, jog visų blogybių pa
saulyje kūrėja yra Sovietų Ru
sijos imperija. Nebūtų jos, že
miai sumažėtų nusikaltimai.

J. Maceika

M. šNARIENĖ ,

Babelis dėl “Grandinėlės”
Man atrodo, jog Draugo gudragalvis 

nenori ar nepajėgia skirti sovietų politikos 
apskritai nuo rusų liaudies meno Įtakos 
mūsų tautinėms apraiškoms. Suprantama, 
ir šitokia Įtaka, jei sąmoningai vykdoma, 
yra visos sovietinės politikos dalimi. Ta
čiau Grandinėlės atveju bolševikai vargu 
liet, sambūrio baidytųsi dėl jo vienaip ar 
kitaip atliekamų taut šokių ir apskritai dėl 
paties liaudies meno. Tų estradinių ir ko
lūkinių, vadinamų saviveiklos “kolektyvų” 
komunistai prisigamino Lietuvoje pakan
kamai. Rusai greičiausiai pabūgo atvyku
sio iš J. A. V-bių didelio būrio pabėgėlių 
vaikų, kurie, plačiau pasklidę, laikrašti
ninkų ir šiaip Įtakingesniųjų apklausinė
jami, galėtų paberti bolševikams nemalo
nių dyglių. Pačių “nacionalistinės — bur
žuazinės” išeivijos atstovų ar jų Įpėdinių 
pasirodymas ten, kur raudonieji stengiasi 
užliūliuoti visuomenės sąmonę, būtų jiems 
nepriimtinas dalykas. Ne vienam kolmbie- 
čiui ar venecilėliečiui galėjo kilti klausi
mas, kodėl lietuviai atvyksta koncertuoti 
ne iš Lietuvos, savo tikrosios tėvynės, bet 
iš Amęrikos?

Šitą kaip tik patvirtina “Tėviškės Žibu
riuose” (1970 m. Nr. 30) tą klausimą aiš
kinęs V. KsL Jis pasakoja: “Kai buvo ta
riamasi dėl (Caracas) universiteto salės 
fiuoiriojimo, vienas profesorius atvirai 
konstatavo, jog tai būtu dvigubo raudono 
skarmalo rodymas buliui kautynių areno
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je, nes Grandinėlė yra atvykusi iš J. A. V. 
ir yra pasisakiusi prieš sovietinę Lietuvos 
okupaciją. Buliumi jis pavadino kairiuo
sius studentus, nekenčiančius JAV ir gar
binančius komunizmą”.

Reiškia: rusų pasiuntinybė nemažiau 
būtų priešinusis ir bet kurio kito mūsų 
sambūrio, kokį tik mūsiškė visuomenė bū
tų ten siuntusi, apsilankymui. Argi S. P. 
mano, kad Grandinėlės programos grynes
nis lietuviškumas būtų netikęs jos lietuviš
kai politinei misijai ir mažiau sėkmingas 
mums rūpimos propagandos požiūriu?

BALSAS Iš VEIKSNIŲ
Kur kas autorifetiškesnis balsas pasis

kardeno iš “Pasaulio Lietuvio” (1970 m. 
Njr. 11) rašinio, pavadinto “Grandinėlė 
Skersvėjuose”. Ten skaitome: “Clevelan- 
do Grandinėlė, išsimušusi iš vidutinybės, 
tapo pirmaujančiu mūsų šokių vienetu”... 
Grandinėlės koncertų lankymas laimi re
kordus, apie ją pilna entuziastiškiausiu 
atsiliepimų visoj patriotinėj mūsų spaudoj”.

Šioje vietoje norėčiau paklausti, nuo 
kada mūsų publika ir laikraštija nustatinė
ja meno apraiškos pirmumą (pranašumą) 
ir jos kūrybinę vertę? Rodos, lig Šiol apiė 
lai spręsti vis būdavo paliekama dalyko ži
novams, nes lietuviškoji visuomenė buvo 
laikoma nepriaugusi, dalyko “neįkandan
ti”, o laikraštininkai pasitenkindavo tik 
Įvykio pagarsinimu, dažniausiai paviršuti
nišku pagyrimu, galutinai susidoroti su 
stambesnių meno žygių ar sambūrių veiklą 
palikdami ekspertams.

Ar dabar jau bus kitaip? Ar kiirio nors 
meninio dalyko pirmavimo ar jo menku
mo nustatymą atliks publikos didžiumos 
balsai? '

Pagaliau “Pas. Liėtuvis” atsisuka Į kitą 
pusę, Į mažiną: “Kiti, konservatyvioji 
mažuma, Į Grandinėlės darbą bei pasise
kimą pažiūrėjo su nepasitikėjimu ir Įtari
nėjimais. Girdi, taip “nešoko” riei mūsų 
senehai, nei mūsų tėvai. Taip “nešokome” 
nei mes patj’s. Vadinasi, Grandinėlės šo
kiai nėra autentiški; Kokia nors tautinių 
šokių choreografija’ yra negalima. Antra, 
Grandinėlėje “jaučiama” ir okup. Lietu
vos Įtaka... Todėl Grandinėfė nepriimti
na — sunaikinkime ją! Ir griebtasi insinu
acijų bei demagogijos baslių”.

Visai netenka ką nors Įtarinėti, kai pats 
savo akimis stebi, matai ar girdi atliekamą 
meno dalyką. Ką nors Įtariame, tik būda
mi nuo. dalyko atokiau, kai ką nors iŠ tolo 
nugirstame. O tie “mažuminiai” kritikai, 
tu r būt, šnekėjo, kad ne choreografija 
(Grandinėlės sukuriamas scenovaizdis) 
yra negalima, bet kad nepageidautina ir 
visai nereikalinga svetimybinė priemaiša. 
Ir ne okup. Lietuvos Įtaka, kaip šneka 
“Pas. Lietuvis”, bet pirmiausia mums 
nepriimtina rusų taut, šokių- ir drabužių 
Įtaka!

Kai sąmoningai kreipi kalbos mintį, kad 
ji tarnautų norimam' reikalui ir tani pa
čiam tikslui pasiekti pataikauji daugumos 
balsui, man atrodo, kaip tik tada pakvim
pa demagogija. Vaėgu kas bus sąmbksla- 
vęs sunaikinti Grandinėlę, ypač kai tų 

“naikintojų”, kaip sako “Pas. Lietuvio” 
rašėjas, esanti tik mažuma.

Žinoma, kai dalyką nusprendžia “pla
čioji visuomenė”, jbs balsas bus tada da'u- 
gumos balsas. Tik mane stebina, kaip čia 
dabar nutiko, kad mūsų publika, lig šiol 
laikyta itin konservatyvia (laikraščiuose 
būdavo nevengiama jai nuolat šitai prikiš
ti), dabar staiga pasirodė esanti pažangi. O 
tikrieji konservatoriai pasiliko mažumoje... 
Ir atsitik tu man šitaip!

Toliau P. L. B-nės laikraštėlis smulkiau 
išdėsto Grandinėlės patirtas kliūtis: iŠ 
vienos pusės veikusi saviškių konservato
rių opozicija, o iš kitos — bolševikų amba
sados Kolumbijoj užmačios. Tačiau visos 
kovos pasibaigusios pergale. Anksčiau ma
no minėtasis rašėjas S. P. (Draugė) džiau
gėsi, kad svetimtaučiai (rusai) savo Įsiki
šimu nutildę konservatorius, o P. L. B-nės 
atstovas rašo, jog ir vizoms gauti sunku- 

! mus nugalėjusi Grandinėlė išplaukė “į 
tarptautinius politikos vandenis”.

Atseit, kitataučiai, kad ir nesąmonin
gai, padėjo klivlendiškiam sambūriui lai
mėti ir nugalėti. Tikriausiais priešais likę 
savieji konservatoriai...

Grandinėlei sugrįžus, jos atlikto žygio 
didelė reikšmė dabar labai triukšmingai 
kaišiojama po panose kritikams, kurie esą 
vis trukdę sambūrio išvykai... Kai tuo tar 
pu tie vadi n. konservatoriai tik rūpinasi ir 
kaujasi dėl mūsų kultūros tautinio gryhu- 
mo, kad ji labiau tiktų pabiašioms misi
joms, būdama ištikima lietuviškos dvasios 
apraiška.

Tačiau Dirvos nuolatinis skilties “Šian
dien ir rytoj” nepažymėtas bendradarbis 
kitaip šneka: “Ta prasme ta baletinė stili
zacija, kad ir kaip nuneigta scholastinie 
prasme, tapo arsenalux nugalėti, laimėti 
šau svetimas visuomenes” (Dirva, 1970 iri. 
Nr. 56).

Rašėjo teigimu, grynu “riestilizūotu”z 
mūsų tautiniu menu nepajėgtume laimėti 
svetimųjų palankumo. Ar iš tikro nesiiba- 
letintai Grandinėlei ar bet kurim kitam 
mūsų taut, šokių sambūriui ambasadoriri- 
vimas P. Amerikoj būtų nepavykęs ir jiė 
ko gero gal būtų grįžę kiaušiniais apmėtyti 
ir nušvilpti? Ar tik “pagražintas’V- “sumo
dernintas” mūsų taut, menas būtų linksi
mas kitiems rodyti ir tapti mūsų kultūri
niu ginklu? Kur Įrodymai? Kitataučių pa
reikštos nuomonės liudija kaip tik prieš 
tokias “pastilizavimo” pastangas. Pietų 
amerikiečių atstovai ir kiti Šviesesnieji ki
tataučiai pabrėžtinai sakė, jog kaip tik ver
tiną tikrąjį, grynąjį, mūsų tautinį menų. 
Ar dar reikia didesnio mūsų tarpe Babelio?

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Di ė ii r a š t į 
NAUJIENA S*

Jbš visad tašė
YB E
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

285# W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229

Rezid. tolofu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta 
Ligonius priima tik susitarus.

Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-644# 
Priima ligonius 'pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEZ1S
ftlef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai g 
Trečiai ir sekmad, ofisas uždarytas, 

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 
- 2434 WEST 71st STREET 

Ofisas: HEmlock 4-5849 
Rezid.: 388-2233

OFISO VALANDOS.
Pirmai, ketvirtai nuo 1—4 ir-7—9, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą, perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CiARA 
2709 W. 5lst STREET 

_ Tol.: GR 6-2400
#<*1. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—9, an trad., penkt. 10—4, ir 

šeštai 10—2 vai.

Rsz. GI 8-0873

OR. W. M. EiSIN - EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
♦sūiepia, skambinti MI 3-0001.

CICERO GARBeS
REIKALAS

Mūsų miesto pareigūnai ne
patenkinti paskelbtu gyventojų 
skaičiumi. Oficialiai skelbia
ma, kad Cicero gyventojų skai
čius sumažėjęs, bet toks daly
kas neįmanomas. Jokio gyven
tojų skaičiaus sumažinimo nė
ra. Visi buvusieji namai apgy
vendinti. Tuo tarpu pristatyta 
daug .naujų namų. Nauji na
mai taip pat apgyvendinti. Ci
cero gyventojų skaičius turi bū

P. ŠILEIKIS, O.P.
VA ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
TCP Aparatai • Protezai, Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
' (Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 8—8. šestadiemais 9—1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 66084

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii (vairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS ' 

823 W. 34 Place _ 
Tel.: FRontier 8-1882

/ ■ 11 ■ S
PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063
- - w

SWNSKAS1

DR. A. JENKINS
'i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
. OFISO VALANDOS:

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

Ofiso fe!.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.; GArden 3-7278

ToL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
C H 1 R U R G AS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—8, 
_antrad.-24.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

RADIJŲ
2 TUZINAI

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
TeU HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 

.VaL: antrai nuo 2—5 po pietų, 
Ketvirtai nuo 6—8 vak. 
' Ofiso telefu 776-2880

Nsujes rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

v Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71st St.

Tel. 925-8296
Valandas: 2—8 vai. vak. Penkudierų 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

ti padidėjęs, Let jokiu būdu 
nesuinažėjęs. Matyti, kad ofi
cialiuose popieriuose kur nors 
padaryta klaida, gal netiksliai 
užrašyta, arba netiksliai su
skaičiuota.

Tas skaičiaus sumažinimas 
Cicero gyventojams nieko ne
reiškia, bet miesto tėtušiai yra 
smarkiai šia klaida susirūpinę. 
Gyventojų skaičiaus sumažini
mas jiems sako, kad miesto 
pajamos bus $30.000.00 mažės 
nės. Cicero valdžios atstovams 
tokia didelė suma jau labai 
daug reiškia. Nėra ko stebėtis, 
kad miesto pareigūnai kelia 
viešumon skaičiavimo netiks
lumus. Adv. Berkus prašo lei
dimus traukti atsakomingus 
žmones, padariusius jau minė
tas klaidas. Netikslumai turi 
būti pataisyti ir Cicero garbė 
atstatyta. Cicero skaitosi ge
riausiu Amerikos miestu, to
kiu jis ir turi būti pripažintas.

Cicero mieso geram vardui 
bando pakenkti ir iš kitur 
atvažiavusieji. Aną dieną iš 
Michigan valstybės atvažiavęs 
vienas pilietis apsistojo pas gar 
bingą Cicero gyventoją. Pasi
rodo, kad jis turėjo naktį pra
leisti ant grindų, nes gretima
me name kitas garbingas cice- 
rietis buvo paleidęs tokį galin
gą vėsintuvą, kad net sienos 
drebėjusios. Michigano svečias 
tvirtina, kad Cicero negali va
dintis geriausiu Amerikos mies 
tu, nes keli valdininkai čia vis 
dėlto tvarkos neprisilaiko. Sve 
čio kaltinimus reikia ištirti ir 
aiškiai nustatyti, kas kaltas, ir 
blogumus pašalinti. Cicero bu
vo ir turi pasilikti Best town in 
America, kaip amerikiečiai iki 
šio Yneto sakydavo.

Kazys P. Deveikis

— Vilniuje išleista kino reži
sieriaus Vyt. Mikalausko knyga 
“Šimtas kino mįslių”. 15,000 
egz. tiražu išleistoje knygoje, 
skirtoje jaunimui, rašoma apie 
kino istoriją bei techniką, fil
mų gamybą, artistus ir kt. ,(E)

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui Į visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą- pasau
lyje. v

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da- 
>ar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9’787-8

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS
Paaukojo Balfo piknikui, įvykusiam 

1970 m. birželio mėn. 21 d. Bučo dar
že, dovanas — fantus Laimės šuliniui 
šie ašmenys:

L.Balfo 3 skyrius, Bridgeporte: 
Badauskas B. ir J., Leskauskas H., 
Sutkus J., Kalinauskienė K., Cicėnas 
K., Transatlantik Gift, Semėnienė E., 
Šopienė A., Litvinienė J., Ancevičie- 
nė K., .Valeckas St. ir P., Bortkevičius 
J., Kripas E.

II. Balfo 4 skyrius North Side:
Morkūnienė E.
III. Balfo 5 skyrius, Marquette Par

ke: >
Lietuvnikas Adl.? Mackevičienė An., 

Plėnys Kaz., Urbonas Po v., . Juška 
Juož., Žukauskas Ed., Bertašius Br., 
Žukauskas Vyt., Miglinas Jon., Kuprei- 
šis Kaz., Vaznelis. Jon., Astrauskas 
Sig., Butkus Ram., “Parama”, “Mar
giniai”, Tveras J., Sarapinas Ig., Taras 
Vyt., šapkus L. Golden Eagle., Kregž- 
dys Vyt., Juodikiai D. ir P., Blažys 
Juoz., Čepaitis Košt., Balta Dang., 
Jurcys Pharmacy, Jurkus St., Play
house, Ankus Vyt. Baltic Bakery, 
Paulius Hardware, Kancevičius An., 
Eice Hardware Store, Janas Edward, 
Stankus Ant., Stankus Jonas, Kostan- 
tinavičienė, Rožėnas, Pukelevičiūtė 
Bir. Gift Im, Handy Hardware, Braz
džionis Bal,, Bajorūnas Mik.. Brazdie- 
nė Leok., Žvynienė, Petrikonis, Šums
kienė Nemira.

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 24 vaL po pietų ir kitu laiku- 

pagal susitarimą,________

DR. V. P, TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dė 
valandos skambinti telefonu HE 4-2121 
S neatsiliepia, tai telef. GI 84195

. PORBST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Our wUdlife bar no defense 
against the careless use of fire. 

So please follow Smokey's ABCs: 
Always bold matches dll cold. 
Be sure to drown all campfires, 

sdr the ashes, and drowa 
them again. Crush all 

smokes dead out.

SKAITYK "NAUJIENAS“ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

PI ease I Only you can 
prevent forest fires

•.<

į
Lincoln, III., fsitaisė oro stebėjimo punktą viršuje savivaldybės na
mo, kur audrai gresiant policininkas stebi, ar nėra tornado pavojaus 
ir savo pastebėjimus telefonu perduoda betarpiškai į policijos būs

tinę, kad paskelbtų visuomenei.

XJnksmumo arba ĮMdealo valandoje 
graflauKioff gėlės ir vainikai, antini 

pių papučiamai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

IV. Balfo 6 skyrius Brighton Parke:
Juodvalkis Rutienė O., šembru- 

taitė M., Šlajus J^ Lopetienė E., Pilec- 
kas A., Gaižauskas, Karpavičius, Prau
skis V., Staniūnas, Brazionienė S., Vi
limaitė E., Raila J., Jokūbaitis S., Mei- 
luvienė rGk, Kirklis A., Sereičikas F., 
Blue Royal kraut, Pupite, Stravinskas, 
Siliūnas B., Juškevičius A., Malieta 
P., Gidas M., Benešios P., Rumšą P., 
Naujokas JE\ Lesčinskas B., Virbalą 
J., Muliolis B., Petronis B., Rutkaus
kas Lungys, Plenakis J., Zabukas 
B., Vaičaitis J-, Žigaitis B., Rygertie- 
nė B., Eidimienė EL, Kairienė N., Ma- 
sulionienė P., Žadeikienė J., Grigola
J. , Žadeikių J., Pakeltienė M., Pakeltis
K. , Dzirvonas A., Kriaučiūnas D., But
kus An., Grigonis Tad., Druskis 
Mik., Guzikauskas Pet., Zakaras Rap., 
Jonk IL, Petronis Bal., Šimkus P., Na
vikas, Eichmanas D., Olšauskas K., 
Jasulaitis P., Kasuba A., Ukrinas R., 
Pranokus L., Denas Wai.

V. Balfo 14 skyrius Cicero, Illinois: 
Radavičienė J., Dundienė, Liepos ir 
Purtuliai, Memėnienė, Žemaitienė, 
Prel. M. Krupavičius, Juškevičienė Z., 
Prapuolenienė J., Dr. Motušienė B., 
J. Breivė ir sūnus, Maldeikienė J., Za- 
ilskienė O., Deveikis K., Babrauskienė 
GJ Valentinienė, Wolmer R., Griauz- 
dienė L~, Budnikienė, Mažrimienė K., 
Puteikienė A., Popelis A., Skridulienė, 
Strungienė M., Ząilskienė T., Putrimas 
P^ Fruit Store, Ambraziejienės mais
to krautuvė, Terese Prekyba, Laverne 
Pharmacy, Kaunienė V., Butkus S., 
Grybauskas J.' St. Anthony Savings. 
Kisielienė J^ Baužienė O., Arienė M., 
Grincevičienė A., Galvidienė Ona, 
Grincevįčienė P., Bacinskas C.

VI. Balfo 28 skyrius, Lemonto apyl.:
Budraitis D., Dapkus Z. K., Sirutis 

I ir J.t Budas S. Abromaitis P., Um
brasas V. .M., Navickas I. B., Lukas 
Br., Čepauskas J.J Cijunėlis K. J., 
šoliūnas V., Valauskas J., šapalas P.t 
Balčiūnas K., šimulis K., Simonaitis 
M. L, Grigaitienė I.

VII. Balfo 56 skyrius, Gage Parke:
Baltakevičienė S., Jautokaitė Reg., 

Kožukauskaitė V., Kregždienė V., Snie- 
gaitienė E., Tirvienė A., žolinienė V.,

JOSEPH G. SPADER

Mirė 1970 m. rugsėjo men. 18 
dieną 10:00 vai. ryto, sulaukęs 
79 metų amžiaus.

Paliko nuliūdę: žmona Eliza
beth, pagal tėvus Widra, sūnus 
Ewald, duktė Erna, anūkai: Gary, 
Dale ir Ronald, proanūkas Craig, 
kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Kūnas pašarvotas Kosarv ko
plyčioje, 3100 W. 59 St.

Pirmadieni, rugsėjo mėn. 21 
dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas 
iš koplyčios L Bethania kapines.

Visi a. a. Joseph G. Spader 
giminės, draugai ir tpažistami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, duktė, 
anūkai, proanūkas ir 
giminės.

Laidotuvių Direktorius Kosary.
Tel. 434-4246.

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Baleišienė Irena, Skrupskelienė A., 
Junevičienė Z., Jautokaitė Vanda, 
Jautokaitės — Antanina, Saulė ir Re
gina, Dumprytė N., Baleišytė V.

VIII. Balfo 57 skyrius, Roselando 
apyt:

Brencius A., Bružas K., Jankauskie
nė J., Bružienė K., Sakalauskienė O., 
Skridaila P., Kurzikauskas P., Žilins
kas V., Andriukaitis Br., Matulaitis B.

IX. isairo 91 skyrius (18) kolonija: 
Marcinkus K, Jean’s Tavern.

X. Balfo 108 skurius: Simokaitienė 
R., Daukienė Aid., Jagiella A., Eivieriė, 
Girnius, Lemkienė J., Mutual Federal 
Sav. and Loan Ass. of Chic., Metropo
litan Bank and Trust Co., Union Fe
deral Savings, Midland Savings and ; 
Loan Ass., Crane Savings and Loan 
Ass., Chicago Savings and Loan Ass., 
Pakštas Bal., Nadzinskas-Nadas P., 
Žukauskas Ed., Universal Savings and 
Loan Ass., Standard Federal Savings 
and Ioan Ass. of Chicago, Balzekas Mu
seum, Liepoms J. Furniture Center, 
Dienraščio “Draugas” administracija, 
Dienraščio “Naujienos” administra
cija, Dimgaila Union Pier.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTE automobiliams pastatyti

GI
i!■i S

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Tampos Amerikos Lietuvių Klu
bo pirmas po atostogų susirinkimas 
įvyks šeštadienį, spalio mėn. 3 d., 2 
vai. p. p. East Point Civic klubo sa
lėje. Visi nariai'ir narės kviečiami 
dalyvauti. Bus svarbių nutarimų.

Stasė Rulienė, sekr.

— Garsaus Vardo Lietuvaičių Drau
gystės 60-tų metų sukakties banketas 
ir šokiat įvyks sekmadieni, spalio 11 
d., Vyčių salėje, (K of L Hali), 2451-55 
West 47th St., Chicagoje. Pradžia 6 
vai. vak. Dėl rezervacijų arba bilie
tų skambinkite p. Jasaitis — telef. 
LA 3-1138 ar Naujienose pas Mrs. 
Austin.'

tA. ♦ A.
DANIEL ALDONIS

Gyv. 8933 Archer Ave>, Willow Springs
Mirė 1970 metų rugsėjo mėn. 17 dieną, sulaukęs 52 metų am

žiaus.- Gimęs Chicagoje.
Paliko nuliūdę: žmona Stella, tėvas Frank Aldonis, uošvėj Nelly, 

brolis Bruno, brolienė Eillen. ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Dariaus - Girėno American Post 271.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st

Street. ; - «
Antradienį, rugsėjo 22 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Gimimo Panelės Šv. Marijos gimimo parapijos bažnyčia, o po gedu
lingu pamaldų buš laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Daniel Aidonis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar- 
navima ir atsisveikinimą.c

Nuliūdę lieka:
Žmona, tėvas, uošvė, brolis, brolienė ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO įSTAlGA.
w**^w«w»**«*<»**«»**<ww*#«**^*»*»**^^^^^^^^^***^*^*^***M*

Laidotuviy direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D

4605-Q7 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I

AMBULANCE 
PATARNAVI- 

'MAS DIENĄ 
ir Naktį

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-190?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

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

~ . -........ L ' ----------------------------------------

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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Škotijos baletas pastatė naują veikalą "Lovedu", kuris pasižymi labai originaliais šokėjy rūbais.
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

m, 1--j"-'. ; - - — i m
HELP WANTED — FEMALE

Darbinlnklv Reikia '■

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė.— Pardavimui

jų biuro pirmininkas Thomas 
Meagher.

Pernai Chkaga iš turizmo 
turėjo $750 milijonų^ pajamų, o 
1974 metais žada turėti 10 mili-

TYPIST -
Experienced. Prefer age 35 

to 45. Small-office. 
Cicero location.

jonų turistų ir bilijoną dolerių 
pajamų. 

______

Ras DDT pakaitalą?
Dr. William Wilson savo 160 ■

— nacionalinei Amerikos che
mikalų draugijos konvencijai 
pareiškė, kad grupei tyrinęto-
jų pasisekę rasti galimą anti
dotą prieš nuodingąjį chėmū 
kalą DDT, kuriuo iki šiol bu
vo naikinami parazitai laukuo
se soduose ir daržuose. DDT

• * -

kaip kenksmingas gyvulių ir
žmonių sveikatai yra jau dau
gumoje atvejų uždraustas var- 
loti.

Tas antidotas vadinamas 
phosphatidyl serine buvo išban 
dytas su gyvulių celėmis ir nu
statyta, kad jis DDT nuodams 
sukliudė celėms pakenkti;

*• - %' **■ b

656-8580
WANTED BEAUTICIAN _ 

Excellent salary and working 
conditions.

Good transportation.
CALL

AU 7-4678 or 656-1017

HELP WANTED 
Darblninky Reikia

MALE

' fe ARC WELDERS
Patyrę plieno, nerūdyjančio plieno ir 

f. aluminijaūs sulydyme.
Skaityti braižinius ir sustatyti dalis. 

TAIP PAT PADĖJĖJAI 
Nuolatinis darbas.

aluminijaūs sulydyme.

Brazdžionio poezijos 
rinktinei leisti

« -
Ė
F

komiteto pranešimas
ė Brazdžionio Poezijos Rinkti
nei Leisti Komitetas praneša, 
kad užsibrėžtąjį tikslą — iš
leisti mecenatu lėšomis Braz
džionio Pilnatį, ir tuo būdu pa
gerbti poetą jo dvigubo jubi- 

Sfejaus proga — yra pilnai -at
riekęs ir todėl tolimesnį veiki
amą sustabdo. Oficiali Komite
to' likvidavimosi data paskirta 

, 1970 m. rugsėjo 26 dieną. Į ko
miteto kvietimą 1967 m. liepos 
.mėn. 24 d. atsiliepė 14 garbės 
mecenatų, 281 mecenatas ir 50 
prenumeratorių, sudėjusių iš vi
so ?9,060. (Vardinis sąrašas pa
skelbtas išleistojo knygoje). Pri
dėjus dar nuošimčius už laiko
mus banke pinigus, aukas ir pa
jamas iš parengimo viso suidarė 
89,947.26 pajamų. Išleista iš viso

Kasos likutis

vi-

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL' FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ,

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS
J. BACEVIČIUS — BELL REALTY • ’

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

M

SI UNTINI AI 
I LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas jvairiy pre- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

$9,529,07 dol.
$418.19.

Išleista viso 1548 knygos, iš 
jų 402 liuksusinių, specialiai me
cenatams ir 1146 prenumerato
riams ir platinimui, taip pat gra
žiais, kietais viršeliais ir su ap- 
lankomis. Šios knygos parduo
damos po $10.

Komitetas išsiuntinėjo
siems mecenatams priklausan
čias knygas, gi likusios knygos, 
klišės ir kasos likutis perduotos 
knygos autoriui.

Didžiausias Komitetui atpil
das buvo mūsų spaudos palan
kus atsiliepimai apie sėkmingą 
komiteto darbą. Nėra jokios 
abejonės, kad be plačios visuo
menės paramos, taip gausiai at
siliepusiai i komiteto kvietimą, 
šis darbas nebūtų realizuotas. 
Tai vaizdžiai Įrodo, kad nežiū
rint mūsų priešo džiūgavimų ir 
tvirtinimų, kad esame susiskaldę 
ir išsisklaiddę, svarbiuose rei
kaluose, kur reikalinga vieny
bė, mes mokame ją pademons
truoti ir tai Įtikinančiai. Nepai
sant visų okupanto pagirų, nei 
viena knyga Okupuotoje Lietu
voje, per visą okupacijos laiką, 
nesugebėta, anot jų,
dalinti”, taip, kaip gražiai ir 
puošniai čia, tremty išleista 
Brazdžionio Pilnatis.

Visiems ši gražų darbą parė- 
musiems: Garbės Mecenatams, 
Mecenatams Prenumeratoriams, 
— visiems, pade jusi ems pasklei
sti lietuvišką, patriotinį mūsų

iškilaus poeto žodi Komitetas ta
ria nuoširdžią padėką.
Jums visiems! Kartu primena
me, kad dar ne visos knygos iš
parduotos. Tiesa, jų nedaug be
liko, bet ir toms neleiskime gu
lėti sandėlio lentynose, paragin
kime visus, dar jų neturintiems, 
Įsigyti, kol dar nevėlu, nes greit 
jos taps bibliografine retenybe. 
Geriausiai rašykime betarpiai 
autoriui ir iš jo pirkime Pilna
tį. Jo adresas toks: Mr. B. Braz
džionis, 2210 India Street, Los 
Angeles, Gal. 90039.

J. Andrius, 
Komit. Pirm.

Ačiū

Seniau buvo geriau
Kai aš prieš pusę šimto metų 

atvykau Į Ameriką, tada dau
gelyje vietų laiškus ir laikraš
čius pristatydavo raitas arba 
arklį bričkelėje pasikinkęs laišį_ 
kanešis.

Dabar paštas turi moderniš
kas mašinas,

o laikraščius gaunu ke
liom dienom pavėluotus. Pav. 
“Draugo”. šeštadieninę laidą 
atneša tiktai kitą penktadienį. 
Retai kada viduryje savaitės. 
Ar verta tada dienraščius pre
numeruoti? įNežinau,
gal taip nėra, o Northsidėje yra 
blogai! Jf. 5.

cc,žipkodus” ir

teapipavi-

pan.,

kitur,

DDT yra tiek paplitęs, kad 
jo rasta žuvyse net sugautose 
švariuose vandenyse.

Automobiliai
Praeitų metų gruodžio mė

nesio žiniomis, JAV-bėse buvo 
105 milijonai motorinių veži
mų, iš kurių 87 milijonai buvoiš kurių 87 milijonai buvo 
privačių asmenų automobilių, 
tai yra dukart daugiau kaip 
1950 metais. Jei toliau taip 
daugės, tai 2000 metais auto
mobilių turės būti dvigubai 
daugiau kaip šiemet.

Nuo automobilių praeitais

Jei toliau taip

1969 metais žuvo 56 tūkstančiai 
amerikiečių ir milijonai buvo 
sužeistų. Aplinkos švaros tyri-
mai rodo, kad automobiliai su 
daro 80 nuošimčių oro užterši
mo.

Automobilių daugėjimas pa
blogino geležinkelių ir autobu
sų susisiekimą, kurs^ dabar yra 
per pusę sumažėjęs, nors važ
mos kainos yra'lOfenuosimciu 
pakilusios. J, - fe-'

Automobilių produkcija JAV 
-bėse 1969 sumažėjo 7 nuošim
čiais. Pagaminta “tik” 8,200 
tūkstančių automobilių ir par-
duota apie 200,000 mažiau kaip

SS?-’ —v 'įSė2
1968 metais.

t T R U M P A I

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

* (Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES — PAID QUARTERLY
' 5%

Passbooks 

5’/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

Geri algos priedai. 

650 So. 28th AVĖ. 
BELLWOOD, ILLINOIS

TEMPERATURE MAN 
.For Gas Fired Boilers 

To Work Nights. 
Apply at:-

ALBERT A. ANDERSON
; FLORIST 

4550 N. CUMBERLAND AVE.
Ask for Mr. WOLGAST

BALTIK BAKERY 
REIKALINGAS DARBININKAS 

5 dienas savaitėje po 5 valandas.
Atlyginimas $80. Tel. LA 3-1510,

HELP WANTED MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

MAIDS
'HOUSEMAN
FULL OR PART TIME —
INCLUDING WEEK-ENDS.'-

Work in beautiful surroundings.
CALL MRS.' SAYDĄK

TOWN '& COUNTRY. PLAZA

10025 V7. GRAND AVE.

455-7450

linis testamentu paliko lėšas to
kiai knygai išleisti. Jis yra pa
rašęs populiarią knygą “Tero-

ir vergijos imperija Sovietų
.’fe"*"1” Gaunama Naujieno

se, fekaina 1 dot .

— J.Sigitas Sus maras baigė

ro :
Sąjunga Gaunama Naujieną-

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

«

BEVEIK NAUJAS 5% kamb. bun- 
galoww Brighton Parke. Įrengtas rū
sys, garažas.

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke; 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami.

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

1% AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios, įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil 
dymas. garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

DAŽAU NAMUS 
IŠ VIDAUS IR LAUKO , 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

TEN STEBUKLAI, ČIA NAMAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

4 BUTU ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru ranku, Marquette Par
ke. $44.000. ‘

2 BUTU. 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
nauĮas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.600.

VERTINGAS ĄPARTMENTINIS prie 
Jaunimo Centro, švarūs butai, pasto
vūs gyventojai, $11.000 nuomos. Įmo
kėti $15,000. Rimtas pasiūlymas. — 
$44.000. '

BEVERLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
vra rūsvs. apie $14,000 -pajamų. Su
tūrint apžiūrėti.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezi'deneiia. 5 miegamieji, 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. $37,500.

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

VOL.-LVH Chicago, HL — Antradienis, Rugsėjo-September 22 d. 1970 m. 223Kaina 10c
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LIBIJA GRASINA IŠEITI PRIES JORDANĄ
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Periodical Division
Washington, D. C. 20540
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HOME INSURANCE

Viceprezidentas Ky 
tikrai atvažiuoja 
SAIGONAS. — P. Vietnamo

viceprezidentas Ky viešai, tele
vizijos programoje, pasigyrė, 
kad jis važiuos į Ameriką ir spa
lio 3 d. pasakys kalbą ‘Tergalės 
parade”, kuri organizuoja fun
damentalistų kunigas Carl Mc-

GALIMAS AMERIKOS ĮSIKIŠIMAS 
Sirijos tankai užėmė Ramthos, Irbido miestus 

AMMANAS. — Civilinis Jordano karas tapo arabų karu, kai 
Sirijos šarvuočių brigados peržengė sieną ir stojo į kovą pales
tiniečių partizanų pusėje. Sirijos tankai jau užėmė Ramthą ir 
Irbidą, kuris yra. antras po Ammano didžiausias Jordano miestas. 
Tai svarbi šiaurinio Jordano strateginė vieta, žinią apie Irbido 
užėmimą paskelbė Izraelio štabas. Ją patvirtino žinios iš paties 
Jordano. Egiptas reikalauja, kad Jordanas tuoj sustabdytų savo 
kovas prieš palestiniečius ir grasina “pavojingomis pasekmėmis”. 
Libija reikalauja kitų arabų valstybių įsikišimo ir grasina pati 
siųsti savo kariuomenę prieš karalių. Husseiną.

Jordano karalius buvo suti
kęs su paliaubomis, jam prita
rė ir partizanų vadas Arafat, ta
čiau Irako radijas 
kai Arafatas bandė paskelbti

Prezidento Nixono kelionė į Europą, numatoma rugsėjo 27 d suves jį su Popiežium Pauliu, Britanijos

Intire. Jis pareiškė, jog Wash- 
ingtone ir Saigon e buvo galvo
jančių, kad jo kelionė ir kalba 
sudarys Amerikos vyriausybei 
nepatogumų ir pakenks ateinan
čiuose rinkimuose kai kuriems 
kandidatams. '

Ky atmetė šitokią pažiūrą, sa
kydamas, -kad jis nepriklauso

Sen. Tnimond siūlo 
Japonijai bombų

TOKIJO. — Japonijoje įvyko 
Pasaulio Anti-komunistų Lygos 
kongresas, kuriame kalbą pasa
kė Pietinės Karolinos senatorius 
Strom Thurmond. Jis ragino Ja
poniją skirti daugiau lėšų savo 
karinėms jėgoms ir sustiprinti 
savo kariuomenę.’ Jo nuomone, 
kada komunistinė Kinija turės 
atominių bombų arsenalą ir tu
rės joms nešioti raketų, Ameri
ka turės duoti Japonijai atomi
nių ginklų.

Senatorius pareiškė, kad tie 
Amerikos pareigūnai, kurie 
stengiasi pagerinti santykius su 
komunistine Kinija, tik veltui 
eikvoja laiką.

Senatorius Trumond, kurio 
valstijoje yra nemažai tekstilės 
įmonių, ragino japonų vyriau
sybę savanoriškai suvaržyti safe 
vo tekstilės eksportą į JAV, nęs

“sugedo”,

*

partizanų vadas įsakymą sustab
dyti kovas. Bagdado radijas, 
priešingai, pranešė, jog Arafa
tas atmetė Egipto siūlomas karo 
paliaubas ir partizanai tada tęsė 
kovas. Karaliaus kariuomenė 
irgi atnaujino puolimus.

Jordano Kariuomenės vadas, 
maršalas Habis Majali paskelbė 
įsakymą, pagiriantį 40-tąją bri-

r

neį respublikonų nei demokratų 
partijai. Jis esąs vietnamietis
ir jo kelionė būsianti privati. Jis 
nenorįs kištis į kitų šalių rei-
kalus, tik norįs atidengti komu
nizmo kėslus amerikiečiam klau
sytojam.

♦ Vyriausybė uždraudė strei
kuoti penkioms geležinkeliečių 
unijoms. Streikas turėjo prasi
dėti ketvirtadieni.

i“.

(S

premjeru Heath, Jugoslavijos prėzidentu Tito, Ispanijos1 diktatoriuni Franco ir Italijos prez. Sara- 
gatu. Be to prezidentas lankysis Neapolyje, kur yra Vl-tojo JAV karo laivyno štabas.

gadą, kuri sutiko Sirijos tankų 
puolimą. Toje, brigadoje esą 
apie 50 britų gamybos tankų. 
Sirija yra ginkluota sovietų tan-

puolimą. Toj e brigadoj e

kais, kurių puolime prie Irbido 
buvę apie 100.VALDANTI ŠVEDIJOS PARTIJA 

NAUDOSIS KOMUNISTU PARAMA 
STOKHOLMAS.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
==ti STIPRĖJA SIHANOUKO PADĖTIS

Egzilinę valdžia sugrįžta i Kambodiją 

HONG KONGAS.
■ ■

j
Jordano sostinėje nėra.elek

tros srovės, nėra vandens, o gat
vėse guli šimtai lavonų. Kai-

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur.

► 
draudą. veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET 
Pftospect 8-5454

Parūpiname paskola, visokeriopą ap-
♦ Valstybės sekretorius Ro

gers sekmadienio naktį praleido 
savo įstaigoje. Iš ryto jis tarė
si su gynybos sekretorium Laird

yatoriai, centro partija■ i, Ka<Fspropągandosr Kitos’ mimsten jos laikinai tęs savo darbą Kinijoje^.

Sekmadienį Švedijoje vyko rinkimai at
stovų į 350 vietų parlamentą. Jau 38 metus Švediją valdanti so- 

tiesioginę daugumą ir tegavocialdemokratų partija prarado savo ti

<4
Komunistinės, Kinijos žinių agentūra

Hsinhua” paskelbė, jog nuverstas Kambodijos princas Sihanou-
kas pamažu perkelia savo egzilinę vyriausybę j Kambodiją. Pa-

ro spauda rašo apie galimą epi-
dėmi ją Jordano miestuose, kur 
vyksta gatvių kovos

ti Jordano karalystės sunaikini-

L/' '

šis nąujas karas gali pasibėig-skutimu metu Kambodijos komunistu valdomose srityse veikia46.4 nuošimčius visų balsy,į^rys dešiniosios partijos: konser- 

cialdemokratai šį kartą gavo Š.7% mėžiau balsų ir parlamente 
turės 166 atstovus, kada minėtos opozicijos partijos turės 167 
atstovus.
teisę, jų yra 5.6 milijonai.

Vyriausybės premjeras Palmė •== 
pareiškė po rinkimų, kad jo par
tija toliau lieka valdžioje, nors 
jai teks parlamente naudotis ko
munistų partijos parama, šiuo
se rinkimuose komunistai gavo 
daugiau balsų, negu anksčiau 
ir pravedė į parlamentą 17 at-

ir abu aplankė prezidentą Nixo- jaųseptyniosmi^sterijos, jų tarpe gynybos, švietimo, vidaus irF Sa tekstilės pranĮMįskeiftianal^^panaikini
Call: Frank Zapoils 
3203% W. 95th St. 

GA 48654

3

krizę. Jis nurodė, kad pernai 
Amerikoje užsidarė 31 teksti
lės fabrikas ir darbininkų šioje 
pramonėje šiandien yra 53,000 
mažiau, negu pernai.

kol joms bus paskirti nauji ministerial Kambodijoje. Ateis laikas,Jordano'karalius slaptai jau pa
prašė Amerikos paramos prieš 
Siriją.

♦ Pentagonas paskelbė, kad

mu. Jordaną gali pasidalyti Si
rija, Irakas ir, gal būt, gabalas 
tektų’ Saudi Arabi j at Izraelis, 
.aišku,-pasilaikytų okupuotą Jor
dano dalį.*

Sirijos įsikišimas dar sustip
rino galimybę, kad Amerika’įs- < 
tos į konfliktą karaliaus Hussėi- 
no pusėje. Amerikos lėktuvne-

kada visa vyriausybė persikels iš egzilės j Kambodiją.Rinkimuose dalyvavo 86.4.% visu turinčių balsavimo12 METU 1% AUKŠTO mūrinis. 5 > 
ir 4 kambariai. Platus sklypas, gra
žus rūsys, šerdie Marquette Manor 
vietoie. Tik $35,000.

5 PO 4 IR 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin, lansai. šildvmas eazu. gara
žas. Marnuette Parke. S52 000.

APYNAUJTS 3 BUTU MŪRAS, ži
luma gazu. aliuminijaus langai, platus 
sklvpas Gage Parke. S45.000.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminiiaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. S21 000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauia šiluma gazu 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. . Gems pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321
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Northern Illinois universitetą 
ir gavo Becheler of Science dip
lomą. Jo tėvai gyvena Brighton 
Parko apylinkėje..

— Audrė Degutytė, Dariaus

Faro; fire ana Casualty Company

Demokratai svarsto 
išstatyti Lindsay

NEW YORKAS- — NY Times 
pravedė demokratų partijos vei
kėjų apklausinėjimą ne tik New 
Yorko valstijoje, bet ir kitose 
vietovėse ir skelbia, jog demo
kratai žiūri į New Yorko mies
to merą John Lindsay kaip į 
galimą savo partijos prezidenti
nį kandidatą 1972 metų rinki
muose. ;■

Daugelis sutinka, kad demo
kratų partija neturi patrauk
laus kandidato, kuris galėtų nu
galėti prezidento rinkimuose 
Nixoną. Lindsay yra buvęs res
publikonas, tačiau dėl savo li
beralinių pažiūrų buvo partijos 
atmestas ir nebuvo .nominuotas 
į merus pernai metų rinkimuo
se. Jis juos laimėjo kaip ne
priklausomas liberalas.

New Yorko demokratai, jei 
Lindsay sutiktų būti kandidatu 
į prezidentus, reikalauja, kad

dvi karo ligoninės siunčiamos į 
Jordaną. Parengties stovyje bu
di 28-ta JAV parašiutininkų bri- 
rrn rl o

IŠ VISO PASAULIOSLA' 1972 M.
SEIMO KOMITETAS

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 56-tas seimas nutarė 
šaukti sekantį seimą 1972 m. 
saulėtame Miami mieste, Flo
ridoje. šeimininku bus SLA 44 
-tos kuopos susirinkimas š. m. 
rugpjūčio 16 d. Į SLA seimo 
rengimo komitetą įeina Vincen
tas Yankus, Edviną Yankuvie- 
nė ir Marija Mišeikienė, šis 
komitetas jaū pradėjo viešbu
čiuose teirautis dėl palankiau
sių sąlygų. Jis palaiko ryšius 
su SLA centru New Yorke.

SLA ŽINYBA

— Pranas Vsetis, gyv. 4246 S. 
Artesian prieš tris savaitėsfeant 
gatvės pravažiuojančio;' auto
mobilio buvo sunkiai sužeistas. 
Tebegydomas Męrcy ligoninė
je, kamb. 1033. Daktarų teigi
mu dar keletą savaičių turės li
goninėje pagulėti, kol pradės 
vaikščioti. Ž? ■

mobilio buvo sunkiai sužeistas.

— Dr. D. Jasaitis ir Dr. J. Pa- 
jaujis rašo dokumentinę kny
gą apie Lietuvoje vykdytą ir
vykdomą lietuvių tautos naiki
nimą
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yra išrinkta Arne-’

SIUNT1NIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980 
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Girėno posto jaunių vieneto 
veikli narė, ;
rikos legiono 4-tos apylinkės-
jaunių vicepirmininkė. Diana
Kubaitytė, priklausanti Argo ‘
Summit postui, yra išrinkta 
kapelionu. Elizabeth Kubaity-

fote Volvus, Mercedes, Porschusjr

Izraelio
DLOC minėjo. 

Steigiamąjį Seimą
gada.TEL AVIVAS.

premjerė Goldą Meir sugrįžo at
gal iš Amerikos ir pareiškė, jog 
pasitaikę nuomonių skirtumai 
nepakenks nuoširdžiai Ameri

kos ir Izraelio draugystei. Ame
rikos žydų vadams ji pareiškė, 
kad ji grįžta namo geresnėje 
'nuotaikoje, negu atvyko.

MASKVA. — Sovietų agentū
ra paskelbė, kad erdvėlaivis Lu
na 16, kuris buvo nusileidęs be 
įgulos ant mėnulio, paėmęs mė-

Prancūzijos .prezidentas 
Pompidou Įspėjo, kad kitos vals
tybės nesikištų į'Jordano kovas, 
nes esąs pavojus pasaulio taikai.

♦ Karalius Husseinas paskel
bė įsakymą nutraukti kovas so
stinėje Ammane.

♦ Sirija paneigė, kad jos ka
riuomenė kovoja Jordane. Tie 
daliniai esą palestiniečių parti
zanų, ginkluotų Sirijos gink
lais. —■

♦ Kuwaito vyriausybė paskel-. 
bė, kad ji nebeduos finansinės 
paramos Jordanui.

♦ Vienoje, Austrijoje, lanko
si Rumunijos prezidentas Nico- 
lae Ceausescau.

šiai stovi parengtyje. Valstyy-c c,
Praeitą sekmadienį, rugsėjo 

20 d. Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centras suruošė Lietu
vos Steigiamojo Seimo 50 metų 
sukakties minėjimą Lietuvių 
Namuose. Minėjime dalyvavo 
400 žmonių. Pagrindinę kalbą 
pasakė J. Jakštas, o programą 
atliko Rudoko grupė.

Minėjimą aplankė didelis lie
tuvių draugas, buvęs Michiga- 
no gubernatorius Mr. Williams. 
Minėjimas buvo aprašytas laik
raštyje Detroit News.

Plačiau vėliau.

‘bės departamentas pareiškė, 
kad padėtis yra sekama. Valst. 
sekretorius Rogers griežtais žo
džiais pasmerkė Sirijos veiksmus 
ir kreipėsi į Sovietų Sąjungą ir 
kitas valstybes, ragindamas pa
spausti Siriją, kad ji išeitų su sa
vo tankais iš Jordano. Sakoma, 
kad Maskva irgi susirūpinusi 
naujais pasikeitimais Jordano pa 
dėtyje. Bijoma, .kad Sirijai ar
tėjant prie Jordano-Izraelio sie
nos, izraelitai gali irgi įsikišti 
ir pulti Sirijos jėgas.

Karalius Husseinas pavadino 
Sirijos žygi “išdavikišku užpuo
limu”. Izraelio žiniomis, kara
lius Husseinas, ir Sirijai įsiki
šus, dar gali nugalėti savo prie
šininkus, tačiau daug priklausy
sią nuo kitų arabų valstybių 
spaudimo. Vokietijoje esąs ame
rikiečių dalinys, apie 3,500 vy
rų, gavo įsakymą skubiai pasi
rengti galimam permetimui į Vi
durinius Rytus. “Guam” lėktuv
nešis atplaukia su 1,500 marinų 
ir 28 helikopteriais. Lėktuvne
šyje “Saratogoje” irgi yra 1,500 
marinų. Laivas stovi prie Liba
no pakrančių.

stovų. Komunistų vadas Her
manson pareiškė, kad jo vado-

||g 
HJUOZAS (JOE) JURAITIS

te, Willow Springs, III. praei- Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
tais metais buvo 4-tos apylin
kės jaunių pirmininkė.

— Jonas Lengvinas, praleidęs 
vasarą su gausiais svečiais, Uni
on Pier, Mich., grįžo Čikagon. 
Vasarvietę prižiūri jo brolis.

kitas užs. ir vietinės gamybos maši-
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę

vau jama partija niekada nesidės 
į koaliciją su anti-socialistinė- 
mis partijomis.

Centro partijos vadas, kuris 
vadovauja opozicijai, Gunnar 
Hedlund pasakė, kad tokia pa
dėtis kur vyriausybė turi rem
tis komunistais, yra nepatėnki- 
nama. Jis pasiūlė socialdemokra
tams sudaryti “didžiąją koalici
ją” tarp dešinės, centro ir kai
rės partijų, išskiriant komunis
tus, tačiau tą jo pasiūlymą at
metė socialdemokratų vadas 
Oiaf Palme..

Užsienio stebėtojai galvoja, 
kad nežiūrint socialdemokratų 
susilpnėjimo, jie valdys nedary
dami didesnių politikos pakei-

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE 

2934 West 63rd St 
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

I?
Tame pačiame kinų praneši

me sakoma, jog daugiau kaip du 
trečdaliai Kambodijos teritori
jos yra valdomi Sihanouko ša
lininkų. Iš 7 milijonų Kambodi- 
jos gyventojų apie 3 milijonai 
gyvena komunistų kontroliuo
jamose srityse. Jie nebeklauso 
centrinės Pnom Penho valdžios 
su premjeru Lon Nol priešaky
je.

Dviejose svarbiose Kambodi
jos apygardose Kandai ir Takeo 
iš 102 kaimų jau 80 klauso re
voliucinės vyriausybės. Ji pa
naikino visus Pnom Penho nu
statytus mokesčius ir atėmė že
mę iš “reakcinių elementų”, že
mė išdalinama neturtingiems 
Sihanouko rėmėjams.

Kambodijos gynybos ministe
rija paskelbė, kad siunčiami nau
ji kariuomenės daliniai padėti 
apsuptai 4,000 kareivių grupei, 
kuri pateko į komunistų apsu
pimą. Komunistams perkirtus 
kai kuriuos kelius ir susprogdi
nus tiltus, vyriausybės kareiviai 
neteko tiekimo ir ėmė trūkti mai
sto bei amunicijos. Vyriausybė 
šį apsupimą vadina “rimtu”. Ap
suptiems daliniams išsilaužti pa
deda ir JAV aviacijos lėktuvai J sirado mylios platumo plyšys.

genocidą. Kipras Bie-
- t ■

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas6%

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%%
$1,000 minimum

1 year certificate

nulio žemės pavyzdžių, grįžta na
mo. Iš erdvėlaivio buvo siunčia
mi mėnulyje padarytos “Vaisin
gumo jūros” nuotraukos. Luna 
buvo nusileidęs 200 mylių nuo 
tos vietos, kur pernai buvo ame-, 
rikiečių Apollo 11.

BORDEAUX. — Prancūzijos 
premjeras Chaban Delmas už
tikrintai laimėjo rinkimus, kur 
jo konkurentu buvo žurnalistas, 
pasidaręs politiku, Servan Schrei 
ber. šis prieš rinkimus pažadė
jo pasitraukti iš savo radikalų 
partijos vadovybės, jei jis ne
gaus 30% balsų. Servan gavo 
tik 16.6%.

MASKVA. — Sovietų valdžia 
paskelbė, kad Odesoje buvo at
šauktas karantinas.
izoliavimas dar paliekamas As
trachanės ir Kerčo miestams. 
Karantinas buvo uždėtas, pasi
rodžius choleros epidemijai.

Artėjant rudeniui, kai gamta — 
papuošia'medžius įvairių spal-INSURED

' Savings Insured to $20,000. — Highest'reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVĖ., CHICAGO, ILL. 60632 
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MOVING — Apdraustas perkraustymas
■ Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

94 ŽMONĖS PRIGĖRĖ
Raudonojo Kryžiaus praneši

mu, Chicagos srityje šią vasa
rą prigėrė 94 žmonės, dukart 
daugiau kaip pernai. 1969 metais 
prigėrė tik 42. Daugiausiai Chi
cagos srityje prigėrė 1966 me
tais, būtent 124.

Prigėrusių amžius buvo: 15 
jaunesni kaip 5 metų, 12 tarp 6 
ir 11 metų, 39 tarp 12 ir 21 me
tų, 15 tarp 22 ir 40 ir 13 virš 40 
metų amžiaus.

y"

■;. ■

ii

£M

V
/>

i
fe

$
:fe

fe.

čfe:

k J

vų lapais, savaitgaliais Union 
Pier vasarvietės vėl atgyja, nesi 
iš miestų suvažiuoja gamtos 
mėgėj ai pasigrožėti pasakiš
kais vaizdais.-

— Juzė Dimsaitė iš Sintautų 
miestelio, šakių apskr., buvo 
Lietuvoje mokytoja,
13 d. atvyko Į-Ameriką pašto-

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
lių. gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

*4
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HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai: senus vl-

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

, NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

TURIZMO MIESTAS
Ateinančiais 1971 metais bai

gus atstatyti McCormic Place, 
Chicagos miestas turės paro
doms rengti 1.1 milijoną ket
virtainių pėdų erdvės, tai yra . 
daugiau negu bet koks kitas 
miestas pasaulyje, pareiškė 
Chicagos Turizmo ir Konvenci-

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — MONDAY, SEPTEMBER 21, 1970
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’’NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

su rūšių namo apšildymo pečius ir 

įrengiu” vandens ^boilerius ^ir 

karnas greit, sąžiningai ir garantuotai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

Turiu leidimus dirbti mieste ir 
užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave.. 
CHICAGO,.ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

air-conditioning 1 naujus ir senns na
mus. 7 *
•dogų rinas (gutters). Darbas atllę-

ApskaičiavimaU nemokamai.
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Studija apie Maironį
Lietuvoje išleista V. Zabors- 

kaitės knyga “Maironis” taip 
greitai gyventojų išgraibstyta, 
kad ji jau spėjo virsti bibliogra- 
ne retenybe. Ta sėkme susidomė
jęs Br. Genzelis, filosofijos mok
slų kandidatas, straipsnyje “Stu
dija apie Maironį” (Komj. Tie
sa”, rugp. 13) pripažino, kad 
Maironiu šių dienų Lietuvoje vi
si domisi, kad Zaborskaitė apie 
poetą ir kunigą pasakiusi vis
ką, ką tik galima pasakyti. Be
je, Genzelis, vertindamas Mai
ronį, iškėlė jo nuomone, be galo 
“svarbią” režimo atžvilgiu, tei
ginį — esą,' Maironis atstova
vęs nacionalinį judėjimą, o ne 
nacionalistinį ir jis, aišku my
lėjęs savo kraštą ir jo žmones.

Plačiau nevertinant Genzelio 
išvedžiojimų, vis dėlto veria at
kreipti dėmesį į jo vieną teiginį 
— Maironio pažiūrą į rusus pa
vergėjus. Tai tinka ir šių dienų

Medininkų pilis
Medininkų pilis — architek

tūros paminklas ir jį valstybė 
turėtų saugoti bei rūpintis pa
čia pilies aplinka. Kaip ji dabar 
atrodo, liudija tokie įspūdžiai, 
paskelbti “Komj. Tiesoje” (gėg. 
21): “Gretimai stovi tarybinio 
ūkio naftos produktų sandėlis, 
apgriuvusi elektros, transforma
torinė pastotis, krypuoja prie 
sodybinių sklypų tvorų eilės... 
Net čia esanti mokykla nesau
go šio brangaus kampelio gro
žio... Buvusio rūsio griuvėsiai 
paversti šiukšlių duobe. Toliau 
— šiukšlės, aplaužyti suoliu
kai...”

Reiks rausti prieš būsimus 
turistus, pripažįstama, ir bai
giama žodžiais: “Mylėkime savo 
gimtąjį kraštą... (E)

jis prieš tai paremtų partijos 
kandidatus į valdžios vietas šių 
metų rinkimuose. Tų kandida
tų tarpe yra ir Arthur Goldberg, 
bandąs paveržti gubernatoriaus 
kėdę iš Rockefellerio.

timų. Parlamento manevruose 
pasikeitusi padėtis ir komunis
tų reikšmės, sustiprėjimas gali 
sudaryti įvairių komplikacijų.

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardarinuu ir Taliymju 
2646 WEST 69H» STREIT 
' T»L» REimblte 7-1941

i
viam apsigyvenimui, . nes yra 
JAV pilietė. Ji apsistojo laiki
nai pas sintautiečius' Janiną ir 
Vytautą Vasiukevičius. ‘ Jos 
sutikimo pietuose dalyvavo: 
O ir Ad. Didžbaliai, Jz. Dėdi
nas, A. Gintneris, Aid. ir VI. 
Paškevičiui, Ant. ir Jz. Vasiu- 
kevičiai, Petras Palubinskas, 
inž. Ksaveras Kaunas ir kiti pa
žįstami. Jai atvykti į Ameriką 
dokumentus parūpino Vytautas 
Vasiukevičius, kaip jos kaimy
nas iš Sintautų.

— Joseph Kumpis yra pakel
tas Amerikos legiono Clearing 
posto amžinu garbės nariu. Jis 
šiam postui priklauso 31 metus 
ir prieš 4 metus buvo posto ko- 
mandierium.

i

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

; Telef. 434-4660

A. ABAluL rooking 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute- 

naujus įdedame.
KAMINUS IŠVALOME ir pataiso

me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing*’ darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

Ikainavirnaa veltui, kreinkitėst bet kada

' kamuosiąs vamzdžius sutaisome arba Jaunimas
- darbo jėga

Komjaunimo Centro komite
tas plenume Vilniuje, šią vasa
rą kalbėjęs CK pirmasis sekre
torius V. Morkūnas pažymėjo 
studentų vasaros darbo ir poil
sio stovyklų ir naudą.

Tokios stovyklos — priemo
nė lietuviškąjį jaunimą siunti
nėti į įvairias Sovietijos sritis, 
ypač ten, kur reikalinga darbo 
jėga. Ir iš V. Morkūno prane-

Laikinas

INEW YORKAS. — čia vėl de
monstravo apie 4,000 žydų,, rei
kalaudami Sovietų Sąjungos žy
dams teisių išvažiuoti. Kalbėjo 
meras John Lindsay ir buvęs 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose Artur Goldberg.

OSLO. — Norvegijos Jan Ma
yen saloje šiaurės jūroje, apie 
300 mylių nuo Islandijos, atsivė
rė jau 150 metų miegojęs ug- 
niakalnis. Teko išvežti 39 nor
vegus. Saloje suskilo žemė, at-

TEL AVIVAS. — Sustreika
vo Izraelio keleivinių lėktuvų 
mechanikai. Jie reikalauja di
desnių algų.

■į—————»
A. * L. INSURANCE A REALTY

A. LAURAITIS
- INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs •utomobllly draudimai.

Lietuvai ir gyventojai, aišku, 
tiems žodžiams pritars visa šir
dimi. Taigi, skaitome, “jis su
prato, kad viena tauta( jei ji — 
ne pavergėja) praturtina savo 
kultūra kitas tautas”.

Šimo paaiškėjo, kad “bus dir
bama objektuose, nukentėju šia
me nuo žemės drebėjimo Dages
tane, Kalnų Altajuje”. Kiek lie
tuvių jaunuolių keliaus į Dages
taną — nenurodyta. (E)

K. ER IN GIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuna-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

TEU VI 7-9327

B B
Kambodijos sostinėj* Pnom Penh« 

tūlomis, čia matoma 13-to šimtma- 
^I'WiW.V.SWAWW.W^W; žio *u palindusiu po ja vaiku.
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| MILES

MEDITERRANEAN SEA

AMMAN

Mctar

LW«fi

RED SEAl

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

country
on

alonema

PER ANNUM

ft PER annum0 PER ANNUM

. UP TO 
$20,000.

talk is cheap. Personal involve
ment accomplishes a lot more.

Putting part of your savings

no žmogaus įtaigoj imas į Gėrį, 
Grožį, Tvarką, Darną. Kiekvie
nas žmoniškai elgiantysis ge
riausiai auklėja jauną žmogų.

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

3. Tai žmogaus pilnas sveika
tos apžiūrėjimas kombinuojant 
abu minėtuosius. Visus daly-

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

dW 90 day' Notice 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

Z5AFETTOFX<

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAfD QUARTERLY.

Paiki! besielgiančiųjų nestin
ga visose kitose, net labai mo
kytų žmonių grupėse, jei tik jie 
neiššiauklėja — nesubrandina 

Savų asmenybių reikiamai. No
belio premijos laureatas Dr. Al-

Kieti viršeliai- -— $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

t j - lt

nejaustos ligos. Kitas mūsų 
paikos elgsenos pavyzdys: tū
las dvasiškis, tikro nuodo — ta
bokos — iš burnos nemesdamas 
— jaunuolį darbais į blogį — į 
nuodijamąsi vesdamas, pamoks
lauja apie marijuanos rūkymo 
bledę. 0, juk, tikrumoje abu 
labu tiedu yra tokie, tik skir
tingą, blogį praktikuoją. Taip 
ir prisiauginome Suaugusių — 
išsimokslinusių mūsiškių veid
mainiavimo (tikrumoje jausmų 
nebrandos, nors ir mokslu, netgi 
religija padengtos) nepakenčian
čių jaunuolių mases. Jausmų ne- 
branda mus taip supančiojo, kad 
mes nepajėgiame liautis vien lie
žuvio raumenis į darbą paleidę 
jaunuolius nesėkmingai mėginti 
traukti prie Gėrio. Tai bergž
džias darbas, nors daugybė mū
siškių iš tokio bergždumo sau 
gražų pragyvenimą sukuria. Už 
tai visi švieskimės, jausmais ly
giagrečiai tvirtėdami, tada mes 
neleisime savęs išnaudoti net 
Dievo vardu niekniekius, mums 
peršantiems. Juk visada jaunas 
žmogus kryps ten, kur jį veda 
suaugusiojo viso kūno raume
nys — jaunuolis nepajėgs bėgti 
nuo bet kokio pamokslininko vien 
jo liežuvio raumenų rodomu kė-

Kiėkviename žmoguje slypi 
dvilypumas: Gėrio ir Blogio dai
gai. žmogaus likimas esti ap
sprendžiamas priklausomai ku
rie tų daigų iki dviejų metų jo 
amžiaus bus ugdomi, o kurie jų 
bus slopinami, žmonės iki šian
dien savo tarpe turi įvairaus pa
jėgumo asmenų, šalia genijų — 
Gėrio galiūnų, turime, tikro Blo
gio atstovų 
sta išsireikštų tikrų šėtono ka
ralystės piliečių didelę daugybę. 
Visi kiti — greičiausiai ir mū
siškių dauguma, yra tarpe virš 
minėtų dviejų kraštutinumų. 
Tik vieni arčiau Gėrio randas, 
kiti — prie šėtoniškoje blogio 
glaudžiau šliejas. Bendrai pa
ėmus, dar labai ir labai daug 
blogyje tūno — ir blogiausia, 
kad mažai kas tokių mūsiškių 
negerumu sielojasi, dar mažiau; 
kas reikiamai dirba tokiam blo
giui prašalinti bei išvengti.

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONĖ YEAR MATURITY

Chicago Savings 
and Loan Association

system run.
That’s one reason why Savings 

Bonds mean a lot
They help to pay part of the 

cost of running a country 
where you’re free to speak 
your mind.

YRIA
P Dora

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

bert Szent-Gyorgyi, Vitamino C 
esmės išaiškintojas, mūsų, lai
kų nežmoniškumų paveiktas, 
parašė monografiją, pavadintą 
“The Crazy Ape”, čia jis persta
ta sukvailusį savo nežmoniškais 
darbais žmogų: normali beždžio
nė tvarkingiau elgiasi. Kitas 
medicinos žmogus — prancūzų 
fiziologds Charles Richėt pana
šiai apibudina dabartinius žmo
gaus beprotiškumus savo kny
goje “Idiot Man”. Jis pataria 
žmogų ne protingiausiu sutvėri
mu (Hoino sapiens), het bepro
čiu (Homo stultissimus- vadin
ti. Tik įsivaizduokime dabartį-, 
nio ir prieš mus gyvenusio žmo
gaus paikumus, net plaukai šiau
šiasi pagalvojus, štai faktai, be 
jau anksčiau dviejų minėtųjų, 
liudiją žmogaus neprotingumą. 
Brutalumas; oro-yandens, že
mės teršimas: badas vieniems, 
kitiems pertekliuje gyvenant; 
nuolatiniai žmogų naikinantie
ji karai — kovos, tikrai žmogus 
pasidarė blogiau besielgiąs ūž 
beždžiones. Zoologiškai, žmogus 
yra anthropoidas, kaip ir gori
la, šimpanzė ar orangutanas. Jis 
dėl savo neišauklėjimo — jaus
mais hėsusitvarkymo nukrypo 
nuo protingos veiklos, tuomi jis 
tapo “kvaila beždžione”. Iš dar
bų atpažįstame žmogų. Visose 
srityse tokių, ir panašių men
kiau už beždžiones besielgiančių 
žmonių yra daugybė — jiė mums 
visiems daugeriopai kenkia. Pir
miausias mūsų darbas 
sekti takiais,; nesimokyti iš jų, 
jų darbus nestatyti gerai besiel
giantiems pavyzdžiu.

inere are a lot of things a man 
can do for his country. Including 
saying his piece, pro or con.

And talk is an important

NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

1970 Plymouth - Duster

Knygoje randame gyvai ir. vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
irkit

ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

lUNlTED ARAB’S 
REPUBLIC

\ (EGYPT)

Mūsų blogyje tūnojimo viena 
priežasčių yra visiškai nevykęs 
tiesiog neprotingas tūlų asmenų 
žmogaus esmės supratimas, ir 
tos klaidos kitiems piršimas. Tik 
pagalvokim: vietoj gyvenimiš
kos tiesos- — vietoj žmogaus 
dvilypės prigimties supratimo,1 f imtos, bet nežinotos turint ir

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 mėtai arba 50.000 myliy. 
iį ; y y . . Pigus leidiriias.

PLYMOUTH, VALIANT • BARRACUDA, ROAD BUNNER; 
g Tx, eury-duster.

BALZEKAS MOTOR SALES INC.

Triukšmas ir sveikata

Vienas ausų gydytojas studi
javo atskirai gyvenančius Afri
kos žmones, kurie labai mažai 
kenčia nuo taip vadinamų ci
vilizacijos ligų’’ (civilizuotų 
žmonių). Tos padermės neturi 
aukšto kraujo spaudimo, skil
vio žaizdų, bronku .duso, arte- 
rio sklerozės nei dieglių vidu
riuose. Tačiau kai tos pačios 
padermės žmonės susidūrė su 
Vakarų civilizacija: triukšmu, 
nervų įtampa, pas juos atsira
do aukštas kraujo spaudimas.

Studijos parodė, kad triukš
mas, skuba, rūpesčiai, nesau
gumas, triukšmas ir kitos civi
lizuoto žmogaus gyvenimo pro
blemos, ardo j e sveikatą. To
dėl miešti] gyventojai daugiau
sia serga. &

Pilna, paikysčių žmogaus istorija

Perdaug nesisielokime dėl sa
vo sveikatos nebojančių — savo 
automoblį bei. šunį labiau ne
gu patys save prižiūrinčių mū
siškių. Paikai besielgiančių per 
visus laikus buvo devynios ga
lybės. Juk daug šimtmečių pra
ėjo, kol žmogus įtikėjo, kad že
mė yra apvali. Taip pat nutiko 
ir sū žemės traukos susekimu, 
su deguonio būtinumu gyvybei, 
su kraujo cirkuliacija, su skie
pais apsisaugojimu nuo užkre
kamų ligų, sii kitų planetų bu
vimu, su faktų, kad lytinis susi- 
nešimas nebūtinai turi būti tas 
pats, kas pastojimas...

Juk tik nesenai inžinieriai su
sekė, kad už orą sunkesni daik
tai gali skristi. Daugelis dar ir 
dabar skęsta tamsybėje: jie vis 
tebetiki į užsikalbėjimą, apžo- 
lėjimą, į spiritizmą, magiją, as
trologiją, ekstrasensorinį paju
timą — tokie netiki į faktą, kad 
nematomi neginkluota akiną! gy
viai — bakterijos bei virusai su
kelia epidemines ligas, pvz. to
kią dabar cholerą. O kiek mū
siškių škęsta svarbiausioje ba
loje: neišmanyme žmogaus es
mės. Tokie tiki, kad neturįš vai
kų žmogus negali vaikų auklėti. 
Tikrumoje, j ūk, auklėjimas su 
vedybomis ar vaikų turėjimu nie
kė bendro neturi: auklėjimas 
yra savu žmonišku elgesiu jau-

n°s‘ Dbot oi Map

SAUK
Mora ARABIA

u Sumnab
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mūsiškių gyvena pagal šią tie
są,! Tas pats- ir su savos svei
katos patikrinimu gerai besi

jaučianti Mokykimės iš savo ge
rai besielgusių ir besielgiančių 
tėvų: tinkamu gyvenimu,' gal
vojimu ir maistu užsitikrinkime 
sau ir savo vaikams kuo sveikiau
sią gyvenimą. Nežiūrint tokio 
gėrio, prisiverskime save nuo
dugniam metiniam sveikatos pa
tikrinimui. Net geriausiose_ąpy- 
stovose gyvenantiems pasitai

ko sunegaluoti svarbia liga vi
sai to pradžioje nejaučiant.
Koks tas nuodugnus metinis 

sveikatos patikrinimas turi būti
Yra’ įvairių požiūrių į taip va

dinamą nuodugnų metinį svei
katos patikrinimą, čia kalbama 
apie sveikatos tikrinimą visai 
sveikai besijaučiančių asmenų. 
Tokiems mūsiškiams tik retai 
kuriam ateina galvon mintis mi
nėtai tikrintis. Daugelis mūsiš
kių net tikrai susirgę nesiduo
da tiriami, reikiamai tikrina
mi— jie po senovei prašo “vais
tų” be tinkamo ištyrimo.

Nežiūrint įvairumų, trys pa
grindiniai būdai naudojami pil
nam sveikatos ištyrimui.

1. Nuodugnus mediciniškos li
gos istorijos surašymas (medi
ciniška išpažintis) ir pilnas žmo
gaus mediciniškas apžiūrėjimas 
padarant kelis pagrindinius la
boratorinius tyrimus.

2. Tas aukščiau nurodytas ty
rimas, priedui padarant elektro
kardiogramą, krūtinės X-Ray, 
ir išeinamosios angos ištyrimą 
su specialiu aparatu — protosko- 
pu (ne vien su pirštine apmau
tų pirštu). Taip pat čia dar pri
dedama pigai specialų reikalą X- 
Ray _peršvietimas įvairių orga-

lake stock in America 
Buy US. Savings Bonds

JERUSALEM

• Al Korde

JORDAN
AlJofr

kus padaroma kaip ir 1 ir 2 ap
žiūrėjime, tik dar čia pridedant 
žarnų, tulžies, pūslės ir skran
džio peršvietimą X-Rai spindu
liais.

Tai nuodugnus ir daugeliui pa
kankamas kiekvieno žmogaus 
sveikatos patikrinimas. Bet ar 
daugelis mūsiškių šitaip elgiasi?! 
Juk ne paslaptis, kad žmonės da
bar eina pas. gydytoją, norėda
mi iš jo ofiso kuo greičiau iš
eiti su receptu rankoje. Tokie 
tiki magiška piliulės ar Šato jė
ga. Apie svorio numetimą, apie 
jausmų nelaidymą, apie tinka
mą mitybą, apie gerų darbų da
rymą tokie nė nepagalvoja. To
dėl tokiems retai kada piliulės 
padeda.

Išvada. Nusiteikime išsi
vaduoti iš visokiausių prietarų: 
savo jausmus žmoginkime ir 
švieskimės. Pildykime medici
nos mokslo šiandieninius nuro
dymus 100% — tik tada tikėki
mės normalios sveikatos. Imki
me save nagan: kratykimės ne
žmoniškumo ir tamsos, i

Pasiskaityti. Medical World 
News, Vol. II, Nr. 38, September 
18, 1970.

1739 So. Halsted Street

Klaidoj sėdi ir kitus į klaidą 
masina

Jordanijos karinis gubernatorius Habis AAajali per Ammano radiją 
pranešė, kad Sirijos šarvuočiu brigada peržengė sieną, bet buvo at

mušta "su dideliais nuostoliais".

Anu mey nelp you at me same 
time. With interest and security.

So next time you have 
something to say about 
America, let your 
Bond purchases 
dd part of the w

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
povilo lAurinaviciaus 404 puslapių romanas

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
______  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _______

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr., Chairman of the Board t \

6245 So. WESTERN AVE. TEL GR 6-7575
H du R S : Mon. 12 p. M. to S Ė. M„ Tues. 9 to i. Tiurs. & Frt. 9 to S, Šit S to lj:30

ŠVEIKAI BEŠiJAUČIANČiŲjŲ MEDICINIŠKO 

APŽIŪRĖJIMO NAUDA
Sveikai besijaučiančius mediciniškai ištyrus susekta, 

kad daugiau kaip 47.7% tokių turi gydytis nuo jiems 
svarbios ligos. John C. Sharpe, M. D;

tūli mums įtaigoja niekybes — 
kažkur, ne žmoguje, gyvuojan
čias Gėrio ir Blogio karalystes, 
kada jos čia pat kiekviename iš 
mūsų yra. Jos mumyse yra pri
klausomai nuo mūsų auklėjimo, 
o ne nuo Velnio bei Angelo, ar 
ko nors kito. Auklėti žmogų 
tinkamai — reiškia Gėrio kara
lystę žmoguje ir jo aplinkoje 
kurti. Nekaltinkime nieko kito 
tik save dėl blogio mūsų tarpe. 
Nė neieškokime jokios pagalbos 
kitur, tik patys tvarkykimės: 
niekas mums nepadės gerėti tol, 
kol patys nesuimsime save na
gan. Jei šita biologinė — Gam
tos, jei norit Tvėrėjo; mums su
teikta nepajudinama tiesa būtų 
mūsiškių teisingai suprasta ir 
pagal ją gyventa: vos gimęs 
žmogus būtų auklėtas tėvų — 
artimųjų pavyzdžiu, o ne liežu
viu. Nebūtų tiek daug mūsų 
tarpe kūtvėlų ir visokių kitokių 
tikram žmogui gėdą darančių 
asmenų. Juk jau beždžionė gė
dinasi tūlo žmogaus elgesio — ji 
taip nesveikai nesielgia. Juk, 
pvz., dabar negalima priprašyti 
žmogų pasitikrinti savo sveika
tą bent kartą metuose nuodug
niai: net 47.7% taip patikrintų 
visai sveikai besijaučiančių as
menų turi gydytis nuo jiems

Papaikėliai visose srityse 
mus
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NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL,

Taupymo ImMllal 
Apdrausti |H $20,000.

Kai Stasys atsižino, paaiškė
jo, kad esame atsidūrę kitame 
įlankos gale, kur toliau nebėjo

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

Veiksmas wksfa

Balio Sruogos “Radvila Perkūnas

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

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

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

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

eme 
šmė-

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

irklą ir atsiplėšę nuo seklumos 
nuslydome į nakties tamsą.

Nedaug pasiyrę pajutome^ kad 
mūsų valtis dugnu dugną sie
kia ir mūsų irklai dumblą aria. 
Reiškia, užvažiavome ant seklu
mos. Bet nė vienam į galvą ne
atėjo ko greičiausiai sukti at
gal, nes, kaip paskiau liūdnai 
gavome patirti, atoslūgis buvo 
prasidėjęs.

Stasys, kurs tvirtino įlanką 
pažįstąs kaip savo kišenę, pata
rė išlipti laukan ir valtį per se
klumą pervilkti, užtikrindamas, 
kad tuojau bus kita vaga. Sava
norių kaip jauniausias ir stip
riausias pasisiūlė Levis ir įgar- 
mėjęs į burbuliuojantį dumblą 
iki liemens valtį per seklumą 
pavilko tiek, kad ji jau galėjo 
plūduriuoti ir bandė vėl pats 
įlipti, bet štai kas pasidarė: vie
ną koją bekeliant į valtį visam 
svoriui sugulus ant antros ko
jos, ta dar giliau įsmego į liūną, 
kurs ne tik tos kojos nebepalei
do, bet ir antrąją, jau per bor-

Autentiški Leono Sapiegęs 
žodžiai cituoti iš V. Sruogienės 
Lietuvos istorijos — “Lietuva 
Amžių Sūkury”, 511 psl., Sapie
gos žodžiai čia taikytini ir protes
tantams, nes kancleris, gyvenęs 
kiek vėliau už “Radvilos Per
kūno” aprašomą laikotarpį, 
darė visas pastangas, kad visų 
Lietuvos piliečių tarpe būtų iš-

Vilniuje, 
kur tebestovi ir Radvilų rūmai, 
ir Chodkevičių pilis (pastaro
sios likučiuose prieš antrąjį 
karą gyveno seniems čikagie- 
čiams gerai pažįstamas Albinas

ir šešis M. 
operos pa

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Rimka!) Ten XVI amžiuj gy
veno ir veikalo herojė Sofija. 
Gedimino kilmės Slucko kuni
gaikščių paskutinioji atžala. Iš 
tekėjusi už Jonušo Radvilos, ji 
greit pasimirė. Katalikų globo
jama unite, ji buvo palaidota 
Slucke, ir jos karstas bažny
čioje dar XIX amžiuje pritrauk 
davo daug maldininkų, kaip 
prie šventosios kapo. Prisimin 
kim, kad tai buvo tikybinių ko 
vų laikai — Radvilai — protes
tantai kovojo su Chodkevičiais 
katalikais, kuriuos rėmė jėzui
tai. Jėzuitai veikale yra neigia
mai atvaizduoti, nes tai jie pra
dėjo tikybinę nesantaiką mūsų | laikytas pakantrumas ir taikia

1800 So. Halsted St Chicago, HL 6060
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-307®
>. v Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Štai turime staigmeną —JBa- 
lio Sruogos “Radvilą Perkū
ną”! Mūsų knygos rinkoje geri 
veikalai vis rečiau pasirodo, o 
šis, nors tai jau antroji laida, 
mažai kam žinomas, gali būti 
priimtas kaip ir pirmoji.. -<

Šios muzikalinės pjesės sti
liaus lengvumas, eiliuoto teks
to muzikalumas turėtų giliai 
pagauti kikvieno lietuvio švie
suolio širdį. “Radvila Perkū
nas” vaizduoja kad ir stilizuo
tai, bet tikrąjį Lietuvos praei
ties — XVI amžiaus pabaigos 
ir XVII amžiaus pradžios — is
torinį epizodą: galingųjų Rad 
vilų kovą su taip pat galingais 
Katkais — Chodkevičiais. Au
toriaus įžanga prie veikalo iš
dėsto visą istorinį pagrindą. 
Veikiamųjų asmenų charakte
ristika remiasi giliomis studi-

Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 
knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl. z-

. L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJ IMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose, daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir Įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psL

Vincas žemaitis, SŪOUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl. _ _

šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį.

I krašte, nors įvairiakalbėje tos. 
epochos Lietuvoje toji nesan
taika niekad nebuvo įsiliepsno
jusi į tokias žiaurias kovas, 
kaip Vakarų Europoje. Nepa
mirštini Didžiojo Lietuvos 
kanclerio Leono Sapiegos žo
džiai:

‘“Negalima smurtu atsakyti 
į (Smurtą; jeigu stačiatikiai 
negerai elgiasi, katalikai nę- 
turi jiems blogu atsilyginti*^ Ir 
vėl kitur: “Privalome elgtis ap 
dairiai, atsižvelgdami į aplin
kybes”. .. ypač mūsų Tėvynėje, 
kur negalioja prievarta". r

Ar čia nematome gilaus de
mokratijos principo šiuose -iš 
XVII amžiaus išlikusiuose iš
minties žodžiuose?
. Toji tolerancija ir meilė, ku
ri yra būdinga mūsų protė
viams, turėtų būti gražiu pa
vyzdžiu mūsų dieni) šiaudadū- 
šiams tautiečiams, taip leng
vai išsižadantiems savo kalbos, 
savo papročių, savo praeities 
ir Tėvynės... taip lengvai be
sutinkantiems bičiuliautis su 
palikuonimis tų maskolių, ku
rie jau prieš kelis šimtus metų 
brovėsi į mūsų kraštą. K. D.

Vakarykščiai bemažko ne ga
vę paskutinį krikštą Latvio eže
re, jautėmės esą pakankamai 
patyrę žvejai, dėl to tie patys 
trys sutarėme sekantį vakarą 
pabandyti laimės jūroje ir vi
siškai sutemus patraukėme prie 
Grušo valties, pririštos prie bas
lio jūros įlankos pakraštyje vos 
jer bloką nuo vilos atstu, šį kar
tą mūsų safari buvo nebe van
dens kačiukės, o tikri okeaniniai 
unguriai, visų žuvų karaliai!

Įlanka, kaip ir anas ežeras, 
yra be vardo ir panašiai kaip 
anas ežeras apie ketvirtainės 
mylios didumo, įsiterpianti tarp 
apgyventos teritorijos, susisie
kianti su jūra poros šimtų jar
dų platumo sąsiauriu vandeniui 
antplūdžių ir atoslūgių metu 
praeiti ir laivams praplaukti. 
Įlankos pakraščiais prie bojų ir 
stulpų pririšta daugybė moto
rinių valčių, jolių ir didokų į at
virą jūrą plaukti tinkamų jach
tų ir kuterių. Įlanką iš šalių su
pa gyvenvietės ir vasarvietės. 
Vanduo įlankoje ramus ir sūrus 
ir dukart kiekvieną parą jame 
vanduo pakyla ir nusileidžia. 
Dienos metu įlanka jauki ir gra-

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4470

jomis, kurias paskatino atlikti 
prof. Vaclovas Biržiška.

Radvilai, Chodkevičiai — tai 
kariai iš kaulo ir kraujo, kurie 
per visą savo gyvenimą neišlei
do iš rankų sunkaus kardo. 
Žmonės smarkūs, ryžtingi, be 
atodairos kovoję su besiver
žiančiais į mūsų kraštą priešais. 
Ne be reikalo didysis Lietuvos 
etmonas ‘Kristupas Radvila ga
vo įvardį Perkūno, nes jis mu
šė maskolius ir neįsileido jų į 
savo mylimą Tėvynę. Nenuo
stabu tad ir kodėl okupantas 
rusas neleidžia perspausdinti 
“Radvilos Perkūno” Lietuvoje, 
neleido to veikalo įtraukti į 
1956 metais išleistus Balio Sruo 
gos “Raštus” Pirmoji laida iš
ėjo Kaune 1935 m. nedideliu ti
ražu, yra išsemta ir pamiršta.' 
O “Radvila Perkūnas” sudaro 
libretto to paties vardo Jurgio 
Karnavičiaus operai. Supran
tama kodėl ši opera yra dingu 
si Lietuvoje iš repertuaro.!

Knygoje skaitytojas ras ir 
iliustracijų: V. Gersono pieštą 
Radyilos Perkūno portretą (pa
gal senąją graviūrą) 
Dobužinskio eskizus 
statymui.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Nuo r_ - ■

1914 metų
Midland Savings aptar 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Lietuviu Evangel iky Taryba su garbingu svečiu kun. Adomu Gelžiniu Čika- Stasys Neimanas, Ermonas Simaitis, vieton Dr. Algimanto Kelerto, Jonas 
goję (iš kairės) delegatas senj. kun. Ansas Trakis, kun. Kostas Burbulys, Skvirblys — vieton Martyno Nauburo, Kuratorius Viktoras Karosas, Kūra- 
kun. Lie. Jonas Pauperas, garbės senj. kun. Adomas Gelžinius, gen. sup. kun. torius Jonas Variakojis, Andrius Piimonas ir Jonas Anysas.

UNGURIAVIMAS SU NUOTYKIA
Kaip iš manęs padarė Robinsoną Krūzę

traukė, visą Levį panarindamas 
ir valtį viršun užtraukdamas...

Atsipalaidavusi nuo Levio ko
jos valtis išsilygino ir Levis pur
vo vonioj išsimaudęs, pagaliau 
iš dumblo; abidvi kojas ištrau
kęs kategoriškai pareikalavo jį 
iškelti į krantą, kas be ginčo ir 
buvo padaryta. Mažiau balasto, 
lengviau laivui, nusprendė kapi
tono teises pasisavinęs Stasys.

— Plaukiava toliau, — pa
klausė, — Paukiava, — atsakiau.

Likę dviese lengvai persikė- 
lėva per seklumos slenksčius ir 
pasiekeva įlankos plotus, kur 
lempos šviesoje įlankos .dugnas 
matėsi kaip ant delno. Dugnas 
atrodė vylioj ančiai švarus, lyg 
smėliu išpiltas, nors lipk iš val
ties ir braidyk. Kad tai buvo 
šviesos ir tamsos sudaryta iliu
zija, rodė faktas, kad irklu į to
kį gruntą atrėmus, jis smigo į 
dumblą kaip į košę.

Stasį pagavo šišas. —•' Ungu
rys! jis sušuko. Suk kairėn! De
šinėn! Greičiau! Lėčiau! Stab
dyk! Spausk!, o pats savo per
steke tik smeigia ir per mano 
galvą ungurius į valtį svaido. Ir 
taip triūsdami ir visą aplinką 
pamiršę tamsiuose vandens plo
tuose, kaip smaloje, paklydome. 
Atsisekėme,’ kai už akių 
šmėkšoti krantas ir jame 
žuoti pastatų voguliai.

Kelias atgal

irtis, kadangi valtis jau dumb
lo viršum šliaužė. Siūliau dary
ti bėdos desantą, bet Stasys pa
baugino sakydamas, kad tame 
gale dumblas yra iki kaklo, taigi 
per jį valties neišvilksime, nes 
patys neišbrisime, o irtis toliau 
nebegalime; Reikia grįžti, -^bet 
vanduo jau buvo tiek nusekęs, 
kad su vargu bebuvo galima val
tį irklais į dumblą remiant žings
nis po žingsnio stumti. O tie 
unguriai, kaip piktos dvasios. 
Juo mūsų padėtis darosi bevil- 
tiškesnė, juo .labiau jie lempos 
šviesos vogulyje raitosi. Tuomet 
Stasys vėl visą pasaulį užmirš
ta ir bado, bado.

Pagaliau atsidūrėva situaci
joje, kur nei bėgti, nei rėkti, nei 
valties pastumti nebegalima. 
Stasys išlipo iš valties į dumblą, 
patardamas ir man tą pat pa
daryti, bet kai aš tatai padariau, 
jo man skolinti stori amerikor 
niški guminiai auliniai batai be
regint susmego ir aulai prisisė
mę nebe vien vandens, bet ir 
dumblo košės. Tapau j jūros 
dugną įmūrytas, tik besilaikyda
mas valties borto.

“Užgulk valtį I paliepė Sta
sys, einantis kapitono paręigas. 
Aš užguliau valtį, o jis irklais 
išplėšė mano kojas iš batų ir 
liepė dabar bandyti eiti. Tik
rai, po vienų kojinių kojos kad 
ir giliai dumblan smigo, bet bu
vo lengva ištraukti ir sekantį 
žingsnį žengti.

Sušilę, sušlapę, elsėdami nu
tarėme nustatyti savo geografi
nę poziciją ir žiūrėdami skais
čiai danguje spindinčius Didįjį 
Meškinį ir šiaurinę nustatėme, 
kad esame kažkur pačiame įlan
kos viduryje. Tatai dar paliudi
jo toli įlankos pakraščiuose esan
čių namų kai kur dar neužgesin
ti žiburiai.

“Bet gi mes esame prie sa
los!” nustebau rodydamas sa
vo kapitonui Stasiui didelį tam
sų vandenyje plotą, kuriame ne
atsispindėjo tolimųjų namų ži
buriai.

Kaip ilgai čia gyvenu, jokios 
salos šioje įlankoje nebuvo ste
bėjusi ir Stasys pagaliau, atsi
mindamas, kad vanduo iš įlankos 
yra išėjęs ir dugnas išsinėręs.

(b. d.) J. Pr.

ži. Nakties metu to pasakyti 
nebūtų galima.

šios sporto rūšies negalima pa
vadinti meškeriojimu nei žvejo
jimu, nes nei meškerė, nei kese- 
lė netinka, dėlto pavadinome 
unguriavimu.

Unguriavimui vartojama per- 
štekė, tai yra tokia šakė, pana
ši į peklos knygoje pavaizduotą 
tridantį, kokiu nakabiai žmo
nių vėles bado ir į keplą svaido. 
Tik nakabių trišakės teturi tris 
plieninius virbus, o perstekė tu
ri nuo Šešių ligi dvylikos. Na- 
kabis yra žemiausios kategori
jos velniūkštis.

Kaip iš trijų likome du t
Unguriavimas vyksta patylo

mis ir pasalomis, kad ungurys 
staiga pasijutęs unguriautojų 
lempos prožektoriaus šviesoje 
manytų, kad jau saulė patekė
jo. Tokia dujomis kūrenama 
lempa iškeliama valties prieša
kyje.

Valtyje išsidėstėme sekančia 
tvarka; Stasys su ilgakote per
steke stačias atsistojo valties 
priešakyje, mudu su Leviu ant 
skersinės susėdę pasiėmėva po

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

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

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai* 
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskai tymams nupirkti Antano Rūko' para* 
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimeni it pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, .vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veiklai

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVEMMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Anįėįr 
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 ini: 206 psl^ 
kaina'2 dol. ■ ; j-
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Įsakymas baigti erzelius '
Praeitą šeštadienį ir sekmadienį, rugs. 19 ir 20 dieno

mis, Valdo Adamkaus valdomoje Juozo Bačiūno vasar
vietėje įvyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybės 
sukviestas ir pravestas pasitarimas su Amerikos ir Ka
nados lietuvių spaudos ir radijo valandų atstovais. Lai
kas buvo didžiausias kalbėti norinčių priešas. Jeigu būtų 
buvę daugiau laiko, tai PLB vadovybė būtų dar daugiau 
užgirdusi, negu ji girdėjo keliomis posėdžių valandomis.

, Į Tabor farmą suvažiavo daugiau negu 50 atstovų. 
Didoką dalį sudarė įvairūs Pasaulio ir Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės pareigūnai, bet buvo didokas laikrašti
ninkų ir radijo pranešėjų skaičius iš rytinių ir vidurva- 
karinių valstijų. Buvo trys trumpi referatai. Vienas apie 
Amerikos Lietuvių stiprėjimą ir jos negalavimus, antra
sis apie lietuvių spaudos uždavinių atlikimą, o trečiasis 
apie lietuvių radijo valandėlių lietuviams nešamą naudą. 
Vertingesnius referatus tikimės paskelbti dienraščio skil
tyse, kad platesni lietuvių sluoksniai galėtų susipažinti su 
svarstytais klausimais.

Referatai buvo trumpi. Vieni buvo gerai paruošti, jų 
autoriai padirbėjo ir surinko iki šio meto lietuviams la
bai reikalingos informacinės medžiagos, o kiti lėkštesni, 
net į temą ne visai pataikyti. Svarbiausias šio pasitarimo 
tikslas buvo, kaip konferenciją pravedęs PLB vicepirmi
ninkas pradžioje pareiškė; išsiaiškinti, kas ir kur mums 
skauda, ir rasti priemonių tiems skausmams sumažinti 

■ arba ligą, jei galima, visai išgydyti.
Įdomiausios buvo diskusijos. Nebuvo eilės ir nebuvo 

laiko visoms skaudamoms vietoms nustatyti ir jas aptarti. 
Apsistota ties tomis ligomis, kurias atvažiavusieji pir
miausia paminėjo. Diskusijų metu.buvo nurodomos ke
lios skaudamos vietos, bet nei pakviestieji spaudos atsto
vai nei aukščiausioji PLB vadovybė neturėjo laiko plačiau 
apie tuos skausmus išsikalbėti. Bet diskusijų metu pa
aiškėjo platesnių Amerikos lietuvių sluoksnių nuotaikos 
apie ligas ir priemones sukeltiems skausmams mažinti.

Kiek plačiau buvo apsistota ties majoritarine ir pro
porcine rinkimų sistemomis. Šis klausimas taip pat iš pa
grindų nebuvo paliestas, bet šiandien kiekvienam aišku, 

. kad dabartinė rinkiminė JAV LB sistema netinka. Net ir 
tie pareigūnai, kurie savo laiku stojo už majorital’inę sis
temą, sutinka šį klausimą iš naujo svarstyti, ir jeigu dau
gumai atsakomingų pareigūnų šviesa bus stipresnė, negu

šį kartą noriu papasakoti apie 
vieną žiaurią žmogžudystę, ku
rią man tarnaujant Kriminali
nėje Policijoje teko išaiškinti.

1936 ar 1937 metą balandžio 
mėnesio pabaigoje iš Šiluvos po
licijos, Raseinių apskrities, bu
vo gauta telefonograma, kad ne
žinomas piktadarys nakties metu 
nužudė ūkininko Petro Poškaus 
žmoną, gyvenančią Skroblynės 
kaime, Šiluvos valsčiuje, šią 
kvotą prisiėjo man vesti ir pri
dėti daug pastangų iki buvo iš
aiškinta kas tą žmogžudystę pa
pildė. .

Atvykęs įvykio vieton, paty
riau, kad piktadarys nakties me
tu įsigavo per neužrakintas du
ris į gryčią, kurioje miegojo su 
mažu vaiku Poškienė, jai su kir
viu perkirto galvą, nuo ko ji tuoj 

partinis kromelis, tai ir šioje srityje sutiks daryti reikalin
gas pakaitas. Ar proporcinė sistema bus geresnė, dar ne 
visiems aišku, bet kad dabartinė sistema nuvedė bendruo
menę į akligatvj, tai kiekvienam jau aiškėja. Toki “rin
kimai”, koki buvo pravesti šį pavasarį, JAV LB nešu- 
stiprino.

Buvo paliestos ir kitos skaudamos vietos, būtent: san
tykiai su Amerikos Lietuvių Taryba, bendravimas ir ben
dradarbiavimas su rusų okupuota Lietuva, Grandinėlė ir 
nejučiomis jai prikergiami slaviškos kultūros drabužiai ir 
šokiai., bendruomenės kultūrinio darbo apleisti dirvonai, 
ilgametis darbo planas ir brovimasis į politikų, šie klau
simai buvo paliesti paskubomis, trumpai, sviediniui palie
čiant taikinį ir vėl nuo jo atšokant. Laikas buvo toks trum
pas, kad net atsakomingi pareigūnai neturėjo progos pa
liestais klausimais savo pozicijos suvažiavusiems išdės
tyti.

Pasitarimo nuotaikas reziumavo ne Amerikos buvu
sieji ar busimieji vadovybės pareigūnai, bet Kanados Lie
tukų Bendruomenės pirmininkas, pareiškęs, kad jis ne
norįs kištis į JAV Lietuvių Bendruomenės- gyvenimą ir 
nėra pasiryžęs nurodinėti klaidų, bet išdėstęs kaip Kana
dos lietuviai rado bendrą kalbą su visais Kanadoje gyve
nančiais lietuviais, kaip jie išklauso kiekvieno nuomonės; 
kaip rado būdus kiekvieną veiklesnį lietuvį įtraukti į ben
druomeninį darbą ir kaip, jie neužmiršo Lietuvos laisvini
mo pastangų.

Rezoliucijų taip pat nebuvo. Pasitarimo pabaigoje 
PLB vadovybei vienai žinomais sumetimais buvo parinktas 
stebėtojas grūdams nuo pelų atskirti. Stebėtojas, vėtyda
mas pasitarime pareikštas mintis, taip pat jam vienam ži
nomais sumetimais, pelų nuo grūdų vis dėlto neatskyrė. 
Pasitarimas davė PLB ir JAV LB vadovybėms aiškų man
datą: baigti bereikalingus erzelius Amerikos lietuvių tar
pe, tiek daug bereikalingų kivirčų sukėlusius paskutiniais 
dviem metais; visiškai sustabdyti Amerikos Lietuvių Ta
rybos ardymo darbą ir nutraukti vienpusišką, bendra
darbiavimą su okupanto atstovais.

Bendruomenės vadovai turėtų atkreipti dėmesį į ši
tokį pasitarimo mandatą. •

mirė. Jos visa galva buvo kru
vina ir pagalvė aptaškyta krau
ju. šalia jos lovos buvo lopšys, 
kuriame miegojo jos apie 1 me
tų amžiaus vaikąs, kuris irgi 
buvo aptaškytas motinos krau
ju. Tačiau piktadarys vaiko ne
lietė ir paliko jį gyvą.

Darant kvotą paaiškėjo, kad 
nužudytos Poškienės vyras Pet
ras ir jo brolis Jonas, po tėvo 
mirties paveldėjo 20 ha ūkį. Kai
mui skirstantis į vienkiemius, 
jie ūkį pasidalino pusiau. Pet
ras liko gyventi tėviškėje, o Jo
nas, išnuomavęs savo žemę kai
mynui, persikėlė gyventi pas 
jam pažįstamus asmenis į kitą 
kaimą. Petras buvo apie 30 me
tų amžiaus, gana aukšto ūgio ir 
gražus vyras. Prieš metus lai
ko jis vedė vieno ūkininko duk

terį, kilusią is kaimyninio Kel
mės valsčiaus ir gavo kelius tūk
stančius litų pasogos. Jo žmo
na buvo žemo ūgio, stora, iš
blyškusio veido ir grožiu nepasi
žymėjo. Ji turėjo neištekėjusią 
daug jaunesnę už save seserį, 
kuriai galėjo būti apie 20 me
tų amžiaus ir kuri buvo aukš
to ūgio ir gana graži. Ji dažnai 
atvažiuodavo aplankyti savo iš
tekėjusios sesers ir, pabuvusi 
apie savaitę laiko, grįždavo at
gal pas savo tėvus.

Prieš įvykusią žmogžudystę, 
Petras Poškus savo žmonai pa
sakė, kad jis važiuosiąs į jos tė
viškę parsivežti gyvuliams pa
šaro, nes, artėjant pavasariui, 
jo mažai beturi. Be to, pasakė, 
kad nori iš siuvėjo atsiimti kos
tiumą, kurį buvo užsakęs pasiū
ti. Jam su arkliu išvažiavus, na
muose liko jo žmona su apie 1 
metų amžiaus vaiku ir tarnaite, 
žmona su vaiku miegodavo gry
čioje, o .tarnaitė antrame namo 
gale — seklyčioje.

Apie 5 valandą ryto tarnaitė 
išgirdo, kad gryčioje vaikas la
bai verkia, ir niekas jo nerami
na. Atsikėlusi nuėjo į gryčią 
pažiūrėti kas su juo atsitiko. 
Atėjusi pamatė, kad jos šeimi
ninkė guli lovoje visa aptašky
ta krauju su perkirsta galva, ša
lia lovos lopšyje gulėjo jos vai
kas visas aptaškytas motinos 
krauju ir verkė. Apie įvykusią 
žmogžudystę tarnaitė pranešė 
kaimynui, o tasai policijai.

Klausinėjamas nužudytos Poš
kienės vyras papasakojo, kad 
prieš porą savaičių jis pardavęs 
arklį už 500 litų, kuriuos atida
vęs žmonai, kad ji juos pas save 
laikytų. Pasak jo, jo žmona 
tuos pinigus laikydavusi paki
šusi'po savo pagalve.

Kadangi visi kaimynai žinoję, 
kad jis pardavė arklį, tai, girdi, 
kas nors iš jų, sužinojęs, kad jo 
nėra namie, nužudęs jo žmoną ir 
paėmęs iš po pagalvės pinigus.

Paklausiau, ar jis po nužudy
mo žmonos patikrino, kad pini
gus iš po pagalvės tikrai pikta
darys paėmė. Atsakė; kad ne. 
Kai priėjęs prie lovos pakėliau 
pagalvę ir šiaudų šieniką pradė
jau tikrinti, ar ten nėra paslėpti 
pinigai, tai jis pareiškė, kad aš 
be reikalo jų ten ieškau, nes jėi 
piktadarys užmušė jo žmoną, tai 
ir pinigus paėmė. Aš tada pri
ėjęs prie rūbams sukabinti spin
tos pradėjau tikrinti, ar paka
bintų rūbų kišenėse nėra paslėpti 
pinigai. Jis ir vėl pakartojo, kad 
aš pinigų ten nerasiu, nes" juos 
piktadarys po nužudymo jo žmo
nos pasiėmė. Toks jo aiškini
mas sukėlė įtarimą, kad jo žmo
nos nužudymas buvo padary
tas su jo žinia. Toliau klausinė
jamas jis papasakojo, kad va
žiuodamas į žmonos tėviškę bu

vo sustojęs pas tame kaime gy
venantį mažažemį Vaiciekauską, 
kuris už žmogžudystę buvo jau 
teismo baustas 3 metais kalėji
mo. Su juo išgėręs pusbonkį 
degtinės, pasikalbėjęs apie įvai
rius reikalus ir nuvažiavęs į žmo
nos tėviškę.

Minėtas Vaiciekauskas buvo 
apie 40 metų amžiaus, stam
baus kūno sudėjimo, apie 6 pė
dų aukštumo, žodžiu, buvo toks 
vyras, su kuriuo eiti grumtynių 
būtų pavojinga. Man kilo įtari
mas, jog Petras Poškus galėjo 
pasamdyti Vaiciekauską, kad nu
žudytų jo žmoną. O kad nekil
tų įtarimas, jog jis pats savo 
žmoną nužudė, tai tyčia išvažia
vo į savo žmonos tėviškę.

Klausinėjimas Vaiciekauskas 
papasakojo, kad tą vakarą, kai 
buvo Poškienė nužudyta, jis nu
ėjo į Šienlaukio geležinkelio sto
ties rajone esantį restoraną, ku
riame su pažįstamais girtuoklia
vęs iki 5 valandos ryto. Po to 
grįžęs į savo namus. Klausinė
jami liudininkai', kurie buvo tą 
naktį restorane, papasakojo, kad 
Vaiciekauskas tikrai tą vakarą 
buvo restorane iki 10 valandos 
nakties ir su pažįstamais išgė
ręs keletą stikliuką degtinės. 
Apie 10 valandą jis iš restora
no dingęs ir grįžęs atgal tik apie 
1 valandą ryto. Kadangi nuo 
šienlaukib geležinkelio stoties, 
einant vieškeliu aplink mišką 
ir pelkės buvo iki Petro Poškaus 
namų apie 7. kilometrai ke
lio, o einant tiesio per mišką 
paprastu miško keliu, buvo tik 
apie 3 kilometrai, tai buvo spė
jama, jog Vaiciekauskas, eida
mas miško keliu, galėjo per tą 
laikotarpį nueiti, nužudyti Poš
kienę ir vėl sugrįžti atgal į res
toraną. Paklaustas, kur jis per 
tą laikotarp. buvo Vaiciekaus
kas, paaiškino, kad būdamas gir
ta? išėjęs iš restorano ir miego
jęs keletą valandų patvory, iš
miegojęs vėl sugrįžęs į restora
ną. " į į

Toks jo pasiaiškinimas buvo 
nepatikimas, nes jis, būdamas 
toks diktas vyras, nuo išgertų 
kelių stikliukų, degtinės negalė
jo taip pasigerti, kad būtų rei
kėję miegoti patvoryje. Tačiau 
konkrečių įrodymų, kad jis nu
žudė Poškienę nebuvo, todėl pri
siėjo laukti iki bus surinkta dau
giau duomenų jo kaltei įrodyti.

Klausinėjamas Petro {Poškaus 
brolis Jonas papasakojo, kad tą 
vakarą apie 10 valandą jis bu
vo. nuėjęs į savo brolio namus 
pasikalbėti apie įvairius reika
lus, bet iš jo žmonos sužinojęs, 
kad jo brolis yra išvykęs į jos 
tėviškę parsivežti gyvuliams pa
šaro. Iš to buvo aišku, kad Poš
kienės nužudymas įvyko vėliau 
— po 10 valandos vakaro.

‘ Aš draugė su mūsų skyriaus 

policininku Kalpoku buvau du 
kartus atvykęs į įvykio vietą 
rinkti davinių apie Poškienės 
nužudymą, tačiau daugiau įrody
mų prieš Vaiciekauską surinkti 
nepavyko.

Praslinkus kokiam mėnesiui 
laiko, Šiluvos policijos nuovados 
viršininkas Mikeli ūnas telefonu 
man pranešė, kad netoli nužu
dymo vietos, gretimame kaime 
gyvena Poškienės pusbrolis Ra- 
davičius, kuris savo kaintynui 
prasitaręs, jog jis žinąs, kas 
nužudė jo pusseserę. Patarė man 
atvažiuoti ir su juo pasikalbėti 
apie tą reikalą. Gavęs tą žinią, 
aš drauge su-valdininku Raginiu 
atvykau pas Radavičių. Rado
me jį gryčioje besėdintį su.žmo
na ir vaikais. Kad mums niekas 
netrukdytų, pakviečiau jį išeiti į 
kiemą. Ten atsisėdome ant su
krautų prie daržinės rąstų ir aš 
pradėjau klausinėti, ar jis žino 
kas nužudė jo j>useserę Poškie
nę. Iškarto jis užsigynė, kad 
nieko nežinąs, bet kai aš jį įspė
jau, jog ir jam gresia pavojus,’ 
nes piktadarys, sužinojęs, kad 
jis savo kaimynams pasakoja, 
jog žinąs kas nužudė Poškienę, 
gali ir jį nužudyti ir tuo būdu 
pašalinti liudininką. Tada jis 
papasakojo, jog Jonas Poškus 
jam prasitaręs, kad brolis Pet
ras prisipažinęs pasamdęs Vai
ciekauską, kad nužudytų jo žmo
ną, už tai jam atidavęs gautus 
už parduotą arklį 500 litų. Pet
ras, esą, norėjęs atsikratyti nuo 
žmonos dėl to, kad ji buvusi ne
graži ir labai nesugyveriamo bū
do. Gi jos sesuo buvusi labai 
graži, į ją jis buvo įsimylėjęs ir 
su ja turėdavęs lytinius santy
kius. Jis manęs, kad nužudy
damas žmoną, jis galėsiąs jos 
seserį vesti ir būti laimingas.

(b. d.)

MAŽINA JAV LAIVYNĄ
WASHINGTONAS. — Dar 58 

kariški laivai per ateinančius 12 
mėnesių bus išimti iš apyvar
tos, jų tarpe 26 metų senumo 
lėktuvnešis Shangri-La, tuo bū-, 
du lėktuvnešių skaičių iš 15 su
mažinant-iki 14. Kiti iš laivy
no tarnybos išimamieji yra dau
gumoje laivai naikintojai ir pa
galbiniai, senesni kaip 21 metų 
amžiaus.

Laivyno sumažinimas palies 
483 karininkus ir 6,551 jūrinin
ką. Bendras Laivyno laivų skai
čius 1969 metais buvęs 900, su
mažinamas iki 702.

— Vilniuje, Kaune, Klaipėdo
je ir kituose okup. Lietuvos mie
stuose paauglių tarpe paplitęs 
nešvankus paprotysgadinti te
lefonų automatus. Tai daugelį 
kartų priminė režiminiai laik
raščiai Vilniuje. (E)

M. ŠNARIENĖ j

Babelis dėl “Grandinėlės”
3

Ypač nuostabu, kad ir akiratininkai, 
kurie skelbėsi neišsitenką mūsų išeiviškos 
visuomenės įprastinės mąstysenos sąran
goje ir viską stebį neva nuo pačių aukštu
tinių laktų, — ginče dėl Grandinėlės betgi 
labai glaudžiai pritapo prie minios balso ir 
daugumos skonio. Jie neišsiskyrė ne tik nuo 
lat savo skelbiamu “kitaip galvojimu’’, bet 
nei šiaip rimtesniu į dalyką įsigilinimu. 
Kartu su kitais ir jie iškėlę mojavo tuo 
svarbiausiu “koziriu” — menama neapy
kanta jaunimui. “... Tačiau daugiausia 
neapykantos Naujienos parodė vis dėlto ne 
Daunorui.o savo jaunimo šokių grupei 
Grandinėlei’’, rašė Akiračiai š. m. 4-tame 
n-rv. L,

Atseit, mūsų jaunimas taip labai pamė
gęs svetimybes, ypač slavybes, kad, jei tik 
kas prieš jas pasikėsina, savaime jau reiš
kia neapykantą pačiam jaunimui? !

Mūsų čia to ar kito sambūrio taut šo
kiuose ar aprangoj pasireiškiančių sveti
mybių, prisispyrus, tapatinimas su pačiais 
šokėjais ir net visa išeivijos jaunuomene 
man atrodo didžiausiu visų mūsų taut, šo
kių sambūrių įžeidimu.

Jeigu tokiai suktai, nenuoširdžiai, da
lykus paikiojančiai ir kartu visuomene 
klaidinančiai publicistikai netinka demago
gijos pavadinimas, tai aš nežinau, kas šiuo 
vardu pažymima.

DINAjMIKA IR SPALVINGUMAS
Pasigėrėjimas Grandinėle mūsiškių raš

tingųjų visur buvo reiškiamas vis tais pa
čiais žodžiais: esą buvę “dinamiška”, “en
tuziastiška” ir dar priedo lietuviškas žodis 
— “spalvinga” Tačiau ir be svetimybių vi
sos paminėtos savybės šokių sambūriams 
įmanomos pasiekti. Ir P. Amerikoje žiū
rovai sakė, kad mūsų savitas menas nerei
kalingas jokios išorinės pagelboš.

Kad kiekviena proga nepapiltume sve
timžodžių, būtų kur kas lengviau savitar- 
py susišnekėti ir išsiaiškinti, ką pagaliau 
reiškia ta nuolat minima “dinamika”? 
Koks čia burtažodis, ^vartojamas visur vis
ką ir visada ne tik aptariant, bet net ir ver
tę nulemiant, pradedant menu ir baigiant 
politika ir net tikyba. Pagal žodyne randa
mą paaiškinimą žodis “dinamika” reikštų: 
spartą, judrumą, gyvumą. Betgi ar mūsų 
kai kuriems tautiniams šokiams trūksta 
vikrumo ir gyvumo? Kiekvienas jaunimo 
sambūris greičiau galėtų pasireikšti iki 
žmogui pasiekiamos ribos. Tik ar sparta 
jau būtinai gerumo ir tobulumo matas? 
Ispanų kilmės pietų amerikiečiai teigė 
kaip tik atvirkščiai.

Ar ne nuostabu, kad mes, šiauriečiai, 
karštuolius pietiečius savo “dinamiškumu” 
norime pritrenkti? ! Tačiau jie, kaip pa
aiškėjo, ne tiek šėlstantį sūkuriavimą, o 
tikrąjį tautinį šokį labiau vertina.

Sugebėjimas svetimybių pasiskolinti ir 
sau prisiderinti vargu laikytinas kūrybin
gumu. Spalvingumo mūsų tautiniuose dra
bužiuose lig šiol dar niekas nepasigedo, 

ypač kad jie, įvairių Lietuvos sričių vis ki
tokie. šokių vadovams ir programų paruo- 
šėjams čia plati dirva kurti ko spalvingiau
sią reginį — spalvomis švitėti!

Prisismaguriavusi spalvotos televizijos I 
vaizdų, sumiesčionėjusi, nuolat naujų 
pramogų besivaikanti publika, matyt, da
bar užsigeidė dar daugiau įvairumo ir mū
sų šokiuose, tarsi anie išglebę romėnai im
perijos žlugimo išvakarėse. Tautinius šo
kius ir drabužius mūsų raštingieji jau mė
gina apšaukti vidutiniškumu ir nusibodu
sia įprastybe. Tačiau kitokybė, nenukryps 
tant į svetimus laukus, sunkiai pasiekiama.

“Neikim į lankas,- kiekviena proga pa
rodykime savo charakterį”, pataria prity
rusi tautinių šokių vadovė J. Matulaitienė. 
“Kas gi bus, jei tokį “Sukčių” visi kitaip 
šoks? Todėl šokių'šventės yra gera prie
monė šokį suvienodinti... Ką sukūriau 
Vokietijoje gyvendama, tai buvo geri daly
kai, nes nebuvau gavusi jokios medžiagos 
ir gyvenau Lietuvos prisiminimais, kai ne
galėjo įsibrauti jokios^svetimos įtakos... 
Jei statau šokį, tai matau Liėtnvos laukus, 
merginas, piemenėlius ir t. t.”

Pietietis laikraštininkas F. Martinez Su
arez dar ‘’konservatyvesnis’’ už J. Matulai
tienę. Jis net pasigedo mūsų tikrų kaimo 
šokėjų dargi su tuo žemės gabalu, ant ku
rio jie šoka, ir šitoks sambūris, jo nuomo
ne, pritrauktų daugiau publikos, negu bet 
kokia profesionalų grupė. O mūsiškiai vie
nas po kito tvirtina, kad tik savaip apdo
rota (stilizuota) praeitinė kūryba galinti 
pelnytis svetimųjų dėmesio ir ambasado- 
rystės laurų. ,

Įkvėpimo savo kūrybai J. Matulaitienė 
semiasi visų pirma atsikreipus į Lietuvą, 
gyvendama jos prisimmimais. Gi mūsų 
raštingieji įtaigoja nukrypti nuo tradicinės 
liet liaudies kūrybos versmės ir kurti pa
gal “dabarties dinamiką ir spalvas”.

AR ŽMOGAUS PRIGIMTIS 
“SUDINAMIŠKRJO”?

“Darbininkas” (1970 m. Nr. 32), patie
kęs kituose laikraščiuose apie Grandinėlę 
pabertųjų nuomonių apžvalgą, skaitytojo 
klausia, ar sambūriai turi tenkintis “folk
lorinės medžiagos iliustracija ar turi reikš
tis tos medžiagos choreografine bei drabu
žių kūryba?” Ir čia pat, už skaitytoją at
sakydamas, laikraštis priduria ir savąjį 
požiūri: esą be ginčo bus sutikta su antrą
ja galimybe; esą viską reikia priderinti 
prie “dabarties žmogaus dinamikos ir op
tinio įspūdingumo reikalavimų”. Kitaip, 
girdi, galįs būti atšaldytas jaunimo “entu
ziazmas”.

Kas ta “dabartinio žmogaus dinamika”, 
Darbininkas nepaaiškina. Ar tai turėtų 
reikšti, kad žmogaus prigimtis dabar pasi
keitusi, prisitaikiusi susisiekimo priemo
nių ir žinių patiekimo greičiui? Vadina
masis dinamizmas (judrumas, greitumas) 
ryškėja daugiausia įvairių medžiaginių 
daiktų gamyboje, mūsų aplinkos daryboje, 
o ne dvasinės kultūros kūryboje. Tačiau ar 
pramonės ir mados kitėjimas turi ta pačia 
linkme varyti ir lietuviškų apraiškų esmifiį 
kitimą? Kur tada būtų riba?

Jei mūsų liaudies menas prieš daug metų 
sukurtas kaimo žmonių, tai miestiška da

barties “dinamika” ne tik nėra jam bū
dinga ypatybė, bet visiškai prieštaringa.

Antra vertus, kai ta “folklorinė me
džiaga” pateikiama šokiu, judesiu, dra
bužių raštais ir spalvomis, atliekant jau
niems, pilniems sveikatos ir gyvybingumo 
žmonėms, palydint atitinkamai muzikai, 
nustatančiai žingsnio greitį, vargu būtų 
pavojaus tautiniam mūsų šokiams išvirsti 
sustingusiu (statišku) liaudies meno daly
kų rodymu (tartum vadinamaisiais gyvai
siais paveikslais). Vadovų pareiga išreika
lauti, kad šokis būtų tobulai atliekamas, o 
gerėjimui nėra ribų^

Sunkiai patikėtinas Darbininko nuogąs
tavimas, kad be “moderniškų” pakaitų 
mūsų įprastiniuose tautiniuose šokiuose 
jaunimas galįs pritrūkti entuziazmo...

Įdomu, kam apskritai tie šokiai moko
mi ir šokami. Ar tik dėl jaunimo pramo
gos? šiam reikalui juk yra daugybė viso
kių kitų pramoginių šokių ir žaidimų. Lig 
šiol visur ir visada pabrėždavofne, kad 
mūsų taut, šokiai tarnauja misijai, jie vi
sų pirma skirti atstovauti mūsų dvasinei 
kultūrai ir garsinti mūsų' tautos savitumui. 
Kad šitąip buvo suprantama ir Grandinė
lės išvyka,' užtenka tik pavartyti1, ką rašė 
mūsų laikraščiai, sambūriui sugrįžus iš 
kelionės.

(Bus daugiau)
• - - < k » -

Skaitykite ir platinkite 
f)ienraštį
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DR. ANNA BAUUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

7858 W. 63rd STREET 
Ofiso talof.: PRospect 8-3229 

Rezid, telef.: WAlbrook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryti 

LAgouius priima tik silsite

Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS - 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski RcL (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

LINKSMOJI MOZAIKA ŠATRIJOS 
LITERATŪROS VAKARE
Prologas

—r Užsidegsime, -einame į 
lauką, nei begirdžiu, nei be
matau, — skundžiasi šiaurie
čiai iš Kanados, braukdami ra
sotas kaktas rugsėjo 4 d. Jauni
mo Centre, Čikagoje.

... Paradą gerbt!..
Prasideda literatūros vaka

ras. Į sceną įžengia poetą.

— Mama, ženytis noriu, — sa
ko poetą nuo scenos.

— Ar pasiutai, nesakyk taip 
viešai, — balselis iš balkono.

Scenoje poetas Bradūnas, at
nešęs “Donelaičio kapą”. Pa
tinka, ploja. Jaunas studentas 
— ir nekudlotas — sako: — Jis 
poetas. Julija, jo adjutante, ir-

r«l«f.; PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

P. ŠILEIKIS, O.P.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

Aparatai - Protezai, Mei Ban
dažai Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, Iii. 60629 
Tetek PRospect 6-5084

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisu: HEmlock 4-5849 

Rozidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

firmai, ketvirtad. nuo 1-—4 k 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree. 
... šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
27U9 W. 5išt STREET

Tol.: GR 6-2400
Vąl. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 1—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez.- GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

M 0 V I N G .
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairiu atstumą.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Piaca
Tai.: FRontiar 4-1882

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
' ŽEMA KAINA 

R. Š E R Ė N A S 
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

CRADINSKA^

ritmiš- 
toliau

Ritmo

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. teįef.:, GĄrdęn 3-7278x_„.

Tai. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. K MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—8, 
antrai 2—4.

Ofiso tek HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rtzidenci[oš: PR 6-9801/

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
UPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

Vai.; antrai nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso telefu 776-2880
Naujas rex. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71st St.
Tol. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099. 

RADIJŲ
2 TUZINAI

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LlETUVjl

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos, programos iš W0PA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

Skubiai sutvarkome visiis kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui į visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau
lyje. . . .

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 197Lm. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į <

WALTER RASK - RASCIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
. Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

... Išeina scenon poetas Braz 
džionis ir sako:

— Skaitysiu eiėraštį “Vei
du i veidą”, bet čia tamsu, aš 
jūsų veidų nematau. Prašau 
šviesos!

Salėje vis dar tamsu.
— Šviesos! šviesos! — surin 

ka viena ponia parteryje. Jos 
išgąsdinti rengėjai uždega Švie
sas. Brazdžionis skaito, o pub
lika ploja, ploja, ploja.

— Poetas, poetas! — šūkteli 
tas pats studentas, o publika 
vis ploja. Gal nelabai 
kai plojo, nes poetas 
skaitė:

- — Reikalauju ritmo,
gyvenime ir dailėj, ritmo poezi
joj aš reikalauju!

Kas čia klausys. Išeina kita 
.poetą ir sako:

— Mes turime namus, pen
kias lovas ir tris kėdes...

— Po velnių! Einame Į kavi
nę, — sako svečias iš Ohio. .

— Ne, esu modernizmo mė
gėjas, būsiu iki galo, — atsa
kau.

Atiduokit pinigus už bilie
tą! — staiga suklinka ta pati 
ponia', kuri šaukė “šviesos”.

Po valandėlės.
-— Danutė ir Česlovas geri, 

visai geri, —- sakau nepažįsta
mai gražuolei iš kairės.

— Geri, — nuolankiai atsako 
ši.

Pabaiga, švelni baltaklostė 
Karilė iškviečia Baroną.-- Jis 
skaito kažką hrazdžioniškai ir 
bradūniškai. Turbūt • gražiai 
buvo parašyta, nes gi Baronas 
rašė, bet aš nugirdau tik apie 
šampaną, Bradūną ir dūmą, 
nes jis taip skambėjo, kad, ro
dos. liko tik “neišsakyti žo
džiai”:

—- Pasiuskit čia visi ir visos — 
Skubu į Cicero prie whiskes...

Epilogas
Jau po literatūros vakaro. 

Lauke vėsu. Mėnulis romantiš
kas, nors ir ištryptas Ameri
kos astronautų. Ant laiptų šne
kasi trvs.

— Klausyk, turiu’parduoti 
namą su penkiom, lovom. La
bai poetiškas, — sako pirmas.

— Nesityčiok, ne tau supras
ti tikrąją poeziją, — aiitras. Tai 
aš. 7

— Ir ne man, —atsiliepia tre 
čias, — bet viena tai aš supra
tau, laikai kartojasi, grįžta vėl: 
“kas negražu yra gražu”.

... Mėnulis, astronautų iš
tryptas, šypsos__

Lucijus Smilius

Kaip atrodo prekių įvežimas iš kitų kraštų į okup. Lietuvą, 
žinių pateikia Vilniaus universiteto doc. A. Jablonskis “Tarybinio 
Mokytojo” laikrašty (nr. 55, liepos 10). Jis nurodė jau žinomą 
faktą — tenka įsivežti ne tik pramonės gėrybes, bet ir visą eilę 
maisto produktų, kurių, normaliomis sąlygomis, turėtų pakakti 
pačiame krašte.

Vykdant pramonės plėtimą, 
pvz. 1965 m. iš svetimų kraštų 
teko įvežti įvairių sudėtingų įreni 
girnų naujai kuriamoms pramo
nės šakoms, čia keli pavyzdžiai: 
Kauno dirbtino pluošto gamyk
lai įrengimai ir ventiliatoriai bu
vo importuoti iš Anglijos, siur
bliai iš Vak. Vokietijos ir Bul
garijos, Jonavos azotinių trąšų 
gamyklai laboratorija ir oro 
skirstymo įrengimai buvo gauti 
iš Čekoslovakijos, Rumunija pa
teikė metanolio gaminimo įren
gimus, Lenkija — įvairią apara
tūrą, Austrija — fitingus. Kė
dainių chemijos kombinatui įren 
girnai fosforo rūgščiai gaminti 
buvo importuoti iš Belgijos, 
rūgščiai atsparai aparatūra — 
iš Austrijos. Kauno medicinos 
preparatų gamykla aparatūrą 
įsiveržė iš Japonijos ir Prancū
zijos, kitus sudėtingus įrengi
mus — iš Vengrijos, R. Vokie
tijos ir Danijos. Ukmergės 
“Vienybės” šaldymo įrengimų 
gamyklai automatai buvo impor
tuoti iš Čekoslovakijos. Vilniaus

plastmasinių dirbinių gamyklai 
įrengimus ir žaliavą pateikė 
Vak. Vokietija ir Austrija.

Lietuvon įvežama nemaža ir 
plataus vartojimo pramoninių 
prekių. Jos daugiausią importuo
jamos ne iš Vakarų, bet iŠ vad. 
socialistinių valstybių. Pvz. dra
bužiai įvežami iš Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Lenkijos, Veng
rijos, R. Vokietijos ir Jugos
lavijos; avalynė — iš minėtų 
kraštų ir iš Rumunijos, teksti
lės dirbiniai — iš Čekoslovaki
jos, Lenkijos, Vengrijos, R. Vo- j 
kieti jos, trikotažas — iŠ čekos-' 
lovakijos, Vengrijos, R. Vokie
tijos ir Jugoslavijos, motocik
lai — iš Čekoslovakijos, Veng
rijos ir t. t.

Į Lietuvą iš užsienio įveža ir 
maisto gaminių. Tai daugiausia 
vaisiai, daržovės ir įvairūs gė
rimai. ■

Importo atžvilgiu pirmą vie-1 
tą užima Čekoslovakija. Toliau 
seka Rytų Vokietija, Vengrija, 
Lenkija, Jugoslavija, Bulgarija 
ir Rumunija.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GELDS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

. (PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME'

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
< AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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 penki. 2-4 ir 6-8 vai. yak^šeštadie- 
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Our has no Jefense
against the careless use o£ fire. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always bold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires, 

sdr the ashes, tad dro wa 
them again. Crush all 
‘ smokes dead out.

Švarūs automobiliai 
tik nuo 1973 metų 
DETROITAS. — GM korpo

racija paskelbė, kad ji planuoja 
mažiausiai orą teršiančius au
tomobilius pradėti gaminti 1973 
metais, o 1975 metais visus sa
vo gamybos automobilius “šva
riais paversti. Apskaičiuojama, 
kad tokių automobilių masinė 
gamyba pakels kainas tik apie 
$75. Kai kurie automobiliai var
tosią elektroninę kuro injekciją, 
kiti turėsią naujus karbureto- 
rius, kurie tiksliai kontroliuos į 
motorą ateinantį kurą. Visi au
tomobiliai turėsią “katalitinius 
konverterius”, tai yra tokius 
prietaisus, kurie nebaigtas iš
degti dujas (exhaust) pavers ne
kenksmingu angliniu dvidegiu 
ir vandens garais.

Antroji Pabaltijo 
Studijų Konferencija

San Francisco
Padėkos dienos (Thanksgiv

ing) savaitgalio proga, lapkri
čio 26-29 dienomis, San Jose 
Valstybinėj Kolegijoj (San Jose 

State College) prie San Prancis- 
co įvyksta antroji Pabaltijo 
Studijų Konferencija, kurioje 
skaitys visą eilę paskaitų apie 
Pabaltijo tautų kultūrą, meną 
bei istoriją žymesnieji lietuvių, 
latvių ir estų . profesoriai bei 
mokslininkai, dėstantieji šiuo 
metu įvairiose Amerikos bei Va
karų Europos aukštosiose moky
klose, Šios koiLferencijos tikslas 
supažindinti kitataučius su Pa
baltijo tautų kultūra, praeitimi 
ir šiandienine tų tautų padėtimi 
rusų okupacijoje. Kartu bus tos 
pačios kolegijos patalpose ir Pa
baltijo tautų kultūros bei tau
todailės paroda. Iš lietuvių šio
je konferencijoje skaitys paskai
tas, prdf. V. Vardys, prof. M. 
Gimbutienė, prof,. R. Sealey ir 
eilė kitų. Iš viso numatoma apie 
30 paskaitų bei pranešimų, pa
ruoštų atitinkamų sričių specia
listų.

Iškilmingas konferencijos ati
darymas įvyks ketvirtadienį, lap
kričio 26 dieną 11 valandą San 
Jose kolegijos koncertų salėje. 
Toliau paskaitos bei pranešimai 
vyks lygiagrečiai keturiose au
ditorijose. šeštadienį, lapkričio 
28 d., 7 valandą vakare bus ban
ketas Hyatt House Hotel, 1740 
North First Street; San Jose.

Konferencijos vyriausioji būs
tinė taip pat bus to paties San 
Jose Hyatt House viešbučio pa
talpose, kuris iš savo 525 kam
barių 200 sutiko užleisti konfe
rencijos dalyviams žymiai že
mesnėmis kainomis negu papras
tai įvairioms konferencijoms 
yra taikoma. Rezervacijų rei-

kalu kreiptis tiesiai į viešbučio 
administraciją: The San Jose 
Hyatt House Hotel; 1740 North 
First Street, San Jose, Ca. 95112 
(tel. 408-298-0300). City Cen
ter Motel, Town House Motel 
ir Sainte Claire Hotel taip pat 
yra pažadėję tam tikrą skaičių 
kambarių papigintomis kaino
mis. ' San Jose Metropolitan 
Transport Ass’n pažadėjo ve
žioti konferencijos dalyvius tarp” 
Hyatt House viešbučio ir San 
Jose kolegijos nemokamai.

Norintieji daugiau informaci
jų apie šią konferenciją prašomi 
kreiptis į San Francisco lietuvių 
bendruomenės pirmininką prof. 
R. Sealey, 1206 Miįvia Street, 
Berkeley, Ca. 94709, arba se
kretorių I. Bartkų, 1001 Pine 
Street, Apt. 907, San Francisco, 
Ca. 94109.

— Vilniuje išleista Dantės 
“Dieviškosios komedijos” antro
ji dalis “Skaistykla”. Ją iš italų 
kalbos išvertė A. Churginas.

(E)

— Okup. Lietuvoje padidėjo 
kraujo, donorų — davėjų skai
čius. Prieš penkerius metus jų 
buvo per 16,000, dabar nemo
kamai savo kraują nelaimės iš
tiktiems teikia 41,000 žmonių.

(E)

Susirinkimų ir parengimų

— Tampos Amerikos Lietuviu klu
bo pirmas po atostogų susirinkimas 
Įvyks šeštadienį, spalio mėn. 3 d., 2 
vai. p. p. East Point Civic klubo sa
lėje. Visi nariai ir narės kviečiami 
dalyvauti. Bus svarbių nutarimų.

Stasė Rulienė, sekr.

— Garsaus Vardo Lietuvaičių Drau
gystės 60-tų metų sukakties banketas 
ir šokiai ivyks sekmadieni, spalio 11 
d.. Vyčių salėje, (K of L Hali), 2451-55 
West 47th St., Chicagoje. Pradžia 6 
vai. vak. Dėl rezervacijų arba bilie
tų skambinkite p. Jasaitis — telef. 
LA 3-1138 ar Naujienose pas Mrs. 
Austin.

U i: I

Most car thieves 
have to be home 
before midnight.

SKAITYK ’’NAUJIENAS” - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Please! Only yon can 
prevent forest fires — Okup. Lietuvos matemati

kai, jų Draugija šią vasarą Vil
niuje turėjo jau vienuoliktą kon- 

iferenciją. Ji vyksta kasmet.
į (E)

J ■ ■ >

* Because so many of them are under 16.
Don’t help a good boy go bad. Lock your car. Take your keyt

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuviy direktoriai

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSX-

NARIAI:
Chicagos '
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Ass o cia ci jos

m
ni

iW
R

f s

AMBULANCE
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE į

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-10C?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-191T

, GEORGE F. RUDMINAS'
3319 So. LITUANICA AVE. _ TeL: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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Namų Savininkų piknikas
Marquette Parko Lietuvių j J. Bacevičius, adv. Charles P.

Kai, Illinois seimo atstovas 
Walter - Babe - McAvoy, sen. 
John I. Lanigan, konstitucinio 
seimo atstovas Juozas Račiū
nas, Algis Barakauskas, Stasys 
Patlaba, Mykolas Šorius, Jonas 
Pocius, Kazimiera Slukas, Pet
ras Yasus, Ponia Gilason, Liud
vika Šlapelienė ir Hadden Fo
od store Foto ir šokių premi
jas aukojo A. Šimkus.

Narių registraciją pravedė A. 
Stakėnas. Iš Portland, Oreg., 
buvo svečiai J. Stupuras, Stella 
Batts ir kiti. Visu neįmanoma 
suminėti. Buvo malonu matyti 
tiek daug žmonių. Visi trumpu 
laiku taip susigyvenome, tary
tum būtume vienos šeimos na
riai... Deja, tamsa pradėjo 
gaubti mūsų mielą šeimą ir bu
vome priversti skirstytis, kiek
vienas savo keliais, lydimi An
tano Povilonio vadovaujamų 
dainų garsais ir mums malo
niais žodžiais :“Eisim broliukai 
namo, namo__

Kada vėl turėsim tokį puikų 
pikniką? Norisi atsakyti, kad 
netrukus, t y., šių metų spalio 
24 d. mūsų organizacija ruošia 
didelį balių. Už atsilankymą į 
pikniką dėkojame, o į ruošia
mą balių kviečiame.
Stasys Patlaba, korespondentas

.nenqueue KaiKO i.
{Namų Savininkų Organizacijos 
^piknikas įvvko šių metų* rugs. 
£ d. Bruzgulienės sodyboje. 
^Sekmadienį gamta buvo niūri 
$r lietus lijo visą dieną. Mažai 
Sb.yvo vilties, kad ir pirmadie- 
Siis būtų gražesnis.
J Bet pirmadienį įvyko kažkas 
jtoėpaprasto. Gamta tarytum 
|butų laukusi mūsų didžiojo 
^pikniko, išsiprausė, išliejo 
|hšaras ir paruošė piknikui pui
kiausią dieną Viskas vyko ta- 
Ig’įuin pagal rengėjų užsakymą. 
-Svečių prisirinko nepaprastai 
|<£aug. Tas rengėjus nuteikė la- 
|>ai gerai. Džiaugsmo kupini 
Su savo talkininkais jie nuošir- 
tjižiaūsiai dirbo.

Pirm. Juozas Bacevičius pri
iminėjo svečius iš tolimesnių 
Apylinkių ir atvykusius politi- 
Jkus. Vicepirm Juozas Bagdžius 
^palaikė ryšius tarp visų žiny
bų. Parengimo komiteto pirm. 
'Jonas Jonikas, Mvkolas Šorius 
ar. Adomas Šimkus dabojo, kad 
Srisos grupės atliktų savo parei
nąs. Šeimininkės Kazimiera 
Stukienė, • Veronika Stakėnie- 
Snė, Aleksandra Vaičiūnienė ir 
'Jadvyga Sasnauskienė maitino 
■Svečius. Skanų kugelį kepė 
Stasė Bacevičienė, Elena Bag- 
džiuvienė, Pranė Patlabienė ir 
JBronė Klemkienė. Pampuškas 
Jcepė Marijona Marozienė, J. 
jčesniunienė, Liudvika šapelie- 
£Įė. Kepimo priemones pasko- 
jino Marija Neberezienė. Barą 
Saptarnavo Bruno Klemka, Juo
zas Skeivys, Kostas Repšys, 
Mindaugas Stakėnas, Antanas 
Stukas, Julė Pocienė ir Ja d v v- 
;ga Gudonienė. Dovanas išda
lino Algis Barakauskas, jam 
Stlkininkavo Stanley Molis, 

ronė Barakauskienė, Stasė 
Bacevičienė, Stasys Patlaba ir 
jjeonardas Pocius. Saldainius 
pardavinėjo Elena Bagdžiuvie- 
pė ir Pranė Patlabienė*

Laimėtojams dovanas davė

Urugvajaus sostinėje Montevideo yra labai modernišku ir puošniu 
namu, bet tuo pačiu metu gatvėse matosi aplūžusio ir seny auto mo

biliu. Kontrastai tarp seno ir naujo labai dideli.
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. VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
‘ 2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių prs- 
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

KRIMINALAS ČIKAGOJ 
Kunigas nušovė užpuoliką

Suimtas, kaltinamas fatališ
kai sužeidęs vieną nepilname
tį ir sunkiai sužeidęs antrą, ku 
nigas F. Powell, 61 metų, iš 
3514 W Walnut Street, bet at
sižvelgiant i “lengvinančias są
lygas” paleistas už $10,000 už
statą. Kun. Pow’ell pareiškė 
policijai, kad praeitą penkta
dienio vakarą apie 8 vai, atva
žiavęs prie savo bažnyčios Gar- 
field Park M. B. Church, 407 N.. 
Central Park Avenue, jis buvo 
užpultas dviejų ginkluotų jau
niklių. Kai šiedu, pistalietais 
nešini, pareikalavo pinigų jis 
pasiėmęs savo' automobilyje 
ant sėdynės padėtą .38 kalibro 
revolverį ir vieną peršovęs per 
krūtinę, antrą bebėgantį peršo
vęs per nugarą. Pirmasis pa-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

-• (Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320 

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

' r*7šeifeg=agteįBi!!ggg
HELP WANTED — FEMALE

Darbininkių Reikia

WANTED BEAUTICIAN 
Excellent salary and working 

conditions.
Good transportation.

CALL
AU 7-4678 or 656-1017

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

ARC WELDERS
Patyrę plieno, nerūdyjančio plieno ir 

aluminijaus sulydyme. 
Skaityti braižinius ir sustatyti dalis.

TAIP PAT PADĖJĖJAI
Nuolatinis darbas. 
Geri algos priedai.

650 So. 28th AVĖ. 
BELLWOOD, ILLINOIS

TEMPERATURE MAN 
For Gas Fired Boilers 

< To Work Nights.
Apply at: 

ALBERT A. ANDERSON 
FLORIST

4550 N. CUMBERLAND AVE. 
Ask for Mr. WOLGAST

$5,000 minimum 
2 year certificate

53/<%
$1,000 minimum

1 year certificate
xt reserves.

Passbooks
J 5/2% 

Investment
i bonus plan 
, $1,000 minimum

Savings Insured to $20,000. — Hig.

BRIGHTON SAVINGS AND IOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

/

REAL ESTATE'FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SALE
'Namai, žemė — Pardavimui | Namai, žemė — Pardavimui

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus tr sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.
f AL NAUJOKAITIS
* 2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209 
a.' — • ........—---------------- —---------------------------------------------------------------

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4.00, minkšti — S3.00.

St

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
—-

auglis, Charles Willis, 17 metų 
mirč bevežant į.ligoninę, antra
sis Dillie Hali, 20 metų, yra li
goninėje kritiškoje padėtyje. 
Abudu vaikėzai buvę neseniai 
iš kalėjimo paleisti už užstatą, 
nuteisti už ankstybesnį gink
luotą apiplėšimą.

Nušovė graiką imigrantą
Trys vaikėzai suimti ir padė

ti į kalėjimą be užstato, kalti
nami nužudymu graiko imigran 
to Anastasiassos Lambrias, 23, 
praeitą sekmadienio rytą.

Lambrias prie 5217 West 
North Avenue belaukiant auto
buso prie jo priėjo trys vaikė
zai Thomas Peterson, 16, Jac
kie Dixon, 18, ir Marshall Luke, 
17 įlietų, pareikalavo pinigų, 
bet kai naujai imigravęs grai
kas nesuprato ko jie nori, vie
nas jį apstumdė ir dukart per
šovė. Lambrias nušovęs Peter
son dar paleidęs šūvius į mote
ris, kurios žmogžudystę matė.

Du piktadarius pasiviję su
gavo kiti paaugliai, o trešiasis 
buvo vėliau suimtas.

Iš 10 suimti du
Suimti du broliai Jerry ir 

Patrick Lewis 17 ir 22 metų am 
žiaus, kurie drauge su dar 8 
sėbrais šeštadienio vakarą pa
sigrobę 17-metę merginą įsive
dė i. namų 5621 S. Marshfield 
rūsį ten išlaikė per 9 valandas 
pakartotinai ją prievartauda
mi, o sekmadienio rytą išstū
mė per rūsio langą ir įsakė “iš
sinešdinti” iš tos apylinkės 
Mergina sutikusi policijos pat
rulį nurodė vietą ir abudu ją 
prievartavusius brolius. Kiti 8 
tebesislapsto.

Nužudyta savo apartmente
Sekmadienį buvo rasta nu

žudyta pusiau išrengta 24 metų 
amžiaus Miss Alda Smith jos 
apartmente 7111 S. Clyde Ave
nue. Ji buvo rasta vonioje 
kniūbsčia vos trijų inčų van
denyje. Jos burna buvo užkli
juota, galvoje buvo du sumuši
mai kažkokiu buku įrankiu. 
Jokių įsilaužimo ženklų neras
ta.

Kyritsis praneša, kad jam eše
riai “pasakė”, jog ateinanti 
žiema bus kaip pernykštė — 
gana švelni. Per 30 metų iš eše
rių žiemos orą spėdamas Kyrit 
sis 24 kartus atspėjo teisingai 
ir tik 5 kartus klydę.

Praeitą savaitę Kyritsis metė 
tinklus į Michigan© ežerą tarp 
2 ir 5 mylių atstu nuo kranto ir 
sugavo 350 svarų žuvies, dau
giausiai ešerių. Paskiau metė 
tinklus nuo 7 iki 10 mylių atstu 
nuo kranto tarp 100 ir 150 pė
dų gilumo ir pagavo 650 svarų.: 
Kyritsis iš to .padarė išvadą, 
kad žiema bus nešalta.

Pagrobė ir nužudė vaiką
Praeitą ketvirtadienio vaka

rą buvo pagrobtas 6 metų neg
riukas Ronald Morrow iš 1847 
S. Harding Ave, Su juo drauge 
ėjęs 7 metų vaikas Michael Spi 
res paliudijo policijai, kad Ro
naldą nusivedė vienas “barzdo
tas negras” apie 30 metų am
žiaus.

Sekmadienį Ronaldo kūnas 
buvo rastas. įkimštąs Į kanali
zacijos vamzdį 'pėr kokį bloką 
nuo jo namų.

Sužeistas Mažeika
Automobilių susidūrime prie 

Casey, Clark apskrityje (India
noj), praeitą savaitgalį 3 žmo
nės buvo užmušti ir 5 sunkiai 
sužeisti. Sužeistieji nugabenti į 
Union Hospital, Terre Haute, 
Ind. Vienas tų sužeistųjų yrą 
Christopher Mažeika 21 metų 
amžiaus iš 617 W. Wenonah 
Avenue, Oak Park.

Policijos žiniomis nelaimė 
įvyko Illinojaus plente 49 neto
li U. S. Interstate plento 70.

Praeitą ketvirtadienio vaka-

BALTIK BAKERY
REIKALINGAS DARBININKAS 

5 dienas savaitėje po 5 valandas. 
Atlyginimas $80. Tel. LA 3-1510.

HELP WANTED— MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

HOUSEMAN
FULL OR PART TIME — 
INCLUDING. WEEK-ENDS."

Work in beautiful surroundings.
CALL MRS. SAYDĄK

TOWN & COUNTRY PLAZA
10025 W. GRAND AVE.

EBUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BRIGHTON" PARKE skubiai parduo
dama gera ir pelninga taverna su mū

ro namu. Teirautis tel, 247-4698.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. ~ „ PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS 

. • PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET • TEL. 925-6015

" BEVEIK NAUJAS 5% kamb. bun- 
galoww Brighton Parke. Įrengtas rū
sys, garažas.

3 BUTŲ . MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami.

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

1% AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios. Įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil 
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke.

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

Per vieną praeitą liepos mė
nesį padaugėjo 3,813 šelpiamų 
šeimų su 8,867 nariais, šiuo 
metu visų šelpiamųjų Cook 
apskrityje skaičius yra 412,273, 
tai yra 83,000 daugiau kaip per
nai. | , - ;

Vidutiniškai kiekvienas šel
piamas asmuo gauna po $92.39. 
Vidutinis mėnesinis čekis šei
mai pagal ADC (vaikų šalpa) 
šiemet yra 8330, tai yra $25; 
daugiau kaip pernai.

DAŽAU NAMUS 
IŠ VIDAUS IR LAUKO 
Valau kflimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
RUDIS TeL CL 4-1050

iTEN STEBUKLAI, ČIA NAMAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru ranku, Marquette Par
ke. $44.000.

2 BUTU. 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par- 
vp non

9 KAMB.‘MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.600

VERTINGAS APARTMENTINIS prie 
Jaunimo Centro. Švarūs butai, pasto
vūs gyventojai, $11.000 nuomos. Įmo
kėti $15,000. Rimtas pasiūlymas. — 
$44.000

BEVĖRLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butui, 
vra rūsvs. apie $14,000 pajamų. Su- 
tarkit apžiūrėti.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezĮdenciia. 5 miegamieįi, 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. $37,500.

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

r HOME INSURANCE
Call: Frank ZapoIIa |’ 
3208% W. 95th St. j

GA 4-8654
rdi !. nit ano casualty Coma.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

— TOLEDO, 0__ Praeitą sa
vaitgalį patrulis baltaodis Wil
liam Mascannon, 33, buvo nušau
tas besėdint automobilyje prie 
Juodųjų Panterų ofiso. Jo part
neris, negras paliudijo, kad prie 
policijos automobilio priėjęs juo
džius pasakė “Hei, beibi, aš kai- 
ką tau turiu” ir paleido šūvį į 
galvą. Suimtas John McClellan, 
26, ir apkaltintas pirmo laips
nio žmogžudyste.

Susišaudymas tarp policijos 
ir panterų, truko 6 valandas. Pa
darius kratą panterų būstinėje 
rasta du karabinai, vienas šau
tuvas ir daug amunicijos.

šelpiamųjų skaičiai auga
Cook apskrities (Chicagos 

miestas su užmiesčiais) šalpos 
išlaidos per vienus metus, nuo 
praeitų metų liepos iki šių me
tų liepos mėnesio, padaugėjo 
beveik 50 nuošimčių, šalpos 
departamentas per šių- metų 
liepos mėnesi išmokėjo $38,088, 
221, beveik 13 milijonų, dole
rių daugiau kaip . prieš metus 
laiko. Išmokėjimai per vieną 
mėnesi padaugėjo 2.8 milijo
nais dol.

— Aldona Kačinskienė yra 
atsakomingose pareigose dide
lėje prekybos ir pramonės ben 
drovėje. Gimtadienio proga 
bendradabiai ją pagerbė gra
žiais sveikinimais ir dovanomis.

— Rūta čelkis, Chicagos val
stybinės kolegijos studentė'yra 
paskirta mokytoja — prakti
kante į Harper aukšt.'mokyklą. 
Tos pat kolegijos studentes 
Francis Waidziulis yra paskir
tas mokytoju Į Eberhart pra
džios mokyklą. v. - , ’

— Lucija G. Poderytė ir An~ 
gelia N.Yurkutė^ Northern Illi
nois universiteto studentės yra 
kandidatės National Merit sti-

JUOZAS (JOE) JURATHS .
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos masi
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas,
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St.
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME - Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskola., visokeriopa ai> 
drauda, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET 
PRospect 8-5454

12 METU 1% AUKŠTO mūrinis. 5 
ir 4 kambariai. Platus skJvpas. gra
žus rūsys, eernic Marquette Manor 
vietoie. Tik $35,000

5 PO 4 IR- 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin, landai, sildvmas gazu. gara
žas. Marauette Parke. $52 000.

APYNAUJTS 3 BUTU MŪRAS Ši
luma gazu. aliuminijaus landai, platus 
sklvpas Gaee Parke. $45.000.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma sazu. Aliuminiiaus lan
dai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. S21 000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi- 
uptinėc virtuvas, nauia šiluma sazu 
Aliuminijaus langai. 2 auto 'mūrines 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. £54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

pernai 
ešeriai

žiema bus kaip 
spėja Waukegan©
Pagarsėjęs žiemos 

našavimais Waukegano žvejas
ir restorano savininkas Mathon

oro. pra-

---------T*—

Apkrėsti saldainiai
WASHINGTONAS. — FDA 

atradus, kad kai kurie Oh Henry 
Candy saldainiai ^yra apkrėsti 
salmonela bakterijomis, ši firma 
atrenka iš parduotuvių visą mi
lijoną tų saldainių gabalų. Sal- 
monela sukelia vidurių skausmą 
ir paleidimą, nors, kaip FDA 
(Maisto ir vaistų administraci
ja) aiškina, saldainiuose tik re
tais atsitikimais rimtą apsirgi- 
mą tesukelia.

Iš parduotuvių atšaukiamos 
keturios rūšys: Oh Henry, Choc- 
O-Nuts, Salted Nut Roll ir Nut 
Clusters, gamintos tos firmos 
Chicagos skyriaus- dirbtuvėse.

pendijų varžybose. Naujienų 
šeštadienio laidoje buvo prista 
tyti visuomenei dar 8 lietuviai 
studentai, gyveną Čikagoje bei 
apylinkėse ir dalyvaują šiose 
varžybose.

— Gintaras Čepėnas, Loretta 
Grybauskaitė, Stephien Kin
elius, Danutė Siliūnaitė,Roma
nas Sparkis, Vytautas Beleška, 
Danielius J. Grurdis ir Augusta 
J. Šaulys, Hlinois universiteto' 
Circle studentai, yra įrašyti į 
Edmund J. James vardo garbės Į 
studentų sąrašus su visomis 
teikiamomis privilegijomis.

* Brighton Parko Lietuvių 
Bendruomenės vakaras įvyks 
spalio mėn. 3 d. R Pakšto salė
je. Staliukus užsisakyti pas 
Vidą šilienę, tel. 523-7410. (Pr).
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A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T»U RIpvblk 7-1941 
■■■■■■■■■■■■■■•■■■■i

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
‘ Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave.. 
CHICAGO. ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 4344660
^Įl— III

A. A L. INSURANCE A REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4M5 So. ASHLAND AVE. 
LA 3 - 8775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

A ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME Ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimą, veltni. kreipkitės bet kada

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuno-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327


