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ČILĖS PREZIDENTO PROBLEMOS

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Praėjusį trečiadienį prezidentui lan
kantis Čikagoje, jo štabo nariai kalbėdami laikraščių leidėjams 
apie padėtį Pietų Amerikoje, pareiškė, jog, galimas daiktas, Či
lėje bus komunistinė valdžia. Kaip žinoma, spalio 24 d. Čilės 

f parlamentas turi pasirinkti preziddntą iš dviejų kandidatų. Dau
giau balsų gavęs kandidatas dr. Allende yra socialistas, tačiau jį 
stipriai rėmė Čilės komunistų partija. Baltųjų Rūmų pareigūnai, 
primindami istorinius įvykius Rytinėje Vokietijoje ir Čekoslo
vakijoje, pareiškė nuomonę, kad Allende su nuosaikiais socia
listais neilgai išsilaikytų valdžioje, jei joje būtų ir komunistų par
tija.

šis pareiškimas sukėlė neri
mą Pietų Amerikos diplomatų 
tarpe. Tame pačiame spaudos 
informavime Washington©. pa
reigūnai pareiškę nuomonę, kad 
Čilei patekus į komunistų par
tijos rankas, neilgai truktų, kad 
komunistinės valdžios atsirastų 
ir Peru, Bolivijoje ir Argenti-

' noje. Ypač Bolivija esanti sun
kioje padėtyje. Jos kairieji 
sluoksniai sudarę bendrą frontą 
su katalikų bažnyčios -vadovy
be. Pradėjusią savaitę iš Bo
livijos buvo ištremti keturi ka
talikų kunigai. La Pažo uni
versitetas beveik visas yra ko
munistų rankose. Studentai pul
dinėja Amerikos ambasadą, o 
sekmadienį jie pagrobė keturis 
Bolivijos policininkus. \

Čilėje spauda ir radijas komu
nistų atžvilgiu laikosi gan san
tūriai, nes sakoma, kad komu
nistų partija jau dabar grasi- 
nanti laikraščių leidėjams ir

dabar laikraščiai išeitų prieš par
tijos interesus.
% Čilės komunistų partija yra 
sovietų linijos sekėja. Ji yra di
džiausia visoje Pietų Ameriko- 

. je. Narių esą apie 50,000, jie 
suorganizuoti į celes po 30 na
rių kiekvienoje. Celės veikia dar
bovietėse ir mokyklose. Turėda
mi gerą organizaciją, komunistai 
kontroliuoja beveik visas dr. Al
lendes Populiarios Vienybės 
fronto grupes ir komitetus viso
je Čilėje. Čilės komunistų par
tija įsisteigė 1922 metais ir dir
bo daugiausia tarp kasyklų ir 
pramonės darbininkų. Išėjusi iš 
pogrindžio 1958 metais, partija 
pradėjo verbuoti narius intelek
tualų tarpe. Ją remia daug ra
šytojų, mokytojų ir aktorių. Jos 
narys yra ir Nobelio premijos 
laimėtojas poetas Pablo Neru
da. Daktarui Allendei tapus pre
zidentu, komunistų partija gali 
jo neklausyti, bet pamažu per
imti įtaką ir valdžią į savo ran
kas.

Rusai džiaugiasi 
Limos pasisekimu
MASKVA. — Rusų spauda ir 

radijas labai pabrėžia paskuti
nės savo erdvės kelionės svar
bą. Kaip pranešama, Lūna 16 
erdvėlaivis be įgulos nusileido 
ant mėnulio, ten automatiniu 
grąžtu įsigręžė 350 milimetrų į 
paviršių, automatine ranka pa
ėmė “grunto” pavyzdžius ir sa
vo jėgomis pasikėlė nuo mėnulio 
skristi atgal.

Per 13 metų erdvės tyrimo 
darbų tai buvo pirmas kartas, 
kad automatinė stotis pati pasi
keltų nuo kito erdvės kūno. An
glų kalbos pranešimuose sovietų 
radijas mėnulio paviršiaus pa
vyzdžius vadina akmenimis — 
“rock”, tačiau rusų kalboje va
dina juos “grunt”.
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KUALA LUMPUR. — Malai
zijoje pasikeitė premjerai. Nau
jasis — Abdul Razak, perėmęs 
pareigas iš pasitraukiančio Ab
dul Rahman, pareiškė, kad Ma
laizija aktyviai . stengsis, kad į 
Jungtines Tautas 
komunistinė Kinija 
kad naujas premjeras pasuks 
vyriausybės politiką į kairę.

WASHINGTONAS. — Buvęs 
astronautas Bormanas pasakė kad Amerika nutarė atšaukti uždėtą draudimą parduoti Graikijai 
kalbą apie amerikiečių karo be-. sunkiuosius ginklus, šis suvaržymas buvo pradėtas 1967 m. be
laisvių padėtį šiaurės Vietname. _ landžio mėnesį, kai grupė karininkų nuvertė demokratinę Grai- 
Jis, kaip specialus prezidento kijos vyriausybę ir pagrobė valdžią. Amerikos nutarimas atidarys 
įgaliotinis, aplankė 25 valstybes, ■ kelią siųsti Graikijai apie 56 milijonų dolerių vertės stambiųjų 
prašydamas dėti pastangas, kad.ginklų: tankų, lėktuvų, helikopterių, artilerijos pabūklų ir laivų. 
Hanojus valdžia paleistų ame-1 Jie bus pristatomi Graikijai per ateinančius dvejis metus. Iki šiol 
rikiečius ar bent palengvintų jų karinė graikų valdžia iš Amerikos gaudavo tik smulkius ginklus 
sąlygas. Kalbėdamas jungtinia- ir jiems reikalingą amuniciją. .į;t
me kongreso posėdy j e Borma
nas pareiškė, kad reikėtų didės-

savo kraštui paaukavo. " »» Nato. valstybių organizarajo-
je- Ginklai padės Graikijai vyk-

NEW YORKAS^ — Meras dyti tai organizacijai savo įsi- 
Jo m Landsay pareiškė, jog Jis įpareigojimus ir sustiprins pieti- 
daugiau nekandidatuos; į jokią'nj Nato.frontą. Paskutinieji įvy- 
politinę. vietą, kai pasibaigs jo Viduriniuose Rytuose pa- 
Lr<l hat>i o T Q7Q rnAlriin ■_ »» . • -iv

brėžia Graikijos reikšmę ir svar- 
bą Rytinėje Viduržemio jūros 
dalyje. ‘

Manoma, kad šis vyriausybės 
nutarimas sukels kritikos balsų 

! senate ir pačioje Nato organiza
cijoje, kur kai kurie nariai, ypač 
Danija ir Norvegija^ yra griež
tai nusistatę prieš Graikijos ka
rinę diktatūrą. Todėl valstybės 
departamentas pridėjo, kad Ame 
rika yra tvirtai pasisakiusi už 
demokratinės vyriausybės Grai
kijoje įvedimą. Esą ženklų, kad 
einama prie konstitucinės tvar
kos įvedimo. Pridedamam sąra
še departamentas yra surašęs 
visus graikų vyriausybės potvar
kius, kurie rodo, jog valdžia 
grįžta prie demokratinio proce
so.

kadencija 1973 metais gruodžio 
mėn. '

KOPENHAGA. — Amerikos 
iždo tvarkytojas David Kenne
dy Danijoje Pasaulinio Banko 
konferencijoje pripažino, kad 
Amerikoje nepasisekė suvaldyti 
infliacijos. Visų pastangų re
zultatai buvę menkesni ir lė
tesni, negu'buvo galima laukti 
pasiremiant teorija.

NEW YORKAS. — Apylinkė
se daug tūkstančių namų buvo 
kurį laiką be elektros, nes stai
ga labai sušilus orui iki 93 laips
nių,. ėmė trūkti energijos.

TEL AVIVAS. — Jordano ci
vilinės kovos labai palengvino 
Izraelio pasienio ūkininkų gy
venimą. Jau šešios dienos nie
kas neapšaudo jų pastatų.

DUBLINAS. — Airijoje Sinn 
Fein organizacija paskelbė, jog 
prezidentui Nixonui pasitikti 
bus organizuojamos demonstra
cijos, nes jis norįs steigti Ai
rijoje Nato karines bazes.

MIAMI. — Pakrančių sargy
bos lėktuvai ir laivai ieško su
degusio ispanų laivo įgulos na
rių. Laivas užsidegė apie 200 
mylių nuo Kingston, Jamaikos.

Caro! Khosrovi, 33 mėty, buvo paskir
ta vadovauti VIŠTA organizacijai, ku
ri yra lyg narny reikalams skirtas Tai* 
kos Korpusas. Senatas dar ją turi pa
tvirtinti. Jos metinė alga busianti 

38,000 doleriu

Luna 16 turi sugrįžti i žemę 
ketvirtadienį. Kelionė vykstan
ti pagal numatytą planą. Kaip 
paprastai, sovietu žinios yra la
bai šykščios, pilnos paslapčių. 
Tasso agentūros pasikalbėjime 
su erdvėlaivio konstruktorium, 
net nepranešama jo pavardė. Jis 
pareiškė, kad ši kelionė tuo reikš
minga, kad ji išbandė erdvės są
lygose erdvėlaivių sugebėjimą 
pakilti nuo kito erdvės kūno. 
Ateityje tokius laivus būsią ga
lima pasiųsti ir į kitas planetas.
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Pašto valdyba ragina amerikiečius siusti Kalėdų siuntinius kiek galima anksčiau. Paskatinimui 
paštas pakelia siuntiniu kainas nuo lapkričio 14: d. Lentelėje nurodomos datos, iki kada siun

tiniai turi būti išsiųsti. .

AMERIKA NUTARĖ: VĖL PARDUOTI į Binh pakartoja •
GRAIKIJAI SUNKIUOSIUS GINKLUS
WASHINGTONAS. — Valstybės departamentas paskelbė,

Valstybės departamentas nu? 
rodė,.kad draudimo atšaukimas VflMlKWfe .ZINI.QS.
mu Nato-valstybių organizacijo
je. Ginklai padės Graikijai vyk- ♦ Jordanas skelbia, kad Siri

jos tankų daliniai po sunkių nuo
stolių pasitraukė atgal i Siriją, 
Irbido miestas vėl esąs vyriau
sybės kariuomenės rankose.

♦ Washingtone sudarytas 
naujas planas išvežti amerikie
čius iš Jordano. Kariuomenė ne
būsianti naudojama. Keleivius 
išveš arabų civilinės aviacijos 
lėktuvai.

♦ Darbo biuras skelbia, kad 
rugpjūčio mėnesi Amerikoje kai
nos pakilo tik 0.2%. Toks kili
mo sumažėjimas esąs padrąsi
nantis reiškinys.

♦ Japonijos premjeras Šato 
paskelbė, kad jis vėl kandidatuos 
ateinančiuose rinkimuose.

♦ Sveikatos departamentas 
paskelbė, kad prezidento Nixono 
vyriausybė esanti nusistačiusi 
prieš valstybinį sveikatos drau
dimą. Jis daug kainuosiąs ir sun
kiai būtų įgy vendinamas.

♦ Brazilija prašo sovietu, kad 
pastatytų didelę užtvanką, ku
ri kainuos 19.5 milijonų dolerių. 
Tuo reikalu Maskvoje lankosi 
brazilų delegacija.

Valdžia nesitaria 
su teroristais

MONTEVIDEO. — Urugva
jaus vyriausybė atmetė pasku
tinį teroristų organizacijos “tu- 
pamarų” reikalavimą, kuris bu
vo: paskelbti jų atsišaukimą vi
suose Urugvajaus laikraščiuose. 
Anksčiau teroristai reikalavo už 
laikomus įkaitus paleisti 180 po
litinių kalinių, tačiau ir tą Val
džia atmetė.

šiuo metu “tupamaros” laiko 
pagrobę brazilų diplomatą, pa
grobtą liepos 21 d. ir amerikietį, 
žemės ūkio specialistą dr. Fly, 
kuris buvo pagrobtas rugpiūčio 
7 d.

savo pasiūlymus
PARYŽIUS. — Viet Congo 

revoliucinės valdžios narė, jų de
legacijos Paryžiaus taikos dery
bose vadovė Thi Binh suruošė 
spaudos konferenciją britų dr 
amerikiečių korespondentams. 
Ji paaiškino paskutinį komunis
tų pasiūlytą taikos planą, kurį 
Amerika ir Saigono vyriausy
bė atmetusi. ’
. Binh pakartojo amerikiečių 
kariuomenės išvežimui nustaty
tą datą — 1971 birželio 30A.Iki 
to laiko visi amerikiečiai karei
viai turi būti išvežti. Viet Con
gas žada netrukdyti išvežimo 
veiksmų, kas reikštų karo pa
liaubas. Amerikai tas termi
nas neturįs būti per ankstyvas, 
nes ji turi modernius transporto 
būdus. - -

Antras naujas dalykas, Binh 
nuomone, yra siūlymas kalbėtis 
su visais Pietų Vietnamo poli
tiniais ir religiniais veiksniais, 
kurie pasisako už taiką, neutra
lumą, nepriklausomybę 5r de
mokratiją.

Darbas ir poilsis
Okup. Lietuvoje jau 20 njetų 

organizuojamos studentų dar
bo ir poilsio stovyklos. Jų pradi
ninkas — Kauno Politechnikos 
institutas. Kai kurios stovyklos 
veikia kolchozuose — šiais me
tais, kaip “Komj. Tiesa” skelbė, 
studentai tokiose stovyklose sta
tė kaimo mokyklas.

Pernai Instituto studentai dir
bo Altajaus krašte — ir šiais 
metais į tą autonominę sritį iš
vyko du būriai studentų. Lie
tuviai studentai vyksta į sto
vyklas, dirbti statybose ir pan., 
ir į kai kurias vad. “socialisti
nes” Europos šalis, kaip Ven
griją ar Lenkiją. Lietuviai, at
silygindami, Lietuvon stovyklau
ti kviečia įvairių kraštų studen
tus — statybininkus ir pan. šiais 
metais tokia tarptautinė stu
dentų stovykla rengiama Elek
trėnuose. Joje stovyklaus lenkai, 
bulgarai ir vengrai. .

šią vasarą Lietuvoje veikė ir 
trys tarptautinės stovyklos, ku
riose, be lietuvių studentų, da
lyvauja ir “socialistinių šalių” 
studentai. Jų buvo trys: viena 
Druskininkuose, kitos dvi — 
Greiffswalde (Rytų Vokietijo
je) ir Krokuvoje (Lenkijoje).

(E)

JORDANO KARALIUS HUSSEINAS
RAGINA PARTIZANUS PASIDUOTI
AMMAN AS. — Jordano karalius Husseinas pasakė drąsią 

kalbą, kurioje pasigyrė, kad jo šarvuotieji daliniai sumušė Sirijos 
tankų brigadą ir pastūmėjo užpuolikus atgal nuo Irbido miesto. 
Nors mūšiai su palestiniečiais dar tebeeina pačiame Ammane, 
Zarqos ir Salto miestuose, karališkoji kariuomenė esanti padėties 
valdovė. Karalius vėl pakartojo savo reikalavimus partizanams. ' 
Reikalavimai dar griežtesni, negu prieš civilinį karą. Jordano ka
riuomenės štabas skelbią, kad iki šiol Sirija praradusi 91 rusų 
gamybos tanką ir 170 šarvuotų automobilių. Jordano nuostoliai 
— 19 ‘Patton ir Centurion tankų. Husseinas pagyrė Irako kariuo
menę, kuri į kovas nesikišusi.
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Užtikrintas

Pakilo prancūzų 
valdžios nuotaikos
PARYŽIUS.

premjero Chaban Delmas laimė
jimas papildomuose rinkimuose 
Bordeaux mieste prieš radikalų 
vadą Servan Schreiber labai pa
kėlė nuotaikas degolininkų par
tijoje. Buvęs švietimo ministe- 
ris Peyrefitte pareiškė, jog de- 
golininkai galėsią valdyti Pran
cūziją 30 metų, jei nepadarysią 
ko nors kvailo.

Radikalų vadas Servan Schrei
ber po rinkimų bandė pasitrauk
ti iš partijos vado pareigų, ta
čiau vadovybė atmetė jo suma- 
nymą‘32-9 balsais. Jau tie 9 bal
sai rodo, kad jo prestižas nukri
to pačioje radikalų partijoje. 
Rinkimuose, kur jis bandė su
kurti “trečiąją jėgą”, kuri ga
lėtų sėkmingai išeiti ir prieš 
degolininkus ir prieš komunis- 
tus, Servan ■ gavo 16% balsų, 
kada premjeras surinko 63%.

Premjeras Chaban Delmas pa
reiškė, kad “trečioji jėga” ne
galėtų valdyti su komunistų pa
rama ir negalėtų valdyti be jos.

Norvegų sunkumai 
su Europos rinka 
BRIUSELIS. — Europos Rin

kos valstybių derybos su trim 
nariais kandidatais: Norvegija, 
Danija ir Airija atsidūrė sun
kumuose, ypatingai su Norvegi
ja, nes ji reikalauja pakeisti 
esamas rinkos taisykles, kiek 
jos liečia žuvininkystę ir žemės 
ūkį.

Norvegijos žvejai nukentėtų, 
jei, įstojus jai į rinką, visų vals
tybių laivai imtų žvejoti Norve
gijos fiorduose. Rinkos valsty
bės dabar netrukdomai žvejoja 
visų narių vandenyse.

Tas pats su ūkininkais. Nor
vegijos valdžia palaiko aukštas 
maisto kainas, kad ūkininkai ne
bėgtų į miestus. Jei Norvegijai 
tektų suderinti maisto kainas 
su kitomis rinkos valstybėmis, 
ūkių pajamos nukristų 49%.

Norvegijai įsijungus į Euro
pos rinką, ši turėtų tiek žuvies, 
kad galėtų ją eksportuoti, užuot, 
kaip dabar, importavusi.

♦ Italijos komunistų partija 
paskelbė, kad ji organizuos de
monstracijas prieš prezidento 
Nixono vizitą. Jis turi atvykti 
sekmadienį.

♦ Laivai ir lėktuvai dar tebe
ieško trijų amerikiečių, kurie 
bandė su balionu perskristi At
lantą.

♦ Visų automobilių darbo uni
jos pareigūnų algos sumažintos 
per pusę, taupant unijos kasą 
streiko reikalams.

BEIRUTAS. — Jordano vy
riausybė paskyrė premiją už 
partizanų vado dr. Habasho gal
vą — 11,000 dolerių. *

Pranešimai iš Ammano kalba 
apie beduinų žiaurumus miesto 
kovose. Kareiviai veržiasi į kiek
vieną namą ir, jei randa iššaudy
tų šovinių tame name, sulaužo 
visiems vyrams ir berniukams 
rankų pirštus. Pabėgėlių stovy
klos apšaudomos iš sunkiųjų pa
būklų. Įtariamieji partizanine 
veikla prieš kariuomenę vietoje 
sušaudomi gatvių kampuose. Su
iminėjami net palestiniečių vai
kai.

Iš Egipto į Jordaną atvyko ke
turių asmenų delegacija kalbin
ti karalių, kad jis sustabdytų 
skerdynes. Delegacija susideda 
iš Sudano prezidento, Tunisijos 
premjero, Kuwaito gynybos mi- 
nisterio ir Egipto štabo virši
ninko. Atrodo, kad Jordano ka
ralius nutarė vieną kartą iš
spręsti palestiniečių problemą. 
Jis reikalauja, kad tik viena par
tizanų organizacija atstovautų 
visoms grupėms, kad miestuose 
partizanų visai nebūtų ir kad 
jie visi klausytų Jordano įstaty-

Izraelis mobilizavo 90,wQ at
sarginių ir sutraukė šarvuočius 
prie' Jordano sienos. Jei Siri
jos jėgos pasistūmėtų Izraelio 
link, manoma, izraelitai pradė
tų žygi Į Jordaną. Pranešama, 
apie didelį judėjimą Amerikos 
karo bazėje Incirlike, Turkijoje, 
čia nusileidžia neįprastas lėktu
vų skaičius. Turkijos valdžia 
visai izoliavo visa bazės apy
linkę. Ji yra 360 mylių nuo 
Ammano.

Jordano krizė gali pakeisti 
prezidento Nixono kelionės pla
nus. Jis žadėjo aplankyti Nea
polyje stovintį 6-tąjį karo laivy
ną, tačiau kai kurie jo laivai 
jau išplaukė į rytinę Viduržemio 
jūros pusę, čia yra ir lėktuv
nešis “Saratoga”, iš kurio pre
zidentas turėjo sekti laivyno 
manevrus. Washingtone posė
džiauja speciali akcijos grupė, 
kuri posėdžiavo ir prieš Kambo- 
dijbs žygį. Ji susideda iš gy
nybos pasekr. David Packard, 
valstybės pasekr. Alexis John
son, ČIA viršininko Richard 
Helms, štabo viršininko admiro
lo Thomas Moorer, grupei va
dovauja prezidento patarėjas 
Henry Kissinger.

Palestiniečių partizanų orga
nizacijų vyriausias vadas Ara
fat paskelbė, kad Jordane žuvo 
jau 20,000 palestiniečių. Jis nie
kada negalėsiąs tartis su kara
liumi Husseinu, nes juos skiriąs ' 
visas vandenynas kraujo. Pa
lestiniečių nuostoliai dėl to to
kie dideli, kad Jordano kariuo
menė panaudojo prieš juos ir 
prieš Sirijos tankus savo aviaci
ją. Britų gamybos kovos lėktu
vai 20 kartų po keturius lėktu
vus daužė sirų pozicijas Irbido 
apylinkėse. Netyčiomis lėktu
vai puolė ir Irako kariuomenę, 
stovinčią Jordane. Du kareiviai 
žuvo.

Izraelis paskelbė, kad jis iš 
Jordano įsileis -moteris ir vai
kus, sužeistus kovose.



STASYS TRINKA

inalinės Policijos

(Tęsinys)
Klausinėjamas Jonas Poškus 

papasakojo, kad jo brolis Petras 
jam prisipažino, jog žmonai nu
žudyti jis pasamdęs Vaiciekaus- 
ką, todėl, kad buvo įsimylėjęs 
jos seserį.

Žinodamas, jog jo brolis Pet
ras nepasislėps ir kad iš jo ne
bus sunku gauti prisipažinimą 
apie Vaiciekausko pasamdymą, 
aš padaviau jo broliui Jonui šau
kimą, kad jis .jį perduotų savo 
broliui Petrui 11 valandą at
vykti į Šiluvos policiją papildo
mam apklausinėjimui, o pats su 
valdininku Raginiu nuėjome Vai- 
ęiekausko sulaikyti? Nuėjome į 
jo namus, bet jo neradome. Bu
vusi namuose jo uošvienė pasa
kė, kad jos žentas drauge su žmo- 
pa išvažiavę pas kokį tai ūkinin- 

* ką nusipirkti gyvuliams pašaro.
Išėjusi iš gryčios ji su ranka pa
rodė. už pusės kilometro va
žiavusį . Vaiciekauską, saky
dama: “žiūrėk, ten jis va
žiuoja”. Kadąngi kelias ėjo lan- 
Jęu apie krūmus, tai mudu su 
valdininku Raginiu paspėjome 
jam užbėgti už akių ir jį sustab
dyti. Sustojus, aš paliepiau Vai- 
ciekaūskui išlipti iš vežimo ir 
patikrinau jo kišenes, ar neturi 
ginklo. Nieko neradęs, jam pasa
kiau, kad į Šiluvą yra atvykęs 
Teismo Tardytojas, kuris man 
davė Įsakymą jį pristatyti į Ši
luvą apklausinėjimui dėl Poš
kienės nužudymo bylos, nes no
ri tą bylą užbaigti. Dar pasa
kiau, jog jam nėra reikalo bijo
ti važiuoti Į Šiluvą, nes prieš jį 
nėra Jokių irbdymų, kad jis bū
tų nužudęs Poškienę.

Vaiciekauskas iškarto.neno- 
rėjo važiuoti į Šiluvą, bet vėliau,

žmonai raginant, apsukęs arklį 
grįžo į savo namus, sakydamas, 
kad nori persirengti ir paimti 
arkliui pašaro. Grįžęs į namus 
jis man pasakė, jog nori, kad 
kartu su juo važiuotų Į Šiluvą 
ir jo žmona. Sutikau. Kadangi 
jo arklys esąs ne iš geriausių, 
tai-pasakė, jog jis mūsų ketu
rių nenuveš Į Šiluvą. Nenofė- 
damas jam prieštarauti pasiun
čiau, valdininką Raginį, kad jis 
nueitų pas kaimyną ir jį pasam
dytų mus nuvežti į Šiluvą. Jam 
išėjus, Vaiciekauskas pasakė, 
kad eisiąs arkliui paplauti paša
ro. Jam išėjus iš gryčios, pas
kui jį išėjau ir aš. Priėjęs prie 
tvarto, jis iš pastogės paėmė 
dalgį ir jį suspaudęs laikydamas 
rankose, sukandęs dantis piktu 
veidu pradėjo žiūrėti į mane. Aš 
stovėjau nuo jo tik 5-6 žings
nių atstume. Pamatęs, kad jis 
nori mane pulti su dalgiu, aš iš= 
traukiau iš kišenės pistoletą ir 
buvau pasiruošęs šauti, jėi jis 
mane puls. Pamatęs tai, jis nu
siramino ir pradėjo piauti ark
liui dobilų;

- Neužilgo grįžo Raginis su pa
samdytu kaimyno arkliu, pakin
kytu į vežimą. Važiuojant į Ši
luvą, Vaiciekausko žmona važia
vo sū kaimynu, o aš, Vaiciekaus
kas ir valdininkas Raginis su 
Vaiciekausko arkliu antrame 
vežime. Kadangi nuo Vaicie
kausko namų iki Šiluvos buvo 
apie 8 kilometrus ir abiejose pu
sėse kelio buvo miškas, tai kad 
išvengus visokių netikėtumų, 
valdininką Raginį pasodinau už
pakaly ratų sėdynės, ant ku
rios aš sėdėjau su Vaiciekauskū 
ir jam vokiškai pasakiau, kad 
jis laikytų ginklą paruoštyje ir;

Dainavos stovykloje i. m. rugsėjo mėn. 5 ir 6 dienomis, po darbingo L. Šauliu S-gos 
T. Centro Valdybos posėdžio ir atkakliu šaudytos sporto rungtynių vakarieniaujama. 
Iš kairės: Vincas Tamošiūnas, Lidija Mingėlienė, Vladas Išganaitis, Ignas Petrauskas, 
Vladas Mingėla, Gražina Urbonienė, Jonas Urbonas, Stasė Cecevičienė, Algirdas 

Budreckas ir Petras Padvaiskas.
Nuotrauka K. Sragausko

leidimo nėra ir Apylinkės vado
vybė nesnaudžia ir nemano ki
toms organizacijoms pasiduoti. 
Iš pirmininkės Kiznienės paty
riau, kad šį sekmadienį (rugsėjo 
27) Lietuvių klubo parke yra 
rengiamas Apylinkės piknikas. 
Tai bus šio vasaros sezono ap
vainikavimas. Maldaukime tik, 
kad pasitaikytų šiltas ir gražus 
oras, o pikniko sėkmingumas bus 
užtikrintas.

Lietuvių klubo parke jau uo
gos nusirpo, grynai išaugo, tik 
reikia juos nurinkti. Tad visi 
kviečiami į talką. Kviečiami ir 
iš toliau į paskutinę šios vasa
rėlės pramogą. žvalgas

Adlai Stevenson siūlo 
pagrindinę šalpos reformų

Adlai Stevenson III, demo
kratų kandidatas į Illinois se
natorius pasiūlė, kad viešosios 
šalpos programos būtų iš vals
tijų perimtos į federalinę žiny- 
bą^ Tuo būdu Illinojus sutau
pytų mažiausiai po $350 milijo
nus kasmet švietimo reikalams. 
Tokią reformą seniai skatinęs 
New Yorko gubernatorius Nel
son Rockefelleris.

Federalinei valdžiai peri
mant šalpos reikalus esą būtų 
sutaupyta kasmet po visą bili
joną dolerių.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

i

I DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji-Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo įtraipsnius, knygas ir klausėsi^ 
jo paskaitą. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą DeV 
dėššerno gyvenimą. Jiems bįs įdomu prisiminti senus lai
kus,ir .pasiskaityti- gražiu istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimų - 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, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame-

- rikos Lietuvių Istorijos Draugija', Chicago, 1962 m. 206 pslų 
• kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADM1NIŠTRAČUOJĖ

jei Vaiciekauskas mane pultų 
arba mėgintų pabėgti į mišką, 
kad šautų.

Važiuojant aš Vaiciekauskui 
daviau surūkyti keletą cigarečių 
ir jį raminau, sakydamas, kad 
jam nėra reikalo rūpintis, neš 
tardytojas jį apklausęs paleis.

Atvykus į Šiluvą ir atėjus į 
policijos nuovadą, aš Vaiciekaus
kui liepiau atsisėsti ant suolo. 
Atsisėdęs, jis tuoj paklausė, kur 
yra tardytojas apie kurį aš kal
bėjau. Į tai jam atsakiau, kad 
tardytoju būsiu aš. Be to, jam 
pasakiau, kad iki aš neturėjau 
Įrodymų, kad jis nužudė Poš
kienę, aš jo nesuėmiau, bet da
bar, kai aš turiu įrodymus, tai 
jį areštuoju ir jis bus iki teis
mo laikomas kalėjime.

Neužilgo Į Šiluvos policiją at
vyko Petras Poškus, kuris, ma
tyt, sužinojęs iš savo brolio, jog 
man yra žinoma, kad jis pasam
dė Vaiciekauską nužudyti jo 
žmoną, įėjęs į raštinės kambarį, 
kuriame aš sėdėjau už stalo, at
siklaupęs ant kelių prisipažino, 
kad nužudyti savo žmoną jis pa
samdęs Vaiciekauską, už ką jam 
sumokėjęs 500 litų, kuriuos bu
vo gavęs už parduotą arklį. Nu
žudyti savo žmoną jis nutaręs 
dėl to, kad ji buvusi negraži, 
pikta,- dėl kiekvieno menkniekio 
sukeldavo ginčus ir barnius ir 
su ja sugyventi buvę neįmano
ma. Įsimylėjęs ir susidrauga
vęs sū jos seseria. Jis ir nusi
taręs nužudyti žmoną, kad galė
tų vėsti jos seserį.

Užbaigęs areštuotų apklausi
nėjimą, paskambinau telefonu 
Į Šiaulius savo viršininkui ir pa
prašiau, kad areštuotų perveži
mui Į Šiaulius atsiųstų Į Šiluvą 
automobilį ir mūsų įstaigos šu
nų vadovą policininką Kalpoką
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Ką kiti rašo
Vokiečiai lenkams pavyduliauja

Clįicagos vokiečiai nėbenti- 
slepia savo nepasitenkinimo, kad 
prezidentas Nixonas* praeitą sa
vaitę būdamas Chicagojė turėjo 
susitikimą tik su lenkais, bėt nė 
su viena kita tautine mažuma.

“Sonntagpost” Sekmadienio 
laidoje antrašte “Liebaugelt Ri
chard Nixon mit den Amerika 
Polen ?” (Richardas meilikiauj a 
sii Amerikos lenkais*?) rašo:

“Milijoniniame Miehigano pa
ežerės mieste gyvenantieji Ame
rikos lenkai, kurių grupė su sa
vo 700,000 nariais yra po ne
grų antroji skaitlingiausioj i tau
tinė grupė, rugsėjo 16 ir 17 die
nomis turėjo gražiausią pasi
sekimą. Jokia kita bendruome
nė visame mieste, net skaitant 
Amerikos vokiečius,; nebuvo Ri
chardui Millhouse Nixonui tokie 
mylimiausi vaikai dvi' dienas 
viešint Chicagojė”.

“Dar po to, kai sis 56 metų 
amžiaus advokatas" ir-didžiosios 
Bolonijos prezidentas Alysius 
Mazewskis ir aštuoniolikos Chi
cago j e leidžiamųjų lenkiškų 
dienraščių, -savaitraščių ir . mė
nesinių žurnalų.^.žurnalistai bu
vo pakviesti į priėmimą, prezi
dentas Nixonas- ketvirtadienį 
dar rado papildomo laiko su tuo 
viršuje minėtų’ asmenų rateliu 
Sheraton-Blackstone viešbutyje 
aptarti padėtiem reikalus...

Sū 350,000 vokiečių amerikie
čiu atstovais aukštasis' svečias 
nenorėjo' net lūikd gaišti...” 

_____  

su dresiruotu vilkų veislės šu
nim, kurio vardas buvo “Rexas”. 
Visiems yra žiūūma, kad šuo yra 
ištikimiausias žtnbgaus draugas. 
Toks buvo ir ‘‘Rexas”. Jis bu- ; 
vo taip išdresiruotas, kad jėi pa
matydavo pas svetimą žmogų 
rankoje revolverį, tai griebdavo 
dantimis už to žmogaus rankos, 
iš kurios revolveris iškrisdavo. 
Jei kas mėgindavo pabėgti, tai, 
davus komandą “paimk”, pasi
vijęs bėgantį griebdavo danti
mis už blauzdU--ir sulaikydavo. 
Jei prisieidavo’ kokį svarbesnį 
nusikaltėlį suirtiti arba Suimtą 
gabenti; tai visuomet pagalbon 
imdavom “Rėvą”, nes žinojom, 
kad jis bus geriausias padėjė
jas ir kad nuo Jo niekas nepa
bėgs.

Kai atvažiavome į Šiaulius, 
Vaiciekauską ir Poškų patalpi
nau į Šiaulių Kalėjimą ir Kel
mės Apylinkės* ^Tardytoj ui per
daviau padarytą kvotą.

Praslinkus keliems mėnesiams
šią bylą nagrinėjo Šiaulių Apy
gardos Teismas ir nubaudė Vai
ciekauską 11, o Poškų 8 metais 
sunkiųjų darbų. kalėjimo. Ka
dangi nebuvo įrodymų, kad Poš
kienės sesuo būtų dalyvavusi 
sąmoksle nužudyti jos seserį, 
tai ji buvo išteisinta.

Taip pasibaigė Petro Poškaus 
romanas su žmonos seserimi, 
kurio pasekmėj e jo žmona nuke-! 
liavo į kapus, o jis su Vaide-į 
kausku ilgiems.metams į kalėji
mą. x -

ROCKFORD, ILL.
Pavėluota, bet nepamiršta

Atrodė, kad Rockfordo lietu
vių organizacijos jau baigė va
saros sezono išvažiavimus, pik
nikus ir pasilinksminimus. Bet 
štai pasirodė, kad mūsų pati 
veikliausia organizacija, būtent 
A. L. Bendruomenės apylinkė 
šią vasarą neturėjo pikniko. 
Kaip tai atsitiko? Kodėl? Ne
jaugi tai tos organizacijos vado
vybės apsileidimas,

Nieko panašaus. Jokio apsi-

“Sonritagpost” raminasi, esą 
kai prezidentas Richard Nixonas 
Sheraton Blackstone viešbutyje 
garbino lenkų kilmės amerikie
čių nuopelnus, tuo pačiu metu 
ten pat senatorius Edmund.Mus- 
kie ir miesto meras Richard Da
ley buvo kuklesni: jiedu su šio 
laikraščio, miesto redaktore Isa
bella Erbe tame pačiame vieš
butyje turėjo nepriverstiną pa
siplepėjimą”.

(Pabaiga)

J ų

Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po Kukus... • 

>, S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai- af 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spausr 
din ta stambiomis Raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu apianku, kainuoja 5 dol.

2. Vanda Frankiėnė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50. • -

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai grąžus leidinys, 

f didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kibūro iliustruota, 64
psL, kaina 5 dol. '■

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
,6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 21? psl. 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail,-Z. Sodeikienės. 
Didelio formato; kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

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

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių Šileli, Įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko; Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nėpėrvertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po- 
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimu kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir * labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių, _ -

Puikus lei-

1739 Šo. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

country 
can’t live on love 

alone.
There are a 
can do for 1 
saying hisp 

And talk

country. Including 
piece, pro or con.

like ours work.

is cheap. Personal involve
ment accomplishes a lot more. 

Putting, part of your savings 
to work for America is a step 
in that direction. To provide

takes to make the whole
system run.

That’s one reason why Savings 
Bonds mean a lot.

They help to pay part of die ' 
cost of running a country

your mind. / ' ’ ,
And they help you at die same 

time. With interest and security.
So next time you have - 

something to say about 
America, let your 
Bond purchases

lake stock in America ~

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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E. KARDELIENĖ

KANADIETĖS ATOSTOGOS AMERIKOJE
Kai pasiskaitai laikraščiuose 

apie vykstančius baisumus Ame
rikoje: apie automobilių katas
trofas, kuriose žūsta šimtai žmo
nių, apie apiplėšimus, sumuši
mus ir žudymus žmonių gatvė
se, rastas miškuose, pasmaug
tas moteris, apima siaubas ir 
didžiausia baimė. Rodos, kaip gi 
galima dabar iš viso gyventi 
Amerikoje? Dėkoji Dievui, kad 
48 m. likimas tave atbloškė Ka- 
nadon, o ne ton baision, pavo- 
jingon Amerikon.

Bet lietuviams kanadiečiams 
tenka dažnai nuvažiuoti Ameri
kon. Ten yra daug giminių ir 
pažįstamų. Ten Atlantas, prie 
jo daug vasarviečių. Visi važiuo
ja ten atsigaivinti nuo vasaros 
karščių ir didelių miestų už
teršto oro.

Traukia ir mane Amerikoje 
aplankyti brolį Albiną Racibors- 
ką Cicero je, ir Čikagos Lietuvių 
Tautines kapines, kuriose ilsisi 
mano brangus Jonas.

Ir štai gale liepos mėn. išlipu 
su didele baime, O’Hare aero
drome. Čikaga gi pats baisiau
sias, pavojingiausias miestas!

Rodos, štai prišoks prie tavęs 
koks baisus juodukas, kudlotas 
apiplyšęs hipis, arba kokios nors 
Mafijos gengsteris, išplėš iš ran
kų rankinuką, pasigriebs tavo 

. čemodanus, gausi kumščiu per 
galvą, arba peilį pašonėn ir bus 
čia baigtas tavo vizitas Ameri
kon.

Bet pamačiau iš tolo brolį Al
biną besišypsantį ir visai ramų, 
ir man net lengviau pasidarė. 
Stotyje žmonių daugybė, jie taip 
užimti savo čemodanais, taip

linksmai kalbasi tarp savęs, kad 
rodos niekas nei dreba nei ko 
nors bijo kaip aš. Juodukai link
smi sau vežioja vežimėliais če
modanus ir nė vieno plėšiko nie
kur nesimato.

Brolis įsodino mane į savo 
naują auksinį Pontiacą “Grand 
Prix” ir mes leidomės ilgomis 
Čikagos gatvėmis Cicero link. 
Gatvėse pilna pėsčių ir važiuo
jančių. Visi baisiai kažkur sku
ba ir rodos kaip gi čia galėtų 
koks gengsteris įsimaišyti ir ką 
nors nuskrįausti? Kol atvažia
vom namo, aš jau visai nusira
minau.

O vakare per televiziją parodė 
tokį vieną baisų juoduką, kuris 
įlindęs pro langą į ligoninę ir 
pasmaugęs ligonę moterį.

Išsigandusi klausiu brolienę 
Oną:

“Kas gi jam dabar už tai bus ?”
O ji ramiausiai atsako:
“Jau jei pagavo, tai ir jį pa 

sodins į elektros kėdę”.
Ačiū Dievui, kad policija taip 

greit jį sučiupo, — pamaniau 
sau.

Čikagos priemiestis Cicero vi
sai sulietuvėjęs. Gatve einant 
dažnai užgirsti lietuviškai kal
bančius. Krautuvėse, kirpyklo
se irgi gali susikalbėti savo, kal
ba.

Visą savaitę buvo baisūs karš-, 
čiai. Ir jei ne vėsintuvai kam
bariuose, mirtum nuo karščio.

Vežiojo mane brolis po Čika
gą gražiomis ir negražiomis gat
vėmis. Kartą teko 2 valandas 
nakties metu važiuoti per patį 
“negryną”, kaip čia sakoma, — 
niekas mūsų ir čia nepalietė.

"Sėdinti 

galerijoje,
mergaitė
Čikagoje

ELEONORA MARČIULIONIENĖ

Iš Įvyksiančios keramikos dailės parodos Čiurlionio

1

J. GLIAUDĄ APIE VAIŽGANTA

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

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.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

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 doleri:

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 -----------—

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 prisiim
tus piniginį orderį.

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

Kartą nuvažiavome net į Tė
vų Jėzuitų namus. Pasitiko ir 
gražiai pavaišino mus visi buvę 
Montrealyje vikarai, Tėvai: 
Aranauskas, Kijauskas ir Vaiš- 
nys, bet nė vieno buvusio mūsų 
klebono neradome. Visi jie iš
važinėje j miškus ieškoti šaltes
nio oro.

Gražūs ir dideli Jzuitų rūmai, 
bet kai atėjome Į muzikos ar
chyvą, kame nepailstamai, jau 
daug metų, kantriai darbuojasi 
prof. J. Žilevičius ir pamatėm 
kaip užverstas muzikos ekspona
tais kambarys, kaip sukrautos 
koridoriuose ir sandėliukuose dė
žės su muzikine medžiaga, pa
matai, kaip jau maža čia belikę 
vietos. Gerai, kad jau pradėta 
statyba. Prof. J. Žilevičius pa
galiau turės patogesnes sąly
gas savo darbui. Tik sveikatos 
ir ilgiausių metų tai' darbščiai 
bitelei 1

Pagaliau vieną šeštadienį pa
bėgom nuo karščių į labai iš
garsintą kurortą “Union Pier” 
prie Michigano ežero. Važiuo
jant pro Gary, Ind., pamačiau 
kaip pro fabrikų kaminus ver
žiasi baisūs įvairiaspalviai dū
mai. Visa apylinkė paskendus 
tirštame rūke ir aš supratau 
kodėl “Naujienos” taip aliar
muojančiai šaukia gelbėtis nuo 
užteršto oro. čia visai nėra kuo 
kvėpuoti ir reikia tik stebėtis, 
kaipgi čia žmonės gali, dar gy
venti? O namų matosi aplink 
daug.

Bet “Gintaro” vasarvietė prie 
milžiniško Michigan ežero, tarp 
medžių ir gėlių! čia oras puši
mis kvepia ir- svarbiausia, šei
mininkas p. A. Karaitis mus pa
sitikęs pasakė, kad čia tai jau 
nereikės prakaituoti.

Pradžioje užėjome į restora
ną papietauti. Prie įėjimo dide
lis stalas ant kurio daug laik
raščių, žurnalų ir knygų. Bet 
nė vieno kanadiško laikraščio.

Sutikau dailininką Varną su 
ponia. Jie čia ilsisi ir labai gerai 
jaučiasi. Aplink daug gražių 
baltų namelių ir visi jie pilni 
poilsiautojų. Prie atvirų langų

puikiai išsimiegojome ir pailsė
jome nuo karščių.

Sekmadienį grįždami į Cicero 
užvažiavome dar kartą į Tauti
nes kapines. Toli nuo miesto 
triukšmo čia viešpatauja didi 
ramybė. Labai aukšti medžiai, 
žalios pievos, žydinčios gėlės ir 
jau labai daug brangių pamink
lų. Skaitai pavardes ir nesitiki, 
kad jie jau šioje ramybėje ilsisi. 
Rodos taip nesenai skaičiau laik
raščiuose kaip jie visi dirbo, ko
vojo dėl laisvės Lietuvai, ma
čiau nuotraukose sėdinčius už sta 
lų, skaitančius rezoliucijas, ne
šančius vėliavas, giedančius Lie
tuvos himną. O štai kur jie da
bar visi miegą? ramiai. Ir ma
no a? a. Jonas, kai čia lankyda
vosi, susižavėjęs sakydavo: 
“Gražu būtų čia ilsėtis”.

Tad. ir ilsėkis brangusis, ta
me rojaus sodne, tarp savo my
limų lietuvių.

Brolis mane ir vėl gabena į 
O’Hare aerodromą. Atsisveiki
nus su broliu, aš ir vėl lėktuve 
iki Bostono, kad iš ten pasiek
čiau Kennebunkportą. Patogu 
ir malonu skraidyti lėktuvais, 
ypač jei brolis, ačiū jam, nuper
ka bilietą? Juk traukiniu va
žiuočiau 24 vai., o lėktuvu per 
pusantros valandos atskridau į 
Bostoną,.

Ir čia mane pasitinka mielas 
lietuvis elektronikos inžinierius 
V. Martinonis. Atveža jis ma
ne į Gloucesterį, į savo pasakiš
ką pilį prie marių kranto. Supa
žindina su savo miela lietuviška 
šeima. (Besisveikindama pagal
vojau sau: kaip gerai, kad žmo
na ne tik graži, bet ir lietuvaitė).

Rašytojo J. Tumo-Vaižganto 
100 gimimo metų (18*>9.IX.2O 
—1933.IV.29) proga paskaitą 
Lietuvių Tautinių Namų salėje 
los Angelėje laikė rašytojas 

[Jurgis Gliaudą 1970 rugsėjo 19 
d.

Gausiai susirinkusiems laure
atas rašytojas 1 vai. 15 min. pa
skaitoje dideliu įsigilinimu, su
pratimu, pajautimu, įžvalgišku 
viso plataus šimtmečio pavarty- 
mu davė nuostabiai vaizdingą 
mūsų tautai reikšmingojo Vaiž
ganto spalvingąją skulptūrą.

Niekas negalėtų duoti tęs ląs
telinės paskaitos atpasakotą san
trauką, kaip ir negalima surašy
ti gero paveikslo santrauką. 
Kiekviena mintis, kaip spalvos 
šešėlis ar vaizdo kuntūras, gau
bė klausytojus. Ir tie škicai bu
vo kiekvienas savaip atkurtas, 
išbaigtas savyje ir bendroje te
moje.

Gyvumui padėjo autoriaus 
įžvalgus pastabumas, patirtas 

jam tebebūnant jaunuoliu, kai 
sykį Kauno gatvėse netikėtai 
prasilenkė su Jakštu ir Vaižgan
tu. Vos praėjęs stabtelėjo: pra
ėjo pro mūsų literatūros isto
rijos statybininkus. Anie du, vos 
neišmesdami storuose portfeliuo
se nešamų knygų, skerėČiodami 
ginčijosi, gal bepradedančio švi
tėti deimančiuko įgintarinimu.

Klausydamas jutai, kad kalba 
kitas literatūros didžiūnas, viso
mis jėgomis keliantis mūsų kul
tūrinius spindulius ir spinduliu-

šytojai yra kalbos kūrėjai, gal 
didesniu tašku, nei kablelinin- 
kai.

Vaižgantas nesitaikė prie ma
sės. Tik savitas, nieko nebojan- 
tis rašytojas, asmuo, kultūros 
statybininkas gali išlikti šimt
mečiais. Vienaamžiai pūstelė- 
tojai išbaigia kvapą atsigulę po 
velėna, o talengas kūrėjas nuo 
tada pradeda gyventi kaip ne
mirtingasis. Kad ir nenoromis, 
bet okupuotoje Lietuvoje pami
nėtas Vaižgantas, pagal progra
mą pradėtas Vilniuje, iki mažų

jų miestelių. Bet jo vardu ne
duota nei vienos naujos gatvės, 
nei vienos mokyklos. Tai įrodo, 
kad Vaižganto minėjimai atlikti 
lietuvių didelėmis pastangomis, 
blokuojant raudoniesiems Krem
liaus rusams. Jo vardu gatves 
lietuviai nešiojasi savo širdyse.

Ateis pragiedruliai ir Lietu
vai. Ateis.

Akompanuojant kompozitorei 
O. Metrikienei, solistė R. Aukšt- 
kalnytė padainavo keletą lietu
viškų dainų.

Po to visi pavaišinti arbata, 
kava, užkandžiais.

Alg. Gustaitis

Kas tik turi gerą skoni,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J, LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Ulinuis

kus aukštyn iki pačios viršūnės. 
Kartais tie spinduliai neapčiuo
piamai spektriniai, kartais sli
džiai įžambūs ar vingiuotai pa- 
skęstantieji miglose. Nepamir
šo ir kalbos gramatikų, kurie, 
apsikarstę knygomis, nurodinė
ja kiek kablelių ar kabliukų dė
ti prieš raides, po raidžių, virš, 
apačioje ar viduryje raidžių. Ra-

Ir mažiukas 5 mėn. Vasaris rėk
damas sveikinasi.

Mieli šeimininkai mane pa
vaišina ir apnakvidina viename 
iš 20-ties savo kambarių, ryto
jaus dieną didele mašina nuve
ža mane tiesiai į Kennebunk
portą pas Tėvus Pranciškonus 
vasaroti.

Sudiev Čikaga! Ačiū broliui 
Albinui ir Onai! Ačiū p. Marti- 
noniams, kad taip laimingai, taip 
patogiai ir. gražiai mane atga
benote į tolima Maine!

0>.‘ d.)

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000

Frank Zogas. President

5 °/iJ /o
t -« J

Passbook Savings 
All accounts com 
pounded daily — 

paid quarterly
INSURf0

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

404Ū ARCHER AVENUE 
' CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 2544470

O
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

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 

čekį ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608 Trys jaunuoliai sukasi ant "didžiojo 
rato" Michigano žemės ūkio parodos 
pramogą laukei Tik ii jų veidy neat

rodo, kad Jiems būtį linksma.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- t 
nėšio pirmos.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

lAJlLXLMi

SUH

Taupymo indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1809 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais ’ v TeL 421-3070
Ištaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

I\
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SVEIKINIMAI

jau

A. Pužauskas
(Bus daugiau)

tai vis tautinio sflp-

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL

$18.00
$10.00

Suvažiavimo pirmininku bu
vo pakviestas Juozas Petrėnas, 
sekretoriumi Algirdas Pužaus-

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

primine, 
• Pirmoji, 

LŽS-ga, 
1946 ine-

Kilose JAV vietose: 
metams_____

pusei metų____

Pasirodė, kad tik nedidelis nuošimtis studentų, ku
rie pavasarį, dalyvavo demonstracijose, pasirūpino užsi-

vyko demonstracijos ir net riaušės, vadinamieji aktyvis
tai studentai pasisakė už tai, kad rudenį dviejn savaitėm 
būtų nutrauktas mokslas. Girdi, tas dvi savaites studen
tai panaudos rinkiminei kampanijai: agitacijai už jų pa
rinktus ir remiamus kandidatus. Esą, 1968 m. studentai 
parodė, jog jie daug gali nuveikti. Juk vyriausiai jų pa
stangų dėka sen. Eugene McCarthy ne tik Hampshire 
pirminiuose balsavimuose surinko labai daug balsų, bet 
taip pat ir kitose valstijose jo vedama kampanija turė
jo didelį pasisekimą.

Jeigu 1968 m. studentai rinkiminėje kampanijoje ga
lėjo suvaidinti tokį svarbų vaidmenį, tai, esą, organizuo
tai veikdami, šį rudenį jie galės net daugiau padaryti.

“PRANEŠĖJAS”
TUŠTINA IŽDĄ

dalykas: tai didelė balsuotojų apatija. Tik pietinėse val
stijose balsavimuose dalyvavo, palyginti, nemažai bal
suotojų (Alabamoje net 76 nuošimčiai). Tuo tarpu New 
Yorke tik 26 nuošimčiai užsiregistravusių demokratų bal
savo pirminiuose rinkimuose.

Pavasarį, kai visoje eilėje universitetų ir kolegijų

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, TT-T TNOTS

dos ir Radijo veikėjų sąskrydį. 
Daug suvažiavusių dalyvavo ir 
žurnalistų ir antrame suvažia
vime.

Mums, bėgliams, pasklidus po sveti
mas šalis, dabar labiau negu bet kada pri
reikė savų tautinių pažymių ir apraiškų 
kuriomis savo tautos dvasių galėtume at
skleisti kitataučiams, juos arčiau supažin
dinant sumūsų savitu būdu. Bet nuostabu: 
kaip tik šiuo laiku pasigirdo prisipažini
mai, kad beveik nieko nežinome, kas tik
rai mums priklauso ir ką iš kitų esame pa
siskolinę. Tarsi šitas “nežinojimas” ska
tintų ar pateisintų dar daugiau skolintis.

Tur būt, jokia kita tauta taip nesielgia 
Kauno universitete dėstęs prof. Izid. Ta

mošaitis savo kurso - filosofijos įvado pa
skaitose studentams nuolat kartodavo kaž
kurio filosofo žodžius “Ignoramus et ig- 
noribus” nežinome ir nežinosime). Daž

THE LITHUANIAN DAILE NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian Newt Pub. Co, Inc. 

173* So. Halstod Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 1-8100

nemažas nusivylimas, kad jų visos dedamos . viltys įtrauk
ti studentus į politiką niekais nuėjo.

Kokios nuotaikos vyrauja bendrai tarp balsuotojų?
Sprendžiant iš pirminių balsavimų, sako žinomas 

kolumnistas James Reston, yra jaučiama savotiška apa
tija, bejėgiškumas. Daugelis tiesiog numoja ranka, sa
kydami: “Kokia prasmė dalyvauti rinkimuose? Mano 
balsas visvien nieko nereiškia”.

Gal iki lapkričio mėnesio (atseit, iki rinkimų dienos) 
tos nuotaikos pasikeis ir balsuotojai labiau susidomės 
rinkimais. Tačiau vis dėlto nelabai tesitikima, kad rinki
muose dalyvautų žymiai daugiau negu penkiasdešimt 
nuošimčių visų užsiregistravusių balsuotojų.

Pirmininkas nupasakojo, 
kaip kilo mintis leisti sąjungos 
biuleteni “Pranešėją” ir apgai
lestavo, kad didelis narių nuo
šimtis, nors tą. biuletenį mielai 
gauna ir skaito, už jį neprisi
rengia atsiskaityti. Valdyba 
laiko “Pranešėją” svarbiausiu 
savo darbu, .vienintele jungti
mi tarp valdybos ir narių; Pir-

Lietavių žurnalistų Sąjun
gos konferencija, įvykusi Ta 
bor Farmoje rugsėjo 18 
d. buvo pirmoji Amerikos že
myne, tačiau, kaip C V pirmi 
ninkas V. Alantas 
tremtyje jau trečia, 
kur buvo atgaivinta 
įvyko Hanau mieste 
tais, o antra įvyko Schweinfur- 
te 1947 m. Konferencija buvo 
senokai vieno ar kito plunksnos 
darbuotojo pageidauta. Pernai 
tokį suvažiavimą buvo siūloma 
surengti šalia Amerikos Lietu
viu Kongreso Detroite, tačiau 
vadovybė nebuvo pasirengusi.

Žurnalistų konferencijos 
tikslai buvo susirinkus apsvars
tyti sąjungos esamą padėtį ir 
pakalbėti apie jos ateitį. Norė
ta užmegzti artimesnius savi
tarpio ryšius tarp atskirų na
rių, kurių daugelis vienas kito" 
nepažįno, net nebuvo matę, 
pažindami juos tik iš spaudos 
eilučių. Valdyba tikėjosi pa
skatinti suvažiavusius laikraš
tininkus daugiau domėtis val
dybos sumanymais ir darbais, 
kurių dabartinė valdyba daug 
pradėjo ir dar daugiau buvo 
suplanavusi.

Suvažiavimui pasitaikė pa
lanki prAga, nes tą patį savait
galį Tabor Farmoje Lietuvių 
Bendruomenės Pasaulio valdy
ba šaukė Bendruomenės, Spau-

408 yra kandidatai: jie kandidatuoja vėl į Atstovų Rū
mus arba kai kurie jų yra pasiryžę pakeisti savo postą ir 
patekti į Senatą. .

Kaip paprastai, tokiais svarbiais rinkiminiais metais 
politinė atmosfera Washingtone labai pasikeičia. Pir
miausia visiems senatoriams ir kongresininkams, kurių 
kadencijos-baigiasi, tenka pašalinti pirmąją kliūtį: pir
miniuose balsavimuose nugalėti savo konkurentus, pasi- 
mojusios iš jų paveržti kandidatūras. Didelei daugumai 
tai pasiseka, nors kartais pasitaiko ir staigmenų. Tokia 
staigmena pasitaikė Massachussetts valstijoje, kur ketu
riolika terminų ištarnavęs kongresininkas Philbin nebu
vo nominuotas: kandidatūrą iš jo paveržė moteris! Ne
maža staigmena kuvo ir kunigo laimėjimas pirminiuose 
balsavimuose.

“Taigi šokių vadovai turėtų būti labai 
atsargūs, kurdami “naujus tautinius šo
kius” arba į visiems jau žinomus įvesda
mi tam tikrų naujųjų figūrų , kad tik gru
pė skirtųsi iš kitų tą patį šokį šokančių. Ne 
įvairumas čia lemia šokio grožį ar pasise
kimą, bet šokio atlikimas. Ne šokių kie
kybė lems grupės iškilumą, bet kiekvieno 
pasiimto šokio kruopštus išbaigimas įtikins 
žiūrovą, kad siekiame tobulybės... ” — ra
šė “Tėviškės Žiburiuose” (1970 Nr. 17) 
Č. S.

nai giriamės savo tautos dvasinių turtų lo
bynu. O žodis “lobis” juk reiškia: gėrybę, 
turtą; ko nors daug ar kas labai brangu, 
vertinga. Tačiau, kai tik nors dalį to lo
bio reikia iškišti viešumon, tuoj prasideda 
aimanos, kad, girdi, nežinome, kas tų 
vertybių tikrasis savininkas...

Į terptinai. čia gal būtų galima pastebėti, 
kad mūsų laikraštijoj taip atsidėjus neti
riamos šių laikų mena versmės; iš kur kilo 
pa v. dabartinės dailės ir muzikos idėjos 
ir priemonės joms reikšti, kas tikrieji šio 
meno pradininkai, čia kaip tik vyksta at
virkščiai: net lėkščiausiai šiandienybei 
stengiamasi suteigti “gelmės” įspūdį, nors 
paminėtų sričių dabarties menas dažniau
siai yra tik laboratorinio bandymo būklėje.

Pradedant nagrinėti kurią nors išvirši
nę lietuviškumo apraišką, paprastai kone 
visuomet garsiausiai atsiliepia visokių 
nuokrypų pateisintojai ir svetimybių gynė
jai. Pav. jei kas mūsų raštijai prikiša kal
bos darkymą ir beatodairinį jos susinimą, 
tuoj pasigirsta svygnojimai, kad neva dėl 
tos mūsų kalbos nei patys kalbininkai ne
sutariu, kad ją sunku ar net visai neįma
noma gerai išmokti, kad nesą aišku, kas iš 
ko pasisavinęs: mes iš slavų, ar jie iš mū
sų. Ir šitaip be galo.

Prieš kiek laiko Naujienose įtaigota net 
mūsų tautinius drabužius grūsti į... mu
ziejų, nes jie esą “netinkami” viešumai 
rodyti. O dėl tautinių šokių G. Narutis ra
šė: “...Apie mūsų liaudies šokių tikrai 
lietuviškus judesius yra sunku ką nors aiš
kiai pasakyti. Daug kas spėlioja ir tuo tik 
daugiau viską sumaišo. Juk mūsų šokiai

Suvažiavimą atidarė CV pir
mininkas Vytautas Alantas. 
Aptaręs suvažiavimo . tikslus,

Pinto, Ford Division’s frisky new little car, kicks up its heels with two engines, a 1600-ce. 
base powerplant and a 2000-cc. option. With “Pintopower” to spare, it excels at turnpike 
speeds and in tight passing situations. Small and light, Pinto gallops through the heaviest 
fraffic and can wiggle into the tightest parking place. Ford dealers wiU introduce the ’71;
Pinto on September IL

Sąjungos pirm. V. Alantas 
savo valdybos pranešime iškė
lė blogą sąjungos būklę prieš 
trejK metus, kada detroitiškė 
valdyba perėmė sąjungos vai
rą. Pinigų gauta iš senos val
dybos 7 doleriai, negauta jo
kių archyvų, jokių dokumen
tų. Sąrašuose buvo 80 narių 
pavardžių. Dabar, kadencijai 
baigiantis, sąjungos narių skai
čius yra 252. Tai esąs vicepir
mininko Vlado Mingėlos nuo
pelnas.

Kalbėdamas apie sąjungos 
skyrius, pirmininkas apgailes
tavo, kad_nepavyko jų įsteigti, 
kur tikrai galima būtų jų tikė
tis: New Yorke, Bostone, Pie
tų Amerikoje, Italijoje, Angli
joje ir Kanadoje. įsisteigė sky
rius Australijoje, atsigavo Cle- 
velando skyrius ir įsijungė į 
sąjungą Philadelphijos Lietu
vių Informacijos klubas. Daug 
geriau vyko centrinio skyriaus, 
narių verbavimas. Perimant 
sąjungą tame . skyriuje buvo 
devyni nariai, o šiandien

NIŪRIOS NUOTAIKOS
žurnalistų konferenciją rei

kia laikyti pavyk usia, nes pra
džioje pasigirdęs gan pesimis
tinis rengėjų, Centro Valdybos, 
tonas, ilgainiui pralinksmėjo. 
Tuščia sąjungos kasa vėl pasi
pildė, kai pirmininko nusis
kundimų suglaudinti sąjungos 
nariai pradėjo atsilyginti už 
siuntinėjamą sąjungos biulete
nį “Pranešėją” ir ėmė susimo
kėti nario mokesčius. Veiklus 
visų dalyvavimas įvairiose dis
kusijose, kelių asmenų paža
dai net pinigais prisidėti prie 
numatytų darbų vykdymo, dau
gelio pareikšti norai, kad da
bartinė valdyba vėl sutiktų bū
ti renkama, bandymai rasti iš
eitį iš nesutarimų, — visa tai 
konferencijos pabaigoje suda
rė įspūdį, kad žurnalistų są
junga savo tamsiausias dienas 
jau yra praėjusi,. kad galima 
laukti tik dar didesnio sąjun
gos kilimo ir dar gražesnės 
ateities.

Tik dabar, beskaitant traktatus apie Gran
dinėlės nuodėmes, suprantu: tie mūsų gi
minės ir jų svečiai pametę- Savo lietūvy- 
vėse buvo gi visiškai pametę savo lietuvy- 

I bę ir buvo tiesiog paskendę slavų įtakoje!’’ 
Nenuostabu, kad tąsyk, prieš 60 metų, 

neatėjo į galvą , kad galėję būti ir kitaip, 
nes ne kokio vyro jo tada būta (pagal Liet. 
Encikl. gimęs 1905 m.) Tenka tik stebėtis 
dabartinio, jau pagyvenusio, V. Rastenio 
nesubrendimu!

Tik labai retas galėtų visai nežinoti, jog 
slavų ir kitų kaimynų įtaka mūsų tau
tos gyvenime ir kūryboje ne tik tada, 
1910 m., bet ir daug vėliau, nepriklauso
mybės laikais, net ir ligi šios dienos, dar 
stipriai jaučiama. Ir dabar čia, išeivijoj, 
amžiumi vyriausia mūsų šviesuomenė, 
mokslą ėjusi rusų ir lenkų aukštosiose mo
kyklose, dar nėra atsipalaidavusi slavų 
įtakos. Turime ir vakarų kultūros atstovų, 
atitinkamai paveiktų. Mūsų kalba dar nei 
dabar nėra atsikračiusi slavybių. O dabar 
jau čia vėl kitos svetimybės semia laivelį... 
O ką liudija mūsų vardai ir pavardės? Dar 
nespėjus jas sulietuvinti, jau vėl kitaip 
kaitaliojamos.

1910 m. gal ir negalėjo “būti kitaip”, bet 
dabar čia jau vis tik galėtų! V. Rast., tur 
būt, norėjo pasakyti, kad svetimi šokiai 
nepakenkė anų laikų žmonių lietuvišku
mui. Tačiau tik naivėlis galėtų teigti, kad 
svetimybės, kur tik jos bepasireikštų, ne
kenkia mūsų kultūrai apskritai. -Per daug 
aiškiai šitai patvirtina dabar mūsų čia be- 
silpstąs atsparumas 
numo pasėkos.

Subscription Rates:
In Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

Dienraščio kainos:
jhicagoje ir priemiesčiuose
metams_______________ $20.00
pusei metų_____________$11.00

$6.00
$2.00

mininkas ragino narius solida
riau remti leidinio išlaidų ap
mokėjimą. Išleidus 5 nume
rius sąjungos iždas likęs tuš
čias. Suvažiavimas turėsiąs pa- 
sįsakytį dėl biuletenio ateities.

Kitas svarbus valdybos dar
bas buvo sąjungos įstatų perre- 
dagavimas. Jų projektas buvo 
išsiuntinėtas visiems nariams 
ir gavus visą eilę pastabų ir pa
geidavimų, suredaguotas ir iš
leistas naujoje formoje.

Pirmininkas dar priminė 
bandymus suorganizuoti žur
nalistų sąjungos istorijos para
šymą, šūkių konkursą, kurį 
laimėjo I. šmigeiskis iš Vokieti
jos su “Ir vienas lietuvis yra Lie
tuva” ir A. Paulius iš Kanados 
su “Per spaudą į Lietuvos laisvę, 
o laisvėje tikroji spauda”. Per
nykščius metus sąjungos val
dyba buvo paskelbusi “Vaiž
ganto metais”, tuo pagerbiant 
LžS-gos garbės nario atmini-

> g
< Ii
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NEŽINOJIMAS — 

KLIUTIs LIETUVYBEI?

Sunku net suvokti svetimų įtakų žlug
dančio poveikio žalos dydį mūsų tautinei 
kultūrai. Net mūsų bendrinio’ tautinio bū
do ypatybės žymiai palenktos svetimųjų 
naudai: jų įtakos veildamas išsiugdė tam 
tikras bailumas būti ir reikštis savimi, pa
gal lietuvišką prigimtį.

Antra vertus, anie vestuvininkai, nieko 
nesistengė atstovauti, jie “nereprezentavo” 
ir “nemisionieriavo”, o tik linksminosi, 
kaip išmanė, pramogavo — ir tide. Paga
liau kam dabar “ateina į galvą” svetimoji 
įtaka, kai mūsų pobūviuose ir pokyliuose 
netik jaunimas, bet ir pagyvenusieji, kiek 
pajėgdami, purto savo trapius kaulus,' be
šokdami džiunglinius šokius, visai nesido
mėdami, iš kur jie ateina, kokia jų kilmė.

Visai kas kita mūsų tautinių šokių sam
būriai, kurių viėnas — Grandinėlė — buvo 
nusiųstas svetur atstovauti tautai, šito
kiam uždaviniui taikomi visai kiti reikala- 
A'imai. Mėginimas gretinti anuos vestuvių 
šokius ir šokėjus su dabartiniais tautinių 
šokių sambūriais nei idėjos' nei bendrojo 
reginio atžvilgiais nei iš tolo netinka.

- (Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
' Dienraštį 

“NAUJI E N A S*

Sąjungos valdyba yra numa
čiusi organizuoti LŽS Savišal
pos Fondą ir yra pakėlusi Gar
bės nariais spaudos veteranus: 
J. Kardelį, A. Klimą — Kelmutį 
ir K. S. Karpių.
. Pirmininkas pasigyrė, -, kad 
vaidyba perėmusi iždą iš senos 
valdybos su 7 dol., vienu metu 
buvo jį pakėlusi iki 800 doL, 
kol “Pranešėjo’’ leidimas iždą 
vėl išeikvojęs. Baigdamas savo 
pranešimą V. Alantas prisi
minė savo valdybos narius:, V. 
Mingėlą, A. Naką, V. Selenį, J. 
Gaižutį ir P. Turu tą, kurių są
žiningas ir pasiaukojantis dar
bas sąjungos reikalams ver
tas išskirtinos padėkos. '■

Dviem metam praėjus po prezidento išrinkimo įvyks
ta vadinamieji tarpterminiai rinkimai, kurie yra labai 
svarbūs. Jie svarbūs dėl to, kad nuo tų rinkimų rezultatų 
gali pasikeisti politinių partijų atstovybių santykis Kon
grese. Vadinasi, gali atsitikti taip, jog daugiau atstovų 
turinti partija gali netekti persvaros. Atvejų atvejais taip 
ir yra pasitaikę.

Dabar Atstovų Rūmuose daugumą turi demokratai. 
Senate jų persvara yra dar didesnė. Taigi, nors adminis
traciją sudaro respublikonai, bet jie Kongreso nekontro
liuoja. Dažnai iš administracijos pusės yra prikišama, 
kad visai eilei jos sumanymų demokratai užkirto kelią. 
Tokį priekaištą padarė net prezidentas Nixonas.

Visai tad suprantama, kad iš respublikonų pusės yra 
dedamos visos pastangos išrinkti kiek galima daugiau sa
vo žmonių, kad būtų galima atimti kontrolę iš demokratų 
bent Atstovų Rūmuose.

Turint galvoje, kad rinkimai palies labai didelį skai
čių senatorių ir kongresininkų, galima tikėtis visokių 
staigmenų. Trisdešimt-senatorių, kurių kadencija baigia-

nėra ištirti, nėra nustatytas jų amžius, nė 
ra tinkamai sugrupuoti ir t. t.... (Naujie
nos, 1970 Nr. 158).

Tačiau į straipsnio pabaigą rašėjas tą 
“sunkumą” lyg ir palengvina, pasakoda
mas įspūdžius iš Grandinėlės koncerto pr. 
m. lapkričio m. Čikagoje. Daug kas esą 
manęs, kad būtų geriau, jei programos 
pradžioje nebūtų buvę šokta kadrilių ir 
polkų, nes Grandinėlė vis dėlto tautinių 
šokių grupė. Taip pat nereikėję visą pro
gramą užbaigti greit-polke. Nors ta polka 
ir gražiai pašokta, bet užbaigai, paskuti
niam įspūdžiui, esą norėjosi “ko nors lie- 
tuviškesnio, o ne perlenkus pas mus atke
liavusios čekiškos polkos”.

Ir šviesesniųjų pietų amerikiečių akyse 
tos polkos siejosi su slaviškumu. Kad sve
timieji pastebi ir skiria pabaltiečiams bū
dingas savybes, argi mums patiems jau 
taip sunku jausti skirtybes? Tačiau ir mū
sų tarpe nesama jau tokios beviltiškos mai
šaties, jei daugelis vis dėlto atpažinę sla
viškas svetimybes ir tikėjęsi, anot G. Naru
čio, “ko nors lietuviškesnio”. Ką jau tada 
bekalbėti apie šokių sambūrių vadovus? 
Jie juk visuomenei garsinami dalyką išma
nančiais, tą sritį geriau pažįstančiais ir pa
tirties įsigijusiais žmonėmis.

PENKIAMETIS “EKSPERTAS”
V. Rastenis prisimena (Akiračiuose, 

1970 Nr. 5) jo Lietuvoje prieš 60 metų ma
tytas vestuves, kur dalyvavę gryniausi lie
tuviai, bet šokę daugiausia polką, kartais 
dar klumpakojį. Tada esą “nė į galvą ne
atėjo, kad ten kas nors galėjo būti ir kitaip.

jis paprašė atsistojimu pagerb- 
,ti mirusius sąjungos narius ir 
pristatė konferencijon atvyku
sius svečius: Vliko pirmininką 
ir Informacijos Tarnybos vedė
ją Juozą Audėną, PLB valdy
bos pirm, ir “Pasaulio Lietu
vio” redaktorių Stasį Barzdu- 
ką, 'LžS-gos garbės narį K. S. 
Karpių.

Suvažiavimui sveikinimus 
prisiuntė: LŽS Sydnėjaus sky
riaus pirm. A. J. Skirka iš Aus
tralijos, Stepas Vykintas iš Vo
kietijos, V. čižiūnas, kun. dr. 
Steponas Matulis iš Anglijos, 
Ignas šmigeiskis iš Vokietijos, 
Konstantas Norkus, ’’Argenti
nos Balso” redaktorius, Kazys 
Tautkus, Maywood, Ill., J. ir V. 
Čekauskai iš Vokietijos, J. Son- 
da, “Keleivio” redaktorius, 
Bostonas, Dr. T. žiūraitis iš 
Washingtono, V. Semeška, Mia
mi, Florida ir A. Diržys, Bro
oklyn, N. Y.

St Barzdukas, sveikinda
mas suvažiavusius PLB vardu, 
pabrėžė spaudos reikšmę mūsų 
gyvenime ir pareiškė, jog LB 
vadovybė žurnalistų sąjungos 
darbą vertina ir juo džiaugiasi.

J. Audėnas, sveikindamas 
Vliko vardu, pabrėžė, kad 
laikraštininkai šioje nesavano
riškoje emigracijoje dirba sa- 
vanorišką, garbingą ir reikš
mingą darbą/ “Jūsų rašiniai 
yra labai naudingi ir Vliko In
formacijos Tarnybai, į Lietuvą 
siunčiamoms žinioms per ketu
rias radijo stotis. Iš okupuotos 
Lietuvos ateina žinios, kad Va
tikano radijas girdimas net Ka
zachstane, kur lietuviai turi 
atsikelti pirmą valandą nakties 
radijo klausytis”. Jie klauso, 
girdi ir dėkoja, pareiškė J. Au
dėnas.

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams . _____
vienam mėnesiui _____

_ $5.00
$1.75

Kanadoje:
metams_____________
pusei metų __________
vienam mėnesiui _____

_ $20.00
_ $11.00
__ S2.00

Užsieniuose:
metams _____________
pusei metų _ ________
vienam mėnesiui_____

_ $21.00
_ $11.00
— $2.50
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AKIŲ, AUSŲ, NOSIŲ 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.:

Rezid. telef.:
Kasdien nuo 

nuo 7 iki 9 vaL 
Ligonius priima

PRospect 8-3229 
WAIbrook 5-5076 
10 iki 12 vai. ryto, 
vak. Treč. uždaryta, 
tik susitarus.

Rez. t»l. 239-4683

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

Medical Building). T»l. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-d012

Telef.: PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

justas raiecKis apkvaišęs Leninu
Teisingai pasakyta, kad “kiek- augęs Rygoje. Nors skaitėsi lie- 

vienas kraštas turi daugiau ar į tuviu, dabar galima spėti, jog 
mažiau išgamų” (prof. Balči- jis persigalvojęs, kad lietuviu 
konio žodynas). Taigi, turime 
jų ir mes, lietuviai. Vienas iš 
ryškiausių yra kvislingas Jus
tas Paleckis. Jau jis buvo pa
minėtas ir Naujienose 1968. X.
6 straipsnyje “Lietuviai ar ne”.

Iš Lietuvių Enciklopedijos 
žinome, kad Justas Paleckis 
gali būti ir Goldbergas. Jis gi
męs Telšiuose 1899. L 10/22,

p. Šileikis, o. p.
ORTHOP EDAS-P ROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

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

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET z 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezldu 388-2233
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9. 
antrai, penktadienį nuo 1—S, treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

Or. Ant, Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CiARA 
27W W. 51st STREET 

Tel.: G R 6-2400
< ai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
l—4, 7—y, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštai 10—2 vaL

Rez. GI 84)873

DR. W. Ak EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamninti Ml 3-0001.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Placa 
Tetų Frontier 4-1812

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. š E R Ė N A S 
2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

RADIJŲ
2 TUZINAI

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Treč. ir šeštai uždaryta 
Ofiso fell: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

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

Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—8,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

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 penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL
Trečiadieniais uždaryta._____

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

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.
Tek: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

būti nenaudinga, palinko ten, 
kur lovys ėdalo geresnis. Ir 
nūn skųstis negali — Maskva 
ne tik ėdalo, bet ir daugiau ko 
nesigaili, o jis uoliai jai tar
nauja. Jau ir Leninas jam ta
pęs dievuliu.

Nepriklausomos Lietuvos 
metu J. Paleckis buvo žurna
listas, bendradarbiavo Lietu
vos Žiniose ir dar keliuose laik 
raščiuose. Jis buvo dvasiniai 
palūžęs, niekad neturėdavęs 
pinigų, pažintis išnaudodavęs, 
kad kas jam nupirktų pietus, 
alaus, kurį labai mėgdavęs, ir 
mielai veltui išgerdavęs degti
nės. Užtat jis buvo pramintas 
“darmojedu Justu”. Jo žmona 
labai troško, kad Justas kuo 
nors pasižymėtų, turėtų išsigė- 
rimui pinigų, o ji galėtų išdi
džių paniusenkų būryje maišy
tis. Tikslas pasiektas, tik labai 
negarbingai — per žmonių la
vonus.

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neima m p 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 19/1 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da- 
Yar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
creipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASCIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 Šo. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

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 vai. yak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. ’______

forest fires hurt 
OUR FOREST FRIENDS

DR. V. P. TUMASONiS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. De 
valandos skambinti telefonu H£ 4-212 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Oaf vHdlife has no defense 
against the careless use of fire. 

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

sdr the ashes, and drowa 
them again. Crash all 

smokes dead out.

Please! Only you can 
prevent forest fires

SKAITYK "NAUJIENAS”. - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Po 1933 metų, kelionės į So- ' 
vietų Rusiją su. pianistu Baliu 
Dvarionu, Justas Paleckis kiek 
dvasiniai atsigavo, arogantiš- 
kesniu tapo, Cbet “darmojeda- 
vimo” dar neatsisakęs. Ta ke
lione jis dabar didžiuojasi ir 
ją aprašęs “Pergalės” 1/70 nr., 
89 - 109<psI. įdėtu straipsneliu 
“Kelionė j ateitį”, bet niekur 
nepaminėjo, kad buvo NKVD 
užverbuotas.

Sovietijoje J. Paleckis matęs 
milžinišką pažangą, sėkmingai 
vykdomus penkmečio planus, 
todėl išspausdinta:

— Sėkmingas pirmojo penk
mečio plano įvykdymas, di
džiuliai ir neabejotini pasieki
mai, industrializuojant Tary
bų šalį, žemės ūkio kolektyvi
zavimo laimėjimai, atrodo, 
turėjo nutildyti tą emigracijos 
varnų kranksėjimą. Bet kur 
tau. Nekalbant jau apie buržu
azinės spaudos banditus, kurie 
iš musės dydžio trūkumu daro 
suirutės dramblį, .netgi žymūs 
ekonomistai, pripažįstantys mil 
žiniškus. penkmečio laimėji
mus, prieidavo išvadą, kad 
galų .gale viskas baigsis kraehti. 
(101 psl.).

Tą baisųjį SSSR pirmą penk 
mėtį pradėjo vykdyti Stalinas 
1928 metais. Kraštą kolchozi- 
no ir kūrė karo pramonę. Tai 
baisus teroro žudynių, • trėmi
mų, bado penkmetis. Net Sta
lino duktė Svetlana tvirtina, 
kad 1932 metais Rusiją ištiko 
baisus hadas — paties Stalino 
šeimai teko badauti. Tad ko gi 
vertas “darmajedo”, raudono
sios varnos, raudonuoju bur
žujų ir spaudos banditu tapu
sio Justo Paleckio — Goldber- 
go tvirtinimas apie sovietų sėk- 
mįngumą penkmečio plano 
įvykdymą, industrializuojant 
šąli pasiekimus, žemės ūkio 
kolektyvizavimo laimėjimus? 
Ar nebuvo Sovietų Rusija pri
ėjusi prie kracho? Pats skai
čiau 1930 metais iš Ukrainos at
siųstą, raudonu rašalu rusiškai 
parašytą, ištekėjusios už ko
munisto Fargotšteinaitės laiš
ką. Baisios desperacijos sle
giama parašė: kokia ji būtų 
laiminga, jeigu gautų tų bul
vių trupinių, - kuriais jos tėvai 
Lietuvoje vištas lesina.

Paleckio sėkmingasis penk
mečio planas pradėtas vykdyti 
1928 metais, o 1930 metais jau 
komunistai skundėsi badu, tai 
apie eilinius žmones — darbo 
liaudį nėr kas kalbėti.

Tesidžiaugia ir. tyčiojasi so
vietai iš kapitalistinio pasaulio’ 
■kad jis nebuvo ekspansyvus į 
Sovietiją. ir krachu nepasinau
dojo, įvesti Rusijoje dėmakra- 
tinę santvarką. Mat, tikėtasi, 
kad pati rusų tauta susidoros 
su savo engėjais. Labai apsi
rikta.

J. Paleckis, 'TSRS Aukščiau
sios tautybių tarybos pirminin
kas parašė, o LKP CK 1970 m. 
kovo mčn. “Komuniste’’ iš
spausdino straipsnį “Naciona

linį klausimą išsprendė socia
lizmas”. Visas straipsnis pa
remtas Lenino tezėmis, kuris 
nemažai ką atskleidžia. Pažiū
rėkime :

— V. Lenino tezėse apie na
cijų apsisprendimo teisę sufor
muluoja svarbų principą dėl 
atsiskyrimo tikslingumo. Be 
nacijų apsisprendimo teisės ligi 
pat atsiskyrimo tautų lygybės 
deklaravimas lieka tik fikcija. 
Tačiau nacijų apsisprendimo 
teisės negalima painioti su vie
nos ar kitos tautos atsiskyrimo 
teisingumu. Tokie' klausimai 
turi būti sprendžiami kiekvie
nu atskiru atveju, atsižvelgiant 
į bendrus visuomenės vystymo 
si ir proletariato klasinės ko
vos už socializmą interesus 
(21 psl.).

Nors Lietuvos Brastos kon
ferencijoje 1918. L 1 Rusijos 
vyriausybė priėmė dėmesin 
Lenkijos, Lietuvos, Kurliandi- : 
jos ir dalių Estijos bei Livoni
jos liaudies valia išreikštą nu
sistatymą siekti visiškos valsty
binės nepriklausomybės ir at
siskyrimą nuo Rusijos; kad 
pripažįsta šiuos pareiškimus vi 
suotinės valios išraiška, tačiau 
ar tas (rusiškai galvojant) tiks 
lu? “Estija, Latvija ir Lietuva 
yra kaip tik ant kebo Rusijai į 
Vakarų Europą” (Izvestija 1918 
XII. 25). čia ir yra Sovietų Ru
sijos valdovams atskiras atve
jąs spręsti klausimą tų tautų 
neįiaudai. Bolševikai, tuo pa
siremdami, 1918 metų pabai
goje ir 1919 metų pradžioje, 
vokiečiams traukiantis iš rvtu 
į vakarus, (Leninas) Įsakė rau
donajai armijai brautis į Lie
tuvą. Bendras visuomenės vys 
tymasis ir proletariato klasinė 
kova už socializmo interesus, 
buvo tik priedanga.

J. Paleckis nurodo, kad Le
nino raštų 19 tome, 465 psl. pa
sakyta: “Atsiskyrimo mes vi
sai nepropagudjame”, o sekan
čioje pastraipoje Paleckis tvir
tina, kad “V; Leninas gynė at
siskyrimo teisę visoms carizmo 
pavergtoms Rusijos tautoms” ir 
“ragino darbininkų klasę pa
remti tų tautų nacionalinį išsi
vaduojamąjį jddėjimą”. Koks 
teigimuose prieštaravimas!

Lietuvos Brastoje 1918 m. 
kovo 3 d. Vokietijai pasirašant 
taikos sutartį su Sovietų Rusi
ja, rusai atsisakė kišimosi i at- 
sistačiusių ar Įsisteigusių Į va
karus nuo Rusijos valstybių vi
daus reikalus. Rusų atstovas 
Sokolnikovas pareiškė:

— Šita taika ne susitarimo ir 
derybų taika, bet taika, kurią 
Rusija dantį grieždama, pri
versta priimti. Tai taika, kuri, 
nors sakosi išlaisvinti buvusias 
Rusijos pasienio sritis, iš tik
rųjų jas padaro vokiečių savas 
timi ir atima apsisprendimo 
teisę” (Tautos praeitis I t., 1 
kng., 113 psl.).

Vistik Vokietijos kaizeris 
Vilhelmas II nepadarė savasti
mi, bet 1918. III. 23 pasirašė 
Lietuvos valstybės pripažini
mo aktą. Sovietų Rusijos liau
dies komisarų taryba’ norėda
ma pasirodyti suprantanti kitų 
teisę, 1918. VIII. 29. priėmė įsa
ką Nr. 698, kuriuo panaikino 
buv. Rusijos imperijos sutartis

Netoli Frankfurto, Vokietijoje viena 
šeima įsikūrė prie miesto sienos bu
vusiame sargybos namelyje. Namu
kas stovi jau keli šimtmečiai, bet vis 

dar gražiai atrodo.

HNINK SS 
(PUTRAMENTAS)

Linksni ūmo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikaL antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833' ir PR 8-0834 
-r ir*

su Vokietija ir Austro-Vengrija 
dėl Lietuvos ir Lenkijos pasi
dalinimų, o kitu įsaku XII. 22 
pripažino Sovietinės Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybę, 
Abu šiuos įsakus pasirašęs V. 
Uljanov-Lenin. :

Jonas Mažiukas

Jaunieji kunigai 
nebeturi kantrybės

Grupė Chicagos arkidiocėž 
jos jaunesnių kaip 35 metxj an 
žiaus kunigų, susispietusių 
vad.. Young Priests Caucus, a 
sišaukė į savo hierarchiją, pri 
šydami diskusijų su vyskupą 
kunigų vedybų reikalu, kui 
esą darosi “labai aktualus”. D 
dėjantis skaičius kunigystę n 
tančių ir apsivedančių esąs įro
dymas, kad celibatą reikia leis
ti laisvam pasirinkimui.

“Kokuso” (Caucus) lyderiai 
pakartotinai paprašė arkidio- 
cezijos, kad vyskupai su jais 
tą reikalą apsvarstytų.

Praeitą savaitę Chicagos ku
nigų sąjungos koordinacinės 
tarybos vykdomasis komitetas 
priėmė rezoliuciją, raginant 
vyskupus pradėti diskusijas dėl 
pasirenkamo celibato ir kitų 
“svarbių” klausimu, c v

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
|}/ 2533 W. 71st Street
j. Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG A

Laidotuvių direktoriai:

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

Suimtas įtariamasis 
berniuko nužudymu

Suimtas buvęs proto ligonis 
Ferris Young, 28 metų, gyv. 
1851 S. Harding Avė., policijos 
Įtariamas nužudęs 6 metų am
žiaus berniukų Ronald Morrow, 
kurs po kelių dienų buvo ras-. 
tas nutroškintas ir Įkimštas į 
kanalizacijos vamzdį.

Susirinkimų ii parengimų
PRANEŠIMAI

— 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.

— Chicagos Lietuvių Suvalkie,ių 
Draugijos poatostoginis susirinkimas 
įvyksta penktadienį, rugsėjo 25 dieną 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43rd Street 8 vaL vak. Nariai prašo
mi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti.

Eugene Strungys, nut. rast.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1970 m. 
rugsėjo 23 d. staiga mirė mūsų mylimas .vyras, tėvas, senelis ir brolis

Petras kupstys
Lietuvos kariuomenės ats. karininkas

Gyv. 7351 So. Fairfield Ave.
Mirė sulaukęs 55 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kauno mieste. 
Amerikoje išgyveno 21 metus.
Ketvirtadienį 6 vaL vak. kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 

koplyčioje, 2533 West 71st Street.
šeštadieni, rugsėjo 26 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Petro Kupsčio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. -

Nuliūdę lieka:
Žmona Ona, sūnus Algis, marti Nijolė, anūkai — Rita ir 
Jonas, sesuo Jadzė Norbutas, brolis Pranas, švogerka 
Olga Juknius, jos vyras Motiejus ir. iv šeima bei kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko brolis ir sesuo.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. TeL 476-2345.

TeL: YArds 7-1741 - 1742 z i

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 
. . ■.... :....................................... -V - - - ■ I

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
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 AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI.
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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TEL. 925-60152735 WEST 71 st STREET

TEN STEBUKLAI, ČIA NAMAI

ALEKSAS AMBROSE

QUARTERLY
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A. A L. INSURANCE & REALTY

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
<

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— THURSDAY, SEPTEMBER 24, 1970
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HOME INSURANCE

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III 60632. Tel. YA 7-5980

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

4<in r»fe ana Casualty Company

t-f

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas.

Call: Frank Zapolla f "U“ 
3201% W. 95th St.

GA 48654

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas - 

2644 WEST 69th STREET 
TeL: REpublle 7-1941

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658PWEST 59th STREET 

PRospect 8-5454 -

BRIGHTON PARKE skubiai parduo
dama gera ir pelninga taverna su mū

ro namu. Teirautis tel.-247-4698.

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namu, automobi
liu. gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS v
6455 Sa. Kedzie Ave. PR 8-2233

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

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.

MURO BUNGALOW. 6 kamb., Įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

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

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

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS m LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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 
stogu linas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningą! 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

Daugumas jaunų vyrų 
sutinka sterilizuotis

Die Abendpost žinioje iš Chi- 
cagos praneša, kad “Daugu
mas suaugusiųjų amerikiečių,

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

kada šei-' 
ir daugiau.

Pairta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus {dedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 

įkainavimu* veltui, kreipkitės bet kada

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

WANTED TO RENT
_______ leSko butv

PASIKALBĖJIMAS TRAUKINYJE
Reportažas

Po vasaros atostogų požemi
niame traukinyje vėl pastebimai 
daugiau keleivių. Vagonai esti 

įkartais tokie pilnutėliai, kad ne 
Lik sėdimos, bet ir stovinčiųjų 
^vietos užpildytos. Ypatingai iš 
darbo grįžimo, skubos laiku, va

rgonai taip sausakimša pilni, kad 
tne visuomet .beįmanoma patekti 
I vidų.
*. Traukiniui sustojus Queen 
^stotyje, pro atsivėrusias duris 
įsigauna du lietuviškai besikal
bą vyrai. Apie atsisėdimą ne
tenkant nei pagalvoti. Jiedu lie- 
„ka stovėti, čia, požemyje, taip 
įšilta, kad vienas net švarka nu
siėmęs, nosinaite sausina pra- 
.'kaituotą veidą ir sako, kad ato
stogaudamas nei nepagalvojęs, 
įapie tokią mieste spūstį. Jis dar 
įyis kažkaip negalįs apsiprasti su S*-
Ž--

i K. E R I N G I S
? CALIFORNIA SUPER SERVICE

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups ir t. t.

4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairiu Pre" 
kiu. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

Savo naminę vaistu spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiu vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

iš Toronto

tuo skirtumu, kuris yra tarp 
vakarinės Kanados platybių ir 
šio didmiesčio ankštumos. Jam 
būtų labai įdomu ir visiems nau
dinga, jeigu atsirastų toks iš
radingas žmogus, kuris nors ma- 
?a dalimi sugalvotų kaip suvie
nodinti nelygių proporcijų san
tykį.

Antrasis, vienplaukis, švie
siais dryželiais, naujamadišką 
eilutę dėvįs vyras pasiteirauja, 
kur jo bendrakeleivis atostoga
vęs šią vasarą. Kur jis buvęs nu
keliavęs ir ką matęs.

Prakalta nusišluostęs tautie
tis, įsidėdamas nosinaitę į švar
ko kišenę, pasigiria, kad per ato
stogas jis su šeima visuomet 
stengiasi toliau pakeliauti, pa
matyti įdomesnių vietų, sutik
ti naujų žmonių. Šiemet jie bu
vę Britų Kolumbijoj, ten gerė
jęs! snieguotom kalnų viršūnėm, 
maudėsi karštose versmėse. Pe
reitą vasarą jie buvę Hot 
Springs, Arkansas, ir stebėjęsi, 
kad ten gyvena tiek daug lietu
vių. Dar prieš metus jie apke
liavę Naująją Škotiją ir užsu
kę į Kennebunkport, į lietuviš
ką pranciškonų vienuolyną, kur 
juos pasitikęs visuotnet besi
šypsąs tėvas Bernardinas, pir
mutinis torontiškės parapijos 
klebonas.

Plačiųjų dryželių eilutės sa
vininkas susidomi savo bendro 
tolimomis kelionėmis. Jam be
veik pavydėtinai aišku, kad tai 
buvę nepaprastos atostogos, pa
siekus tokius didelius tolius. To
liau samprotaudamas jis sutin
ka, kad Čia pat, apie mus, net 
šiaurėje ar apie mūsų gausin
gesnes kolonijas kaip Montreal!, 
Čikagą jau viskas pabodę. Per
daug viskas pažįstama ir nebe
įdomu. Jis ir pats nemažai sva
jojęs apie platesnį šio krašto pa
žinimą, bet vis kažkaip neišeina 
ir tiek.

Čia vėl įsiterpia švarką lai
kęs pilietis, prisipažindamas, kad 
jis pats beveik nežinąs tų arti
mesnių vietų, nes vis dar ne
turėjęs progos jų aplankyti. Jis 
dar nesąs buvęs nei Ontario 
šiaurėje, nei kurioje iš artimes
nių mūsų kolonijų kaip Čikaga 
ar New Yorkas. Jį kažkaip vi
suomet masina didesni toliai, 
sunkiau pasiekiami atstumai.. 
Atostogų metu, turint daug lai
ko, neįmanoma susikoncentruoti 
mažesnės apimties užsimojimui.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Passbooks '

5'/2%
Investment 
bonus plan w 

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

ITALŲ MENAS LIETUVOJE
Šv. Romualdo, Kamalduly ordino steigėjo stebuklin
gas sapnas. Freska Pažaislio vienuolyno bažnyčios 
buv. šv. Romualdo koplyčioje. Italy tapytojo XVII 
amž. Del bene freska. Pažaislio vienuolynas buvo pa
statytas Kamalduly vienuoliams Italy menininkę, 
(1667—1712) didž. Lietuvos Kanclerio Kristupo Zigm.

Paco lėšomis. ■

Ghicagos Lietuvių Istorijos 
ir visos eilės istorinių) straips^- 
nių autorius guli Loretto ligo
ninėje. Jojo širdis jau seniai 
nerimavo, bet vaistais ir poil
siu jis pajėgdavo ją suvaldyti.

Praeitą šeštadienį tie skaus
mai buvo toki dideli, kad ir 
vaistai nepadėjo. Jis anksčiau 
grįžo iš miesto ir atsigulė. Sek-

Apvalius metus ištūnojus mies
te, taip ir nepasijunta atsidū
rus viename ar kitame tolimes
nės išeities taške.

Dėl pastarojo išsireiškimo nau
josios eilutės savininkas paste
bimai šypteli. Pradėjęs kalbė
ti, atsargiai rinkdamas žodžius, 
jis prileidžia, kad jo bičiulis el
giasi panašiai kaip mūsų tauti
nių šokių šokėjai. Jie keliauja 
į Prancūziją, jie vyksta Į Pie
tinę Ameriką, jie pasiekia toli
muosius Kanados Vakarus. Bet 
kada š. m. rugsėjo 7, darbo die
nos proga, Toronto etninės gru
pės rengė tarptautinį šokių fes
tivalį Tautinės parodos aikštė
je,' mūsų šokėjai toje šventėje 
nedalyvavo. S. Pranckūnas

SS===-S=35==S!SM®
HELP WANTED FEMALE

Darblninkiy Rellda

WANTED BEAUTICIAN 
Excellent salary and working 

conditions. 
Good transportation.

CALL 
AU 7-1678 or 656-1017

CLERK TYPIST 
For billing dept, and general ofc. Paid 
vacations and all Company benefits.

Salary open. 
BRIDGEPORT 

ENGRAVERS SUPPLY CO. 
775-W. JACKSON 

CHICAGO, ILL. 
Tel. 641-0772

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę 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 AVE.
BELLWOOD, ILLINOIS

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
' INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kędzie Ave. — PRospect 8-2233

madienį Dr. Kisielius liepė jam; 
skubėti į ligoninę, kad galėtų 
nustatyti tikslias skausmų prie
žastis. Jis tebeguli Loretto li
goninėje. Skausmai krūtinėje 
jam jau praėjo. Jis tikisi šio
mis dienomis grįžti namo, bet 
gydytojas pataria neskubėti. 
Gausūs Alekso draugai- linki 
jam greičiau sustiprėti.

TEMPERATURE MAN 
For Gas Fired Boilers 

To Work Nights' 
Apply at:

ALBERT A. ANDERSON 
FLORIST

4550 N. CUMBERLAND AVE 
Ask for Mr. WOLGAST

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

REIKALINGAS 4 KAMBARIU BU
TAS su 2 miegamais Bridgeporto, 
Town of Lake ar Brighton Parko apy

linkėse. Siūlyti tel. GR 63339.’

Kiek verta Chicago] 
gyvybė?

Policija nustatė, kad Viet
namo veterano John Thampso- 
no žudikai “pelnė” du dole
rius ir rankinį Mickey Mouse 
laikrodėli.

, .’5 ■

Kaip jau buvo rašyta, prieš 
dvi savaites iš Vietnamo grįžęs 
23 metų anižiauj veteranas, at
žymėtas Purple Heart medaliu, 
su savo sužadėtine. Katharine 
Kerrick rugsėjo 16 d. iš Ham
mond, Ind., atvažiavo j Chica- 
gą pasivaikščiotrltincolno par
ko paežeriais.

Jiems besėdint; prie ežero 
krantinės North' Avenue paplu- 
dimyj e priėję du jauni juodu- 
kai abiem kažkoluu. įrankių 
smogė per galvas.' Mergaitė iš
sigelbėjo nušokdama | vande
nį, o Thompsoną užmušę ir api 
plėšę banditai įmetė į ežerą. 
Abudu žudikai -ų apie 25 metų 
imžiaus' juodžiai dar nesurasti.

yra skaitę ar girdėję, pritaria 
šios rūšies gimdymų kontro
lei”. Tokia operacija esanti vi
sose valstijose leidžiama su 
sąlyga, kad vyras laisvu noru 
sutinka. Galup Instituto (Prin
ceton, New Jersey) apklaustų
jų vyrų 53 nuošimčiai pasisakė 
už sterilizaciją.

Apklausimas bę to parodęs, 
kad pusė Amerikos katalikų, 
priešingai savo bažnyčios 'nu
sistatymui, pritaria sterilizaci
jai, kuri rekomenduojama kaip 
praktiškiausia, lengviausia ir 
pigiausia priemonė, 
ma jau vaikų turi 
nebenori.

Sterilizacija, kur sėklų lai
dai išjungiami, trunka tik ke
letą minučių ir gali būti atlikta 
pavartojant tik vietinę aneste
ziją, tačiau sykį sterilizaciją 
padarius, vaisingumas nebe
grąžinamas, nors “vyrišku
mas” neprarandamas.

Kaip moterys į tai reaguoja, 
nusakė viena 34 metų žmona iš 
Concord, Calif.: “Ir vyrai pri
valo prisidėti prie šeimų pla
navimo. Dėl piliulės šalutiniij 
efektų aš turiu kai kurių prisi- 
bijojimųi”.

Vaikai jaučiasi milžinais šiame Olandijos modeliniame mieste. Gat
vės, namai ir gatvių eismas labai realistiškai padaryti. Tai tikras 

liliputu miestas.

— Dailininkės Eleonoros Mar 
čiulionienės keramikos dailės 
paroda Įvyks š. m. spalio mėn. 
10 — 18 d. d. Čiurlionio galeri
joje, Chicago j e.

— A lando Vaikų Teatras 
(dir. akt. Alfas Brinką, pad. 
Aldona Sobieskienė) pradeda 
šio sezono darbus šį sekmadie
nį, rugsėjo 27 d., 2 vai. p. p. Ga 
ge Parko pastate (Western ir 
55 gatvių kampe). Kviečiami 
visi senieji aktoriai ir prašomi 
jungtis darbui Į šį teatrą visi 
lietuvių vaikai nuo 3 iki 13 me-Į 
tų amžiaus dar tam teatre ne-i 
dirbusieji. Su visais vaikais! 
bus repetuojama A. Kairio “Du 
Broliukai” pastatymui lapkri
čio 6 d. Jaunimo Centre. Po to 
bus pradėta repetuoti naujas 
veikalas. Tėveliai atveskite vi
sus vaikus jų pačių ir Tamstų 
gėriui — visiems bus paskirtos 
rolės.

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 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.600.

VERTINGAS APARTMENT1NIS prie 
Jaunimo Centro. Švarūs butai, pasto
vūs gvventojai. $11.000 nuomos. Įmo
kėti $15,000. Rimtas pasiūlymas. — 
S44.000.

BEVERLY WOODS 14 metų gelsvų 
nlytų anariamentinis Patogūs butai, 
vra rūsvs ame $14,000 pajamų. Šu
tą rkit ao^ifirėti.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezidenciia 5 mintamieji. 2 vogtos, 
mūro garažas, graži vieta. $3.7,500.

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

12 METU 1% AUKŠTO mūrinis. 5 
ir 4 kambariai. Platus sklypas, gra
žus rūsys, gero i p Marquette Manor 
vietoie. Tik $35.000.

5 PO 4 IR 1 “RŪSYJE. mūrinis. 
Alumin, langai, šildymas mn. gara
žas. Marauette Parke. $5’2 000.

APYNAUJTS 3 BUTU MŪRAS, ši
luma gazu. aliuminijaus langai, platus 
sklypas Gage Parke. $45.000.

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

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi- 
netinės virtuves, nauia šiluma gazn 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321


