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ŠIANDIEN SUSIRENKA JUNGTINĖS TAUTOS
VLIKO TARNYBOS POSĖDIS

Vliko Taryba posėdžiavo New Yorke š. m. rugsėjo 10 d. Dr. 
J. K. Valiūnui išvykus j Europą ir Afriką, apie pastarųjų dviejų 
mėnesių veiklą Tarybą informavo vicepirmininkas J. Audėnas, 
laikinai einąs Vliko pirmininko pareigas. Pranešėjas išryškino 
visą eilę svarbesnių Valdybos veiklos bruožų tarptautiniame gy

PRASIDEDA SVARBI JT ASAMBLĖJA

venime, j kurį Vlikas vienokiu

J. Audėnas savo pranešime 
nurodė: Simo Kudirkos nuteisi
mas, š. m. gegužės 17-20 d. Vil
niuje, dešimčiai metų kalėti ir 
jo gynimosi kalba iš sovietinio 
pogrindžio spaudos pateko į di
džiąją laisvojo pasaulio spaudą. 
Mes, laisvame pasaulyje, apie vi
sa tai plačiai skaitėme. Vliko 
Valdyba mano, kad Kudirka šia 
paskutine, jau tikro kankinio 
didvyriška laikysena Lietuvos 
laisvės kovon įnešė nepaprastai 
didelį indėlį. Busimajame, š. m. 
gruodžio mėn. Detroite, Vliko 
Seime šis Kudirkos įnašas numa
tyta visapusiškai apsvarstyti bei 
padaryti toli siekiančias išvadas' 
ir lietuvių visuomenei ir pasau
liui.

Tarptautinius įvykius Vliko 
Valdyba seka labai atidžiai, ša
lia Sudano komunistų buvusio 
sukilimo, šalia Egipte teisiamų 
komunistų, kurie ruošėsi nuvers
ti dabartinę prezidento Sadato 
valdžią, labai didelę reikšmę tu
ri du tarptautiniai įvykiai: JAV 
siekiai užmegzti santykius su ko
munistine Kinija ir keturių di
džiųjų valstybių — JAV, D. Bri
tanijos, Prancūzijos ir Sovietų 
Sąjungos susitarimas dėl Vaka
rų Berlyno, šis bei galimi kiti 
susitarimai gali būti nenaudin
gi Baltijos valstybių bylai. V' 
Berlynas ligšiol laikytinas pir
muoju tokiu kliuviniu. Jei, susi
tarus dėl Berlyno, Fed. Vokie
tija ratifikuotų praėj. metų rug- 
piūčio mėn. Bonnos su Kremliu
mi Maskvoje pasirašytą sutartį 
ir įvyktų sovietų atkakliai perša
ma Europos Saugumo Konfe
rencija, tai tuo atveju Baltijos 
valstybės būtų dar labiau izo
liuotos nuo Vakarų, gi sovietams 
atsirastų' galimybės dar daugiau 
veržtis į Vakarus.

Tačiau, kai Arabų pasaulis 
pradėjo kovą prieš sovietinį ko
munizmą ir imperializmą, kaip 
jo laisvės priešus, kai raudono
ji Kinija greitu laiku pasaulinė
je arenoje gali turėti pasaulio 
reikalų tvarkytojos, lygiai su ki
tomis valstybėmis, vaidmenį, kai 
visoje Sovietijoje literatūrinis ir 
kitoks pogrindis labai gyvai 
reiškiasi prieš priespaudą, tai 
Baltijos tatoms atsiveria naujos 
galimybės tvirčiau siekti lais
vės. Dėl to mums tenka dar la
biau budėti ir veikti.

Į rugsėjo 2-10 d. Paryžiuje 
vykusią Tarpparlamentarinės Są
jungos konferenciją, sekti jos 
darbus bei pateikti jos dalyviams 
žinių apie sovietų neteisėtai 
įvykdytą Lietuvos okupaciją, 
Vlikas buvo paskyręs Birutę 
Venskuvienę, prancūzų kalba 
Vliko leidžiamo biuletenio re
daktorę. Ji buvo aprūpinta rei
kiama informacine literatūra.

Vliko atstovas Australijoje J. 
Lapšys (jis ir Australijos Bal
tų Tarybos pirmininkas), arti
mai besdradarbiaudamas su Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba, dėjo daug pastangų, 
kad ateinančiais metais Austra
lijoje ruošiamame didžiuliame 
festivaly dalyvautų ne iš oku
puotų kraštų atkviesti meninin
kai bei sportininkai, bet iš lais
vojo pasaulio atvykę.

Vliko Valdyba, aukštai vertin
dama Sudano vyriausybės kovą 
prieš sovietinius bei vietos ko-

ar kitokiu būdu buvo įsiterpęs.

Mažina Kinijos 
asmenybės kultą

PEKINAS. — Keliautojai ko
munistinėje Kinijoje pastebėjo 
įdomų reiškinį. Neseniai buvo 
pradėta mažinti Mao Tse Tungo 
portretų, statulų ir jo minčių 
plakatų skaičių. Iš Hsin Chiai 
viešbučio, kuriame apsistoja už
sieniečiai, dingo Mao statula. Iš 
kambarių dingo jo portretai, jie 
pakeisti menininkų kūriniais. 
Vienos ligoninės pavadinimas 
“Anti-revizionistų ligoninė” pa
keistas į “Draugystės ligoninę”.

Prie Tienanmen aikštės, Pe
kine buvo ilgas, didelis užrašas: 
“Tegyvuoja didysis vadas, didy
sis vairuotojas, didysis kariuo
menės vadas ir didysis švietėjas, 
pirmininkas Mao. “Tas užrašas 
pakeistas kitu: “Tegyvuoja mū
sų didysis vadas, pirmininkas 
Mao”. Turistai pasakoja, kad 
panašūs pakeitimai pastebėti ne 
tik Pekine, bet ir kituose mies
tuose, kas rodo, kad asmenybės 
kultas Kinijoje švelninamas, 
ypač tose vietose, kur yra dau
giau užsieniečių.

Geras žemėlapis"
Įžymi amerikiečių leidykla 

Rand McNally 1969 m. išleista
me atlase “The International At
las. Rand McNally & Company, 
Chicago, New York, San Fran
cisco, 1969” šalia Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos žemėlapio rau
donai įrašė šią pastabą: “The 
Annexation of Lithuania, Lat
via and Estonia in 1940 by the 
Soviet Union has never been of- 
ficialy recognized by the United 
States Government”.

Danijos rinkimai
KOPENHAGA. — Antradie

nį Danijoje įvyksta parlamento 
rinkimai, kurie gali pakeisti da
bartinę koalicinę vyriausybę. Da
nijos ekonominė padėtis nėra la
bai gera ir vyriausybės pasikei
timas galimas dėl ekonominių 
priežasčių. Premjeras Bauns- 
gaard vadovauja dešinės ir cen
tro trijų partijų koalicijai, ku
ri 179 vietų parlamente bendrai 
turi 98 vietas. Viešosios opini
jos tirimai parodė, kad valdžios 
populiarumas yra gerokai suma
žėjęs.

Stipriausia opozicijos partija 
— socialdemokratai — tikisi rin
kimus laimėti arba bent suma
žinti vyriausybės atstovų par
lamente skaičių. Naują neaišku
mą įneša ir vos prieš metus su
organizuota nauja politinė par
tija — Krikščionių liaudies par
tija, kuris irgi kritikuoja val
džios ekonominę politiką — mo
kesčius, aukštas kainas ir pre
kybos balanso deficitą.

munistus, kurie kėsinosi š. m. 
rugpiūčio 19 d. nuversti tą vy
riausybę, pasiuntė ratus visom 
arabų vyriausybėm, supažindin- 
ma jas su Baltijos ir kitų tautų 
patyrimais, ryšium su sovieti
niais kėslais, vykdomais teroru, 
visur į savo rankas pagrobti val
džią. (E)

Neapolio, Italijos išdykėliai naudojasi tramvajaus patarnavimais nepirkdami bilietu. Policija 
draudžia tokius pasivažinėjimus, nes jie pavojingi patiems keliautojams.

LB SPAUDOS IR RADIJO ■ DIENOS
SODUS---- Rugsėjo 18 ir 19 d. Tabor Farmoj, Michigane įvy

ko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės rengtos spaudos ir radijo 
dienos, kurioje dalyvavo virš 40 žmonių, LB, laikraščių, žurnalų 
ir radijo programų darbuotojų. Abi dienos praėjo diskutuojant 
išeivijos lietuviams svarbius politinio -ir kultūrinio darbo klau
simus. Suvažiavimui pirmininkavo PLB valdybos vicepirminin
kas dr. A. Butkus. Dalyvavo ir aktyviai svarstymuose reiškėsi 
Lietuvos atstovybės Washingtone patarėjas dr. S. A. Bačkis, 
PLB valdybos pirm. St. Barzdukas, Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovas K. Kleiva.

Pranešimus šioje konferen
cijoje padarė: Ingrida Bublienė 
— apie jaunosios kartos patrau
kimą į Bendruomenės veiklą, 
kun. K. Pugevičius apie radijo 
informavimą ir apie etninių kul
tūrų išlaikymo Amerikoje įsta
tymo projektus, V. Kasniūnas 
apie amerikiečių spaudos infor
mavimą, Z. Juškevičienė — apie 
priešmokyklinio amžiaus lietu
vių auklėjimo problemas. Svar
biausias pranešimas buvo dr. 
Butkaus apie projektą koordi
nuoti Amerikoje Bendruomenės 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
darbą.

Gyvose diskusijose dalyviai 
apsvarstė visus iškeltus klausi
mus, paliesdami ir santykių su 
kraštu problemą. Suvažiavimo 
prezidiume sėdėjo be pirminin
kaujančio dr. A. Butkaus, Nau
jienų redaktorius M. Gudelis, 
Tėviškės žiburių — kunigas Gai
da, Laiškų Lietuviams red. kun. 
J. Vaišnys, Laisvosios Lietuvos 
redakcinės kolegijos pirm. V. 
Šimkus, Dirvos atstovas Juod
valkis.

Konferencijoje kalbėjusiii bu
vo pasigesta Vliko atstovo. Ne
dalyvavo nė vienas Bendruome
nės Centro valdybos narys, ne
simatė ir LB Tarybos prezidiu
mo narių.

Ilgesnes diskusijas sukėlė dr 
Butkaus bendrinės veiklos ko
ordinacijos planas, kuriame ne
keičiant esamų organizacinių 
struktūrų ir išlaikant dabartinių 
Bendruomenės ir Altos institu
cijų santvarką siūloma steigti 
bendrą aukščiausiąjį organą — 
seimą, bendrą politinę vadovy
bę, kurią sudarytų dabartinė Al
ta, papildyta LB delegatais, ku
rių skaičius būtų sutartas LB 
ir Altos vadovybių. Plane numa
tomas bendromis jėgomis įsteig
tas Informacijos centras ir Ben
dras Finansų Fondas.

Plano autorius užakcentavo, 
kad jo planas tai prisitaikymas 

prie nusistovėjusios tvarkos, de
mokratinio principo išlaikymas, 
organizacijų lygybės gerbimas.

Konferencija Tabor farmoje 
turėjo mažesnį dalyvių skaičių, 
negu panašūs suvažiavimai ank
sčiau. Dalyvavo tik trijų radijo 
stočių atstovai, vienas jų iš Ka
nados, kuri suvažiavime buvo sti
priai atstovaujama, nors disku
sijose ilgą laiką buvo svarstomi 
tik JAV lietuvių reikalai. Ne
buvo Čikagos radijo stočių, ne
buvo televizijos ir nesimatė 
“Draugo” atstovo.

Nežiūrint to, konferencija lai
kytina vykusia, iškėlė naujų 
minčių, idėjų ir suartino laikraš
čių ir bendruomenės darbuoto
jus. Suvažiavusius sveikino ir 
vaišingai abi dienas globojo Val
das Adamkus.

Brantui patiko 
Brežnevo realizmas

BONA. — Vak. Vokietijos 
kancleris Brandtas, sugrįžęs iš 
Krymo, jis 16 valandų kalbėjosi 
su Brežnevu, papasakojo, kad 
buvo kalbėta apie kariuomenės 
sumažinimą Europoje ir įtem
pimų sumažinimą. Brandtas pa
stebėjęs sovietų vado laikyseno
je daugiau realistinio supratimo, 
kad Vokietija yra Amerikos są
jungininkas ir nekalba tik savo 
vardu, bet Nato sąjungos ir Eu
ropos Bendrosios Rinkos vardu, 
kaip tų dviejų organizacijų narė.

Brandtas nurodė, kad Vokie
tija nesiekia specialių santykių 
su Sovietų Sąjunga, bet siekia 
biznio ryšių ir susitarimų. Tas 
nereiškia, kad Vokietijai patik
tų sovietų sistema ar režimas.

Sovietai dabar jau suprantą, 
kad Europos saugumo konferen
cijoje turi dalyvauti ir Amerika. 
Kancleris Brandtas apie savo vi
zitą pas Brežnevą painformavo 
Amerikos, Britanijos ir Prancū- 
ijos ambasadorius.

Baltu taryba 
Australijoje

Australijoje veikianti Baltų 
Taryba (jos pirmininkas, drau
ge ir Vliko atstovas — J. Lap
šys) š. m. birželio 13 d. Adelai- 
nės mieste buvo surengusi 1941 
m. išvežimų minėjimą. Buvo ir 
pasiųsta Rezoliucija Australijos 
ministrui pirmininkui ir užsie
nio reikalų ministrui. Minėjime 
pagrindiniu kalbėtoju buvo sen. 
G. S. Davidson. Jam ir rezoliu
cija buvo Įteikta. Joje plačiai 
nurodyta i Baltijos Kraštuose 

■ sovietų įvykdytą okupaciją ir pa- 
. brėžta, kad pabaltiečiai, liudi

ninkais buvę, negali neprimin
ti apie įvykdytą neteisybę. Be 
to, nepaisant totalitariniams 
kraštams iŠ Vakarų pusės daro
mų nuolaidų, “kultūros mainų” 
ar noro vykdyti su komunistais 
prekybą, visvien negalima pa
miršti istorijos pamokų. Pabal
tiečiai, ir toliau reikšdami, loja
lumą Australijai, reikalauja lais
vės savo kraštams.

Sen. Davidson š. m. rugpiūčio 
' i 7 'dLIaiške. pažymėj o, kad nau- 
jasis Australijos užsienio reik, 
ministras Nigel Bowen savo raš 
te dėkojo pabaltiečiams už jų 
įnašą Australijai ir nurodė, jog 
teigiama, kad jie rūpinasi savo 
tautiečiais užjūryje. Bowen bai
gė žodžiais: “Australijos vyriau
sybė supranta jų rūpesti ir nu
rodo nuolat skatinusi visus J. 
Tautų narius gerbti visus, Visuo
tinos žmogaus Teisių Deklaraci
jos numatytus, Įsipareigojimus”. 
Sen. Davidson pridūrė esąs su
sižavėjęs baltų išeivių veikla 
Australijoje.

— Vilniaus operos ir baleto 
teatras naująjį sezoną atidarė 
rugsėjo 15 d. Kutuzovo (buv. 
Napoleono) aikštėje buvo pa
statyta Verdi “Aida” opera.

(E)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

+ Kongreso lėšų komitetas 
nutarė pakeisti ir perrašyti pre
zidento Nixono planą, kuris su
mažintų mokesčius biznieriams, 
kurie investuoja į naujas maši
nas.

+ šiaurinėj Airijoj pasalū
nas šaulys peršovė ir sunkiai su
žeidė britų kareivį.

+ Italijoje trys šimtai demon* 
stratorių mėtė akmenis Į polici
ją, kuri gynėsi ašarinėmis du
jomis. Suimta 12 asmenų. Ne
ramumai vyksta Reggio Calabria 
mieste, kurio gyventojai nepa
tenkinti, kad ne jų mieste įsteig
ta prinvicijos sostinė.

+ Izraelio kareiviai nušovė 
Gazos pakraštyje du arabus.

Naujam Egipto ministerių 
kabinetui pirmininkaus tas pats 
premjeras Mahmoud Fawzi.

+ Tokijo mieste buvo du spro
gimai, neatnešę aukų. Spėjama, 
kad tai jaunų komunistų darbas.

Parama Pakistano 
pabėgėliams

WASHINGTONAS. — Ame
rika sutiko padovanoti Jungti
nėms Tautoms du helikopterius, 
200 sunkvežimių ir dar 210,000 
tonų maisto produktų, visa tai 
skiriama Pakistano gyventojams 
sušelpti. Bendra Amerikos duo
ta suma Pakistano šalpai sieks 
137 milijonus dol. Indijai, į ku
rią atbėgo iš Rytų Pakistano 
apie 8 milijonai bengalų, irgi 
gavo iš Amerikos pabėgėlių šal
pai 82 milijonus dol.

Amerika, duodama Pakista- 
nui pašalpą, siekia, kad Rytinio 
Pakistano ekonomika greit pa
sitaisytų ir kad pabėgėliai galėtų 
iš Indijos sugrįžti į namus. Ame
rika duoda Rytų Pakistano ad
ministracijai 26 upių garlaivius, 
kuriais bus išvežiojamas suau
kotas maistas.

Grįš Į demokratiją
BUENOS Aires. — Argenti

nos prezidentas Lanusse, karinės 
diktatūros galva, paskelbė, kad 
demokratiniai rinkimai Argenti
noje įvyks 1973 m. kovo mėne
sį, o gegužės mėn. nauja vyriau
sybė perims krašto valdymą. 
Rinkiminė kampanija prasidės 
ateinančiais metais spalio mėn.

LIz Renay buvo aktorė, tačiau susidė
jo su kriminalistu sindikatu. Ji, ma
tyt, papasakojo apie sindikato veiklą 
teisingumo organams, nes dabar jos 
nepriima nei Hollywoodas nei sindi

katas.

NEW MORKAS. — šiandiep New Yorke prasideda Jungtinių 
Tautų 26-toji generalinė asamblėja ir ta proga JT sekretorius U 
Thant paskelbė savo raportą. Jo įžangoje jis kalba apie įvairius 
pasaulio klapsimus, ypač apie ginkluotus konfliktus ir reiškia savo 
įsitikinimą, kad Jungtinės Tautos yra būtinai pasauliui reikalin
gos, nes pasaulis be tokios institucijos būtų pavojingesnis. Sekre
torius ragino spręsti Viduriniųjų Rytų konflikto klausimą per 
Jungtines Jautas, per specialu ambasadorių Gunnar Jarring.

♦ Kubos radijas paskelbė, kad 
Kuba gavo iš sovietų jau antrą 
tanklaivį, iš trijų užsakytų So
vietų Sąjungoje. Iš Britanijos 
Kuba jau gavo plaukiojanti kra
ną — keltuvą.

Thantas pareiškė įsitikinimą, 
kad ateinančioji JT sesija pri
ims Kiniją nariu ir pareiškė vil
ti, kad laikas nebus gaišinamas 
Įvairiomis legalistinėmis rieteno
mis, kurių vienintelis tikslas 
esąs paslėpti politinę realybę. Jo 
nuomone, Kinijos ir abiejų Viet
namu nebuvimas JT organizaci- 
cijoje aėmė jai progą tarpinin
kauti dėl taikos. Jis ragino pri
imti Į JT visas suskaldytas tau
tas, visai nesiekiant sprendimo 
problemų, kurios jas suskaldė. 
Dalyvavimas Jungtinėse Tautose 
palengvintų tų suskaldytų vals
tybių suvienijimą.

Sekretorius pakartojo, kad JT 
dažnai pritrūksta lėšų ir ragi
no asamblėją sustiprinti orga
nizaciją ir jos organų galias. JT 
turi daug išlaidų taikos kariuo
menių išlaikymui, nariai turi su
prasti, kad organizacija yra ban
krote. Ji manymu, nereikia ap
riboti derybų dėl nusiginklavimo 
vien tik kalbomis apie branduo
linius ginklus. Per paskutinius 
kelerius metus giriklavimasis pa
prastais ginklais smarkiai pa
didėjo, tuos ginklus irgi reikė
tų įjungti į derybas dėl nusigin
klavimo.
' Sovietų—užsienio reikalų mi- 
nisteris Gromyko į New Yorką 
atvyko sekmadienį. Jis vadovaus 
sovietų delegacijai generalinėje 
asamblėjoje. Atvyko ir Tautinės 
Kinijos ministeris Shu Kai. Jis 
pareiškė kovosiąs prieš pasiū
lymą priimti į JT komunistinę 
Kiniją. Kalbėdamas NBC tele
vizijoje ministeris pareiškė, kad 
Jungtinių Tautų chartos 103-čias 
straipsnis duoda Tautinei Kini
jai Saugumo Taryboje nuolati
nę, pastovią vietą kartu su Ame
rika, Sov. Sąjunga, Prancūzija 
ir Britanija. Reikia pakeisti 
chartą, jei norima Tautinę Kini
ją pašalinti iš Saugumo Tary
bos.

Stebėtojai neabejoja, kad šio
je JT s esijoje Kinijos klausimas 
bus išspręstas. Klausimas tik 
ar komunistinė Kinija sutiks įei
ti Į JT. jei čia liks Tautinė Kini
ja.

Apleido miesteli
WESTON, Ill. — Miestelio gy- 

ventojai apleido namus, kai trau
kinys nušoko nuo bėgių ir pri
kabintas prie jo tankas, vežęs 
naftą, užsidegė. Kadangi buvo 
pavojus, jog gali užsidegti ir al
koholį vežęs vagonas, tai gyven
tojai buvo raginami namus ap
leisti.

Riaušės Saigone
SAIGONAS, Vietnamas. — 

Universitetų studentai surengė 
demonstracijas prieš prezidentą 
Nguen Van Thieu ir Amerikos 
Įsivėlimą į karą. Buvo sudegin
tos trys militarinės automašinos, 
šeši policininkai ir šeši studen
tai buvo sužeisti.

Tai tik pradžia, pareiškęs vie 
nas studentas. Pagal jį demons
tracijos būsiančios suaktyvin
tos. Nepasitenkinimas preziden
tu Thieu, kurks pasiryžo ir vėl 
kandidatuoti “pats vienas” (kito 
kandidato nėra), vis didėja.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnas pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

_ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. Į

PAVIENIO TVARKYMAS - MASIŲ GERĖJIMAS J
Tik per mano, tamstos ir kiekvieno kito gerėjimą 

susilauksime geresnių laikų.
Gyvenimo tiesa

Renkime gerą aplinką tikro 
žmogaus artėjimui

Niekas niekada neregės gero 
žmogaus savo vietovėje, jei jis 
reikiamai nesirengs tokio žmo
gaus atėjimui. Net Kristui — 
•ir tam reikėjo kelius parengti. 
Tai ką čia kalbėti apie žmoniš
kesnio mūsiškio susilaukimą be 
tinkamo kelio jam parengimo. 
Nedirbant reikiamai — netie
siant žmoniško žmogaus atėji
mui kelio — visų pirma nuo sa
vęs tvarkymąsi pradėjus — nė 
nesitikėkime geresnių laikų. 
Mums patiems nesitvarkant, jie 
tik blogės bematant. Dabar dva
sios — jausmų (emocijų) ne
sveikatos padiktuotų elgesių mū
sų tarpe yra devynios galybės.

, Jau net pavėluotas laikas mums 
pradėt tvarkytis atgimti žmoniš
kam elgesiui. Jaunimas nusižiū
rėjęs i suaugusiuosius, eina krei
vais keliais. Jau, pvz., kas dvi 
minutės šiame krašte vienas jau
nuolis suserga venerine liga. Tai 
kaip ilgai dar mes snūduriuosi
me reikiamų darbų nesigriebda- 
mi — kol blogio banga mus nu
blokš ?!

Blogiausia, kad mes sėjome 
neturėdami tinkamo grūdams 
lauko. Tai blogiausias ūkininko 
elgesys. Mes veisiamės neturė
dami kur tinkamai savus vai-

Į kus auklėti. Štai,į išnuomotoje 
Lietuvių Auditorijoj — jos kori
doriuose meksikiečių vaikai 
stumdosi, važinėjas, pešasi... 
pešasi... Tamsi, purvina — dul
kina aplinka. Ar tai ne krimi
nalistų mokykla? Ten, kur var
gas, kur kamšatis, kur nešvara 
— ten ligos ne tik ikūno, proto, 
bet ir jausmų vystosi. Ten kri
minalas kūliais verčiasi — jokie 
kalėjimai jo nesulaikys. Nė ne- 
mėginkim kalėjimais tvarkyt 
žmogaus dvasios reikalų: Basti
lijos storiausios sienos buvo iš
griautos. Jas sugriovė sužmo- 
niškėjusio žmogaus dvasia: nu
kirto ji galvas visiems blogio 
slibinams. Už tai turim kiekvie
nas stengtis dabar atgimti rei- 
kiamon veiklon. Nenuleiskim 
rankų — girdi tik Bridgeporte 
tas kriminalas keroja — dar to
li jis nuo .Marquette Parko. Tik 
visai pairęs jausmais žmogus 
gali būti toks neranguolis, ir už 
savęs tvarkymosi ir už vaikų 
tvarkymo darbų nesigriebti. Ne
vyniokime savęs Į vatą — žiū
rėkime gyvenimui tiesiog i akis. 
Taip plintąs, kaip jis dabar te- 
beplinta blogis netrukus pajėgs 
užimti visas kolonijas, visus jos 
gyventojus. Gali būti pervėlu, 
jei mes šiandien nesuimsime sa
ve nagan — jei mes nepradėsi
me vien gerus darbus dirbti.

Žuvavimas šiam Fiji salos gyventojui pavyko. Jisvieną žuvį laiko rankoje, kita _  įsikandęs
dantyse.

IČAMAhACItklYAMUj x.iiwlwd
17-ta Kanados Lietuvių Diena 
ir II-ras Jaunimo Kongresas

Pirmą kartą Kanados Lietuvių 
Dienoje dalyvaus tiek daug jau
nimo, nes pirmą kartą St. Catha- 
rinėje sutapo šventės ruoša su 
Jaunimo kongresu. Jaunimo 
kongresas prasidės spalio 8 d. 
ir baigsis spalio 9 dieną. Kana
doje yra gražaus jaunimo ir rei
kia tikėti, kad jo suvažiuos daug. 
Vien Lietuvių Dienos programos 
išpildyme dalyvaus virš trijų 

. šimtų jaunimo.
Susipažinimo vakaras jauni

mui ir senimui įvyks spalio 9 d. 
naujai pastatytoje salėje, 370 
Ontario gatvė, talpinančioje virš
dviejų tūkstančių dalyvių. Su-Į 
sipažinimo baliuje gros vienas Į 
iš geriausių Kanadoje muziko 
V. Bobecko padidintas orkestras 
iš Hamiltono.

Susipažinimo vakarą salė bus

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BKLOŽM
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
suoliu 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 psL 
kaina 2 dol.

GAUNAMA "NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

i - - r
Lietuviams reikalinga literatūra

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 

I Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.=•
Liudas Dovydėnas, MES VALDYS IM PASAULĮ. Atsiminimai ir 

intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
’ Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 

darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
' besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

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

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 

Į rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai- 
į nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
j džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 
| lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 

Į asmenis. 270 psl., $4.00.
ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 

Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 
į Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 

kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
į išversta Į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės į Lietu- 
| vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
į psl., S1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 
| rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau jur 
[ kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
I 52 psl., SI.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Pavyzdžių turime — sekime jais
štai jau pas Dievą nukeliavo 

neapsakomo darbštumo ir arti
mui pasiaukojimo moteris Alvu- 
do Vaikų Teatro Suaugusiųjų Pa
dalinio pajėgiausia aktorė, bu
vusi šaulių meno kuopos vaidin
toja Antanina Sidzikauskaitė- 
Markuzienė. Jos žmoniška dva-

mūsų įvairiopas sveikatingu
mas. Be dvasinio gėrio — nė ne
galvokime apie kokį kūno tvir
tumą. -

Dvasinis grožis žavi visus
štai laiškas iš Lietuvos rašy

tas vienam iš naujųjų ateivių, 
kuris siunčia siuntinius į dabar

tinę Lietuvą. Lietuvoje dabar 
gyvenantysis — baisią priespau
dą kenčiantysis vis vien dvasios 
stiprybės nepraranda: jis po se
novei vertina dvasines gėrybes 
daug aukščiau už medžiagines. 
Šitai tos dvasinės gėrybės tame 
iš dabartinės Lietuvos rašančio
jo iškeliamos jo laiške:

atidara nuo 6 vai. popiet ir tę
sis iki sekančios dienos pirmos 
valandos ryto.

Spalio 10 d. pamaldos įvyks 2 
vai. katedroje. Church, gatvė. 
Pamaldas laikys msgr. Dr. J. Ta- 
darauskas iš Hamiltono. Pamoks
ią pasakys prelatas J. Balkūnas 
'iš JAV. Pamaldų metu giedos 
Hamiltono parapijos choras va
dovaujant muzikui A. Paulio- 
niui iš St. Catharines.

Iškilmingas aktas ir koncertas 
įvyks spalio 10 d. 4 vai. po pietų, 
Kollegiate auditorijoje, 34 Ca
tharine g-vė, dalyvaujant žy
miems Kanados ir Amerikos vei
kėjams, Kanados valdžios atsto
vams ir virš trijų Šimtų jauni- 

imo programos dalyvių.
Ruoškitės iš anksto į pirmą 

tokią reikšmingą šventę.
Informacija

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“N a U J I E N n S

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

S. Petersonienė
šia valdė kūną labai žmoniškai. 
Su Antaninos Markuzienės mir
timi mes lietuviai netekom dvasi
nės milijonierės. Ji virš 72 metų 
būdama dirbo artimui: vaidino, 
ir gali sakyti scenoje mirė. Taip 
elgiasi visi gerieji žmonės: Gas
paras Velička mirdamas parašė 
patriotinį veikalėlį “Lėk, lėk, 
mano sakalėlį”. Toks lietuvių 
kilmės baritonas Eddi Nelson ne
atsisakė dirbti scenoje net gy
dytojų patariamas ilsėtis — jis 
irgi mirė scenoje. Taip prie sa
vo darbo besirasdami nukeliau
ja pas Tvėrėją visi žmoniškiau- 
si asmenys. Jie nemiršta — jie 
lieka savais pavyzdžiais — sa
va į giri paskata — visiems lai
kams su mumis. Taip ir velionės 
Antaninos Sidzikauskaitės budy
nės buvo daugiau panašios į dan
giškas vestuves, o ne į žemiškas 
budynes. Jos taip buvo pilnos 
šventos nuotaikos, grožio ir rim
ties. Jose jautėsi dvasios pra
našumas prieš kūną. Antaninos 
dvasinis palikimas taip slopino 
jos kūno netekimo skausmą, kad 
jauteisi esąs iškilmingiausioje 
puotoje. Mirtis ten nesijautė — 
viskas gyvavo žmoniškosios An
taninos nuveiktais gerais dar
bais Tautiniuose rūbuose ji il
sėjosi. Uniformuoti pasikeisda
mi šauliai ją gerbė. Dvasiškis 
su žmonėmis nuotaikingai mel
dėsi. Visi susirinkusieji buvo 
susikaupę — jie tarsi klausėsi 
pas Dievą nuėjusiosios Antani
nos patarimo: sėkite jūs mano 
pėdomis — dirbkite visi artimui, 
neišskiriant ir seniausiųjų — 
kaip aš stengiausi dirbti. Taip 
ir nusinešė velionė Antanina di
džiausią kraitį pas Tvėrėją — 
savus dvasinius milijonus. Ji vi
sa siela tarnavo artimui: savus 
artistinius gabumus ji panau
dojo gėriui aplinkoje skleisti, 
nuožmumą mumyse mažinti ir 
visiems laimės teikti. Ji juk sa
vo senatviškomis rankomis už
dirbtus tūkstančius žaliukų sko
lino Varnas — Montessori vaikų 
židinėlio pradžiai. Be jos reikia
mos ir laiku suteiktos pagalbos 
dar ir šiandien tu namų mes ne
turėtume. Tokių, kaip velionė 
Antanina žmonių dabar labai re
tai pasitaiko mūsų tarpe: eiki
me jos pėdomis visi, nė vieno 
neišskiriant. Paduokime vienas 
antram rankas; visų tikybų, vi
sų politinių nusiteikimų, visų 
užsiėmimų žmonės tapkime sa
vais darbais viena lietuviška, 
kultūringa, padori šeima, šei
ma dirbanti gėriui — laimei sa
vyje padidinti ir tokios laimės 
artimo širdyje pagausinti.

Mūsų visi pasiturintieji, iki 
šiol kantičkos bagoto žmogaus 
darbais, daugumoje, užsiėmę, 
atgimkite velionės Antaninos 
dvasioje, ir pradėk it talkinti pir
mus lietuviams seneliams namus 
įgyvendinti, šykštaus bagočiaus 
likimas jau senai kantiškose yra 
apgiedotas. Visi jį žinome. Jis 
baisus. Už tai dar šiandien dva
sini gėrį imkime vertinti kuo 
aukščiausiai. Nuo čia prasidės

— “Sakai gyvenate gerai, nors nepadėjo aitvarai;
Ir mes taip pat sava ranka išmokom pelnyt visą ką.

Vardan vaikystės mūsų dienų, tu atsiuntei man dovanų.
Ir aš dabar mąstau, ką padovanot galėčiau tau.

Taip daug pas mus tų dovanų, kad ir pasirinkti yra sunku. 
Visų gražiausia dovana — tai šilo juosta balzgana;
Tai smėlio kelias ties namais, pasiilgtais ir mylimais, 
Kalnelis papuoštas žara, ir eglių mėlyna skara;
Tai kelio vingis parugėj, ramunės žiedus pradalgėj.

Prie tos didžiulės dovanos dar kapas motinos senos, 
Papuoštas lieknu berželiu ir eglės vainiku žaliu.
Dar Nemuno kilpa sujuost ir rūtos šakelė papuošt.

Vsų tų dovanų aš tau nesigailiu — deja atsiųsti negaliu.
Tuo tarpu ramina mus Gimtoji Žemė ir Dangus”.

Kiek ilgai dar reikės mums 
čia Amerikoje dvasinės higienos 
pratybų, kol mes pajėgsime gė
rėtis Lietuvoje žmonių besigėri
mais dvasiniais dalykais. Ten 
gydytojas — ligoninės skyriaus 
vedėjas — specialistas dirba 
kruopščiausiai už... 90 dolerių 
mėnesiui. Jis dirba žmonėms,
gali sakyti, pusdykiai. Ir vis tiek 
nepaliauja džiaugtis dvasiniais
dalykais. Jam mieliausia dova
na mums prisiųstina — tai “šilo 
juosta balzgana”. Taip giliai jis 
supranta mūsų nelaimę — dvasi
nės sveikatos mumyse pasilpimą. 
Juk, tikrai, mes čia viskuo per
tekę medžiaginiai, kaž kur eitu
me. kad galėtume prieiti krikš- 
tolinio tyrumo Lietuvos upę, ge
riausiai nervus -raminantį Lie
tuvos mišką, mieliausius — šir
dį kiekvienam atveriančius, taip 
meilius, vaišingus, gero kitam

Pagarsėjusi brity modeliuotoja Twiggy 
dabar bando patekti j scena ir j fil
mus. Jos drabužiai net ir siu dienu 

madose labai pažangūs.

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

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY- 
NU KĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - 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 - Petersoniene, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 doL

linkinčius Lietuvos žmones. Vis 
tai dvasiniai turtai, nepalygina
mai vertesni už tūkstantinę suk
nelę... Už tai visi šiandien čia 
gyvenantieji lietuviai, pasispaus- 
kime: savo žmoniškumo laikro
dį pavarykime gerais darbais 
visu šimtmečiu pirmyn.

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 psl., $1.00. -

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislu — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

N A U J I E N O S, 
1739 So. HALSTED ST\ CHICAGO, ILL. 60608.
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Juru dovana — žuvys pasiekia krantus dvėselienos formoje..

Diena kada pasaulis mirė 
H

Oras buvo nuodingas... paukščiai krito iš dangaus... 
tai buvo žmogaus pabaiga

(Tęsinys)

Atsiųsta paminėti r
Pedagoginio Lituanistikos 

Instituto naujausi leidiniai i s

Chicago Today praeitų 1970 
metų lapkričio 1 d. priede persi- 
spaudino Dr. Isaako Asimovo, 
daugiau kaip 10 mokslinių ir 
mokslo fikcijos knygų autoriaus, 
viršuje cituoto pavadinimo fan
taziją, tikriau mokslo fikciją. 
Deja, daugumoje atvejų moksli
nės fikcijos pasirodė buvusios 
pranašystės, kurios nuo Julės 
Verne laikų didžiumoje tapo tik
ro vėm is.

Dr. Asimovas baugiai realistiš
kai piešia nuotaikas žemėje pa
skutinėmis jos dienomis.

Jaksonas aiškina žmonėms 
deguonies svarbą

Autorius pradžioj nupasakoja, 
kaip pasislėpęs nuo svieto akių 
nuošaliuose, dar žaliuose krū
muose Jasper Jackson stato Ar-

ką, kuri tačiau nėra panaši j pa
sakiškojo Nojau arką: anoji bu
vo laivas gyvybei per didįjį tva
ną išgelbėti, o Jakson Arka — 
kažkas panašus j viskuo apsirū
pinantį miestelį ar kaimą, arba 
sodybą, hremetiškai apdengtą 
kupolu, kad iš oro vidun nuodin
gas oras neįsiskverbtų.

Jaksonas prisiminė, kai dar 
ne taip seniai jis rašė straips
nius, sakė prakalbas ir įkalbinė
jo bendrai griebtis veiksmų gel
bėti aplinką — žemę, vandenį ir 
orą. Jis kalbėdavo apie deguo
nį ypatingai, sakydamas: “Lais
vo deguonies žemėje, nei kurioje 
kitoje planetoje nėra”. Deguo
nis yra atmosferoje. Ten jis vi
sada būdavo. Biologiškai, deguo
nies buvimas buvo skaitomas na
tūraliu faktu. Nei žmogaus or-

I

I

aus. ju bu- 
bažny-

radus suglaustai ir 
sakyčiau chronvlo- 
dkota, kiek lietuviai 

ose šalyse yra parodę mei-

1

( rimąsi į draugijas, savų 
c i u stcit\ miib, įtinę n
rinę veiklą: švietimas, spauda, 

. u. -.i r i lės savo tėvvnei ir kiek auku bei į muzika, teatras, sportas, dailė, i euagoginis Lituanistikos In- x ‘ .... r . .cfint . . -i j j • pastangų sudėję gelbėdami jaiiarchitekturairmokslas,oantro-stautas CiKagcje išleido dvi \er-1; . * .. .. .. , .. - laisve atgauti ir vėliau jos ne- ji brošiūros puse skirta rūpestingas knygas sudarytas is pa-j ‘ ; . . , . x . . I .. f . x > u- i itioc 4. r - i • 'tekus. Štai, tad ir trumpiausia į ciams Lietuvos kultūros kehmuties autoriaus \ incento Liulevi- L . . ’ H ....
ič iv.,;..; i a l •‘iturimo santrauka: ir atkūrimu,ciaus is Dairiu laikraščių bei 

žurnalų surankiotų jo rašytų Į 
straipsnių dviem plačiomis te- į darbe 1 skyriuje — 
momis: išeivija Lietuvos atkū
rimo darbe ir Amerikos lietuviu 
kultūriniai laimėjimai. Stambaus 
sąsiuvinio formato H pir-

Abudu leidiniai aprūpinti bi
bliografija bei šaltinių lentelė
mis.

Išeivija I ietuvos atkūrimo 
Pastangos 

XIX amžiuje’ pradedama Napo
leono laikais ir 1831 bei 1863 me
tu sukilimais; kova už savą
ją spaudą, iki Lietuvos dalyva
vimo Pasaulinėje parodoje Pa
ryžiuj. H skyriuje apimtas lai-

Atrodo, kad šiedu leidiniai 
bus naudingi ne vien studen
tams lituanistams, bet ir visiems 

i lituanistikos veikėjams kaip pa
rankus “Vade mecum”. J. Pr.

ganizmas, nei kuris kitas gyvas 
padaras deguonies atsargų sa
vyje nekrovė. Dėlto yra taip, 
kad nebegaudami deguonies 
smegenys ir visas kūnas per pen
kias minutes miršta.

Deguonis yra aktyvios dujos. 
Jos jungiasi su viskuo, kas or
ganiška — pradedant medžiais, 
baigiant anglimi arba žmogumi 
ir žibalu. Atitinkamai pakaitin-. 
ti jie dega — reiškia jungiasi su 
deguonim Numesta cigaretės 
nuorūka ar žaibas įžiebia žolės 
žiupsnelį, ir ištisa giria dingsta, 
o su ja dingsta kubinės mylios 
deguonies, paliekiant pelenus ir 
dujas, kuriose deguonis yra tvir
tai susijungęs su kitais atomais.

Paliktas pats savo “valiai” že
mės deguonis greit susikombi
nuotų su medžiagomis ir visiems 
laikams ir visiškai išnyktų. Nė
ra palaido deguonies nei Mėnu
lyje, nei Marse, nei Veneroje nei 
kurioje kitoje mums žinomoje 
planetoje, nei atmosferos nei ko
kioje kitoje formoje. Deguonies 
yra tik žemėje. Nebūtų ir čia, 
jei ne augalai žalumynai: miš
kai, augalai ir žolės.

Augalai atplėšia iš ore esan
čio anglies dvideginio anglį (car
bon) ir tą anglį įsijungia į savo 
lapus ir kitus audinius, deguonį 
kaip sau netinkamą ir nereika
lingą atmatą palikdami atmos
feroje. Visa pasaulio augmeni
ja iki anglies ir naftos yra pa
sidariusi iš anglies (karbono), 
atimtos iš anglies dvidegio jun
ginio. Taip augmenijos mais
to atmata — deguonis su laiku 
pripildė visą atmosferą.

Bet žmonija sudegino anglies

PER ANNUM PER ANNUM

PER ANNUMPER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

AND LOAN ASSOCIATION
4C4C ARCHER AVENUE

PHONE: 254-4478

Nuo
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

MIDLAND
SAVINGS

CHICAGO, ILLINOIS G8S32

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Chicago Savings
ind Lcir Associitioi

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

INSURED
UP TO

PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn
Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 82.00.
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 orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

ir naftos atsargas ir degina miš
kus. Jaksonas ąiškino žmonėms, 
kad iši
kas deguonį begamina. Žmonės 
pasidarydavo neramūs, 
eidavo miškų kirsti, žmonės ir 
daugiau darė kas negalima, ži
noma, ne iš piktos valios, o vien 
dėlto, kad negalvojo. Jie leido į 
upes ir ežerus savo ir industri
jos srutas. Į vandenį nutekėjo 
visi detergentai ir šarmai, che
minės trąšos ir pesticidai (para
zitams naikinti nuodai). Kiek 
pastangų bedėjo Jaksonas, des
peratiškai besistengdamas išgel
bėti pasaulį. Nebetekęs vilties 
pradėjo statyti Arką.

Antrasis Nojus stato Arką
Pensacola, Florida. — Rugs. 

12 d. Masės negyvų žuvų, kurias 
Floridos Marine Patrol valdinin
kas pavadino “didžiosiomis vi
soje tos srities istorijoje, paste
bėtos šiandien nusitęsiant per 
geras dešimtį mylių Escambia 
Bay rytiniu pakraščiu.

“Tenai yra tokios masės, kad 
stačiai neįmanoma atspėti, kiek 
ten negyvų žuvų gali būti”, pa
reiškė Įeit. Lewis Zangas. “To
kiais kiekiais aš manau, kad me
tu bėgyje visa Eskambijos Įlan
ka bus nebegyva”...

Zangas pridūrė, kad žuvų dvė
seliena, nuo kurios buvo užsikim
šęs Molatto Mayou, per 12 mylių 
į rytus nuo šios vietos, buvo dalis 
to paties žuvų gaišimo, kurs pra
sidėjo rugsėjo 4 dieną ir išnaiki
no milijono dolerių vertės ge
riausių austrių.

naikinusį miškus nebebus | masis židinys turi M puslapiu 
-V su apianka, kaina pažymėta

. bet ir vėl an^ras's tokio pat formato 18|kotarpis nuo 1905 metų revoliu- 
psl. kaina $1. Abudu sąsiuviniai Į cinių sąjūdžių ii’ Pirmojo JAV 
išleisti, kaip autorius paa: 
Pedagiginio LituanisLkos 
tuto studentams pasaulio 
vių istorijos kursui. Ta 
proga, mokomajam reikalui iš
leistas perspausdinant iš "Pa
vasario balsų” ir kitų raštų Mai
ronio populiariausių eilėraščių 

j (33) atranka 48 puslapių leidi
nėlyje su poeto dar klieriko lai
kų nuotrauka. Leidinėlis pava
dintas! “Maironis: Miškas ir lie-

_ąjūdžij ir Pirmojo JAV 
kiną, lietuvių politinio seimo iki ivai- 
lnsti-<rių rinkliavų įvairiausiems rei- 

I kalams dar earo tebevergiamo- 
ije Lietuvoje. Skyriai II iki VII 
pasakoja iše vijos pastangas ir 
glaudžius ryšius su karų kanki-

lietu- 
paėia

tuvis. Mažoji biblioteka”, kaina 
$1.50.

Grįžtant prie pirmųjų, tai yra

Sustoja žurnalas “Look”
New Yorkas. —> Korporacija 

Rowels paskelbė, kad nuo 
ateinančio mėnesio žurnalo 
“Look” leidimas sustabdomas. 

•, , . • > • „ Paskutinis numeris išeis spalionarna, nepnk ausomybes siekian- ‘
čia ir dėl jos kovojančia Lietu
va; įnašas Lietuvos nepriklau
somybei ir jos pripažinimui at
gauti ir pagalba Lietuvai eko
nomiškai atsikurti.

Sąsiuvinyje "Amerikos lietu
vių kultūriniai laimėjimai” ap- 

; taria Amerikos lietuvių Ame-

pradėtas
700 tūks-
Per pir- 

mėnesi us

darbas vertas kiekvienam lietu- Į r;jęoje įsikūrimo sąlygas ir kul- 
viui išeiviui pasidžiaugti ir pa-

Žurnalas buvo 
leisti 1937 metais su 
tančių prenumeratos, 
muosius šešių metų
jo parduota (>,600JM)0 egzemp
liorių, tačiau dėl didėjančių 
leidimo išlaidų esą nebeapsi
moka toliau leisti.

r*

Jaksonas statė savo Arką.
Prie jo priėjo vienas jaunas 

vyras, iki juosmens išsivilkęs, 
prakaituotas. Jis prabilo: “Pras
ti reikalai. Daugiau ir daugiau 
pranešimų per radiją...”

“Negyvos žuvys?”
“Visame okeane. Reikalai 

prastėja”.
“Aišku, prastėja”...
Gyvybės eiklius žemėje buvo 

delikatiškai tarpusavyje susiau- 
dęs, tad galėjo daug žalos pakel
ti — bet ir tam buvo riba...

Puvimo bakterijos tarpo ir 
dauginosi, ir atakuodavo atma
tas ir kombinuodamos jas su de- 
guoniu, kol tik atmatų ir srutų 
nebaigiame antplūdyje deguonis 
sutirpo ir dingo. į

žmonės stengėsi atitolinti pa
vojų statydami | srutų valymo 
įmones, kuriose jsrutos būdavo 
sukombinuojamo^ su deguoniu 
prieš patekdamos į vandenį. Bet 
tuo būdu paruoštos srutos buvo 
beveik grynas mineralas. Algės 
augo, plito, bujojo ir mirė, o pu
vimo bakterijos jas skaldė, im- 
damos ir sunaudodamos deguo
nį ir pačios miiįtdamos. Vande
nynų dykumos didėjo. Cheminės 
trąšos dirvožemjįje buvo turtin
gos nitratais (jotinėmis dali
mis) ir fosfatais. Detergentai 
taip pat turėjo diug fosfatų. Vi
sa tai suplaukė | vandenis, kad 
algės galėtų plisti, augti ir mir
ti.

Į vandenį vis daugiau pateko 
visaip sofistikuotų nuodų. Mer- 
kuro (gyvsidabrio) priemaiša- 
lai, chlorino ir sieros junginiai, 
visa cheminės industrijos atma
tų parafernalija; visa tai plėšė 
ir skaldė gyvybės audeklą. Ir 
visa tai buvo nunešama į okea
nus.

Jaksonas vienoje karštoje kal
boje pasakė, kad okeanas sens
ta už jį patį greičiau ir okeanas 
mirs už jį patį anksčiau. Jo kal
ba spaudoje rado menką atgar
sį. “Tik jau ne okeanas?” jo 
paklausė netikintis reporteris.

— Kodėl ne? — klausimu— į 
klausimą atsakė Jaksonas. “Bal
tijos jūra jau prieš metų me
tus mirė. Tai yra užburtas ratas.

Kiekvienas mirties žinksnis se
kantį žingsnį padaro lengvesnį. 
Viskas žus paspartintu tempu 
“Kiek ilgai žaliuminams truks 
papildyti dingusį deguonį?”

Jaksonas atsakė: žaliumy- 
nams fotosintezės būdu atnau- 
pinti visą deguonį atmosferoje 
trunka 2,000 metų... Du tūkstan
čius metų, jei ekologija būtų 
tvarkoje,. Bet jei gyvybės aude
klas bus suplėšytas, deguonis 
greičiau susikombinuos su su
puvusiomis ir pusiau supuvusio
mis liekanomis, pluduruojančio- 
mis okeanuose ir susikaupusio
mis jų pakraščiuose. Kai tuo bū
du dalis deguonies bus dingusi, 
anglies dvidegis proporcingai 
padaugėjęs mus sunaikins kūne 
susikaupančiomis rūgštimis (aci
dosis). Net jei ne tai, anglies 
dvidegis, kurs atmosferoje pasi
lieka, užlaikydamas šilumą, pa
darys žemę karštą ir sausą”.

“Kas tada mums daryti.?”
Jaksonas patraukė pečiais. Jis 

jautėsi pervargęs beargumen- 
tuoti.

(Bus daugiau)

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ______ __
Minkštais viršeliais tik ..................... ..........................

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik _______ __________________________________
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

money orderį.

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

$3.00
$2.00

SI.50

J

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
_ Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai^kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamanišku ir 

. kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bait 
r kai ir kt

■ Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

augti - taupykite!
INSURED

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

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

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

UNIVERSA
___ fr- .-m.  = \ _ ... » .       ... . . • Jt

E

&

*

s

’----------—

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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ALG1RBAS BL'DRECKIS

ETNOGRAFLNIĮj !
Laikas nuo laiko mūsų rašlia

voje kyla kartais nereikalingos, 
bet priverčiančios pagalvoti kon
troversijos. Kaip antai, Lietu
vos valstybės įsikūrimo datos 
klausimas, lietuvių tautos vaid
muo antikiniame pasauly, ir, 
pastaruoju laiku, didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio - karaliaus 
naudosenos kivirčas. Tie klau
simai ir jųjų paryškinimas pa
deda sustiprinti lietuvių išeivių 
tautinę sąmonę. Drauge, o ypač 
Naujienose pasirodą straipsniai 
šiais klausiniais yra ne tik įdo
mūs, bet ir naudingi.

Kas būdinga mumyse, tai, kad 
tuos klausinius viešai kelia pu
blicistai, o ne mokslininkai. 
Užtat dažnai miklesnė plunksna 
labiau nuteikia visuomenę pri
imti gabaus publicisto išvedžio
jimus. Žinoma, .to pasėkoje 
moksliškumas nukenčia. Čia 
nenorima papeikti žurnalistines 
kontroversijas mokslinėm te
mom. Anaiptol! Dažnai mū
siškiai specialistai - mokslinin
kai nepalaiko santykių su pla
čiąja visuomene ir nesupranta, 
kas tuo metu tikrai domina ma
ses. Užmirštama, jog ir kai ku-
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JENŲ PAINIAVA 
rie moksliniai klausimai labai 
domina visuomenę ir prašyte 
prašo paaiškinamų bei išryški
nimo, o žurnalistas, būdamas 
nuolatiniame sąlyty su visuo
mene — skaitytojais, pagauna 
skaitytojų smalsumo kryptį.

Vienas toks visuomenei įdo
mus klausimas tebėra lietuvių 
tautos etnografinės ribos, šis 
klausimas gal ne tiek rūpi že
maičiui, kauniečiui ar suvalkie
čiui, kiek jis rūpi mažlietuviui, 
vilniečiui ir pietryčių dzūkui.

Pokario laikais vyraująs po
litinis bei visuomeninis uždavi
nį s į ra Lietuvos nepriklauso
mos valstybės atstatymas. Mūsų 
valstybingumo svarstymuose sie
nų klausimas neparyškintas, o 
nustumtas į antraeilių dalykų 
sąrangą. Yra rimtų ir atsakin
gų lietuvių politikų, kurie laiko 
Lietuvos sienų klausimą nerim
tu, grynai problematiniu klau
simu, o ne realios politikos ob
jektu. Štai V. Rastenis savo 
straipsnyje “Etnografinės sie
nos?” bando numoti sienų klau
simą šiuo teigimu: “Lietuvių 
tautos istorijai, tų duomenų rin
kimo, ypač moksliškai atlikto,

Nesutaria del būdų Bendruomenei kenkti
Praeitą šeštadieni ir sekmadienį Valdo ir Astos 

Adamkų dėka Pasaulio Lietuvių Bendruomenė buvo su
kvietusi JAV ir Kanados lietuvių laikraščių redaktorius, 
spaudos darbininkus ir JAV Lietuvių Bendruomenės vei
kėjus, kad galėtų pasikeisti mintimis įvairiais lietuviško 
gyvenimo klausimais. Juozas Bačiūnas sugalvojo ir pra
dėjo tokius spaudos atstovų pasitarimus, o Valdas Adam
kus, pats neturėdamas laiko net užeiti į suvažiavusių 
pasitarimus, eina Bačiūno pramintu taku.

Toki pasitarimai buvo naudingi praeityje. Išsikalbė
jimas dažnai nulygina aštrumus, parodo kitą medalio 
pusę, priešus verčia tapti sukalbamesniais. Suglaudžia
mos retėjančios lietuvių gretos, randama bendra kalba 
patiems svarbiausiems klausimams spręsti. Tokiuose pa
sitarimuose Bendruomenės vadai ne tiktai išdėstydavo 
savo pageidavimus, bet jie užgirsdavo ir kritikos.

Praeitą sekmadienį pagrindinį pranešimą padarė 
PLB pirmininkas Stasys Barzdukas. Kad platesni Ame 
rikos lietuvių sluoksniai žinotų jam rūpimas svarbiausias 
problemas, šiomis dienomis įdėsime jo pranešimą. Suva
žiavusiems patiko Barzduko parinkta pavyzdinė Krylo
vo pasakėčia “Kvartetas”. Joje, kaip žinome, groti ne
mokanti beždžionė, asilas, ožys ir lokys kaitaliojo vietas 
orkestre, tampė stygas, pagaliau barėsi ir koliojosi, bet 
nieko neišėjo. Orkestrui neužtenka muzikus persodinti, 
reikia, kad jie mokėtų groti.

Tabor ūkyje sukviestoje konferencijoje skaityti keli 
referatai, duota lietuviams naudingų informacijų, pa
minėtas mokyklinio amžiaus vaikams būtinų vadovėlių 
paruošimo reikalas, bet suvažiavime nesibaigė kalbos 
apie pačioje Amerikos Bendruomenėje kilusį konfliktą. 
Krylovas galėjo savo muzikantus sodinti iš vienos vietos į 
antrą, bet konferencijos organizatoriams buvo daug 
sunkiau: patys svarbiausieji jų muzikantai visai neat
vyko Į konferenciją.

Tabor ūkyje paaiškėjo, kad yra kilęs nepaprastai aš
trus konfliktas tarp Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir 
naujai išrinktos JAV Lietuvių Bendruomenės vadovy
bės. Jis toks aštrus, kad volertinė vadovybė, prieš mėnesį 
raginusi savo veikėjus ir pritarėjus galimai gausesniais 
būriais vykti į šaukiamą spaudos konferenciją, paskuti
nę savaitę įsakė ten nevažiuotu Frontininkai paklausė. 
Jie šion konferencijon neatvyko. Nepasirodė ir fronti-

reikšmė neginčytina. Bet ap
gaulinga iliuzija yra tikėjimas, 
jog tai realus gairių smaigsty- 
m^s busimosioms Lietuvos val
stybės sienoms” (Akiračiai, Nr. 
3—27).

Dirvoje “Šis bei tas” skyriuje 
V. Rastenis susilaukė atkirčio, 
kuris remiasi daugiau liaudišku 
sveiku protu, negu katedrine di
plomatija, būtent: “Tik taip ga
lima pelnyti bent minimumą, 
kai stosime prieš savo godžių 
kaimynų apetitus... jei elgetiš
kai maldausime vien minimu
mo, tai — vargu ir tai begau
sime” (Dirva, Nr. 31, š. m. ba
landžio 23 d.).

Šie pasisakymai sienų studi
javimo klausimu yra, palyginti, 
švelnūs. Klausimą iki aistros 
laipsnio sukėlė Algirdas Gus
taitis. Jau eilę metų Algirdas 
Gustaitis braižo didžiulį “etno
grafinės Lietuvos” žemėlapį. 
Labai impozantiška savo erdvu
mu ir pridėtais atvaizdais yra 
Gustaičio Lietuva; ji apima bu
vusią Rytų Prūsiją, Balstogės 
ir Naugarduko vaivadijas ir 
nemažą ruožą į rytus nuo 1920 
m. Lietuvos — 'TSRS sienos. 
Žemėlapio apimtis kutena visų 
lietuvių širdis. Aiman, kad Lie- 
tuvužė būtų tokia! /Visa bėda, 
kad joks Lituanistikos institu
tas, jokia LRK Mokslo Akade

ninkų kontroliuojamos spaudos atstovai. Kitose konfe
rencijose jų redaktoriai net koreferentais buvo, o šį kar
tą jiems skirtos kėdės buvo tuščios.

Paaiškėjo, kad konfliktas tarp PLB ir JAV LB labai 
rimtas. Naujai išrinkta volertinė grupė pareikalavo, kad 
į šią konferenciją nebūtų Įleistas klarinetu grojantis mu
zikantas. Bendruomenės orkestro vedėjui atsisakius iš
stumti ilgus metus nuoširdžiai Bendruomenės darbą dir- 
busį viceprezidentą, nutarta visą konferenciją boikotuo
ti. Tiktai informacijos sumetimais leista porai fronti
ninkų vykti į spaudos konferenciją, o visi kiti susilaikė.

Niekam ne paslaptis, kad frontininkai išvaikė iš Ben
druomenės didelę daugybę visuomeninį darbą pasiryžu
sių dirbti žmonių. Kiekvienoje kolonijoje nuo Bendruo
menės darbo buvo atstumtas didokas vyrų ir moterų skai
čius. Kitų įsitikinimų žmonių atstūmimo jiems neužten
ka. Dabar jie reikalauja, kad būtų išstumtas jiems ilgus 
metus nuoširdžiai dirbęs, brangų laiką eikvojęs ir svei
katos vos nepalaužęs vicepirmininkas.

Frontininkų užsispyrimas vieniems valdyti Bendruo
menę ją nususino, padarė vienos grupelės negyvu orga
nizmu, mažinančiu patarnavimus ir uždarančiu leidinė
lius. Kilęs konfliktas tarp JAV LB vadovybėn sulindu
sių frontininkų su PLB vadovybe dar labiau pakenks 
Bendruomenei. Volertinė eina prie liepto galo. Ji bandė 
primesti savo valią Altui, bet jai nepavyko. Nutrūkus 
dialogui su AItub ji dabar viešai traukia ir su PLB. Jie 
bandė primesti savo valią PLB vadovybei, o kai nepavy
ko, tai demonstratyviai boikotavo konferenciją. Niekas 
volertinei Bendruomenei tiek nepakenkė,, kiek šis nuta
rimas. Lietuviai bijo žmonių, kurie nori savo valią pri
mesti. Niekas lietuvio taip neatstumia, kaip valios pri
metimas prievarta. Prieš prievartą lietuviai kovoja, o 
kai nepajėgia, tai bėga, bet prievartos jiemetoleruoja.

mija nesuskubo pridėti savo im- 
primatūros ant to žemėlapio. 
Buvo kreiptasi į Vliką ir 'į Lietu
vos tyrimo institutą, bet nesu
silaukta aprobato. Tad Gustai
čio didžiulis žemėlapis guli jo 
stalčiuje. Visa kapa sumažintų 
fotokopij ų išdalinta. Didžiulio 
atspaudas yra Lietuvos Laisvės 
Komiteto būstinėje (žinoma, to
kioje vietoje, kur nematytų že
mėlapio lenkų ar latvių egzilių 
politikai!).

Bet A. Gustaitis nenusimena. 
Jis rašyte rašo straipsnius mūsų 
periodikoje sienų klausimu. Vi
sur perša savo nubraižytas ri
bas.

Kai Lietuvos tyrimo institu
tas priėmė Lietuvos etnografi
nių sienų žemėlapį, kuris nesu
tapo šimtanuošimtiniai su Gus
taičio žemėlapiu, tai pastarasis 
spaudoje išliejo savo tulžį prieš 
institutą ir jo žemėlapį. Jo ar
gumentai buvo ad hominem 
pobūdžio ir užtat nesusilaukė 
atsakymo.

A. G. tulžis vėl išsiliejo po 
Vilniaus krašto lietuvių sąjun
gos c. v. pirm. Kazio Veikučio 
š. m. vasario 28 d. kalbos. Toje 
kalboje (kuri tilpo Nepriklau
somos Lietuvos kovo 31 d. nu
mery), K. Veikutis išdėstė vilnie
čių ir mažlietuvių pastangas pa
veikti Vliką, kad anas paskirtų 
ir dėmesio ir lėšų rimtoms Lie
tuvos sienų studijoms. K. Vei
kutis taip pat padarė pastabą, 

kad galima lietuvius veikėjus 
surūšiuoti į dvi grupes — mi
nimalistus ir maksimalistus: 
“Minimalistai abejoja dėl Du
bysos, Naugarduko ir Gardino 
priklausomumo Lietuvai, o 
maksimalistai bara vilniečius, 
kam jie atsisakė Balstogės” 
(Nepriklausoma Lietuva, š. m. 
kovo 31 d.). Jam reikėjo pri
minti, kad dar yra didelis bū
rys, kuris užima vidurinę po
ziciją, tarp minimumo ir mak
simumo. Gal jiems reikėtų nu
kalti terminą “inedianistai”?

Tūlas Veikutis dar pridėjo 
ant galo santūrią pastabą: “Jei 
mūsų istorikai ir archeologai 
aiškiai pasakytų, kad prūsai ir 
jotvingiai yra lietuvių kiltys, 
galima būtų tas sritis laikyti 
lietuvių tautos žemėmis už Lie
tuvos etnografinių sienų”, (žr. 
ibidem).

Užuomina apie Balstogę ir 
šis paskutinis teigimas apie 
prūsus ir jotvingius galvaniza
vo Algirdą Gustaitį stvertis 
plunksnos ir išpilti straipsnį: 
“Nelaidokite savųjų svetima
me kapinyne” (Tėviškės Ži
buriai, š. m. balandžio 23 d.. 
Straipsnis buvo kupinas palai
dų citatų ir neįtikinančių auto
riaus intarpų. Labai taikliai 
tame pačiame laikrašty jam at 
sakė dr. Martynas Anysas, Ma
žosios Lietuvos istorijos žino
vas. Straipsny “Neklastokime 
istorinių šaltinių’’ (š. m. liepos 
14 d.), dr. Anysas rašė: “Savo 
tezei įrodyti A. Gustaitis šau
kiasi į pagalbą visą eilę moks
lininkų, bet nė vienas jų ne
duoda aiškių žinių apie jotvin
gių kalbą, necituoja nė vieno 
žodžio jotvingiškai ir net ne
mini, kur jie gyveno, kada ir 
kaip yra dingę”.

A. Gustaitis taip pat Naujie
nų kovo 26 d. laidoje išbarė vil
niečius ir Tyrimo institutą, 
kodėl “į lietuviškos etnografi
nės ribos plotus neįtraukia 
Baltvyžių miškyno nei Bal
stogės” (žr. A. G. “Balstogė vra 
etnografinėse lietuvių tautos 
ploto ribose”). Kaip argumen
tą jis mini, jog antrojo karo 
metu gavo leidimą, įsteigti lie
tuvišką mokyklą Balstogėje ir 
kad lietuvių mokykla susilau
kė “didoką skaičių mokinių”.

Ką tai reiškia didokas skai
čius? 100 — 200 mokiniukų? 
Juk 1931 m. iš Balstogės 91.335 
gyventojų trys ketvirtadaliai 
buvo žydai. Paiimkim A. G. 
mėgiamą Baltvyžių girią. Ne
jaugi Veikučio ir Budreckio 
širdis nekutena prisiminimai, 
kad Daujotas Gardėniškis, Kęs
tutis, Vytautas ir didikai Rad
vilai “puščioje” medžiodavo 
stumbrus ir elnius? Juk ir vi
siems lietuviams kyla nostalgija

dėl prarastos didybės ir žavin
gų miškynų. Mykolas Balins- 
kis 1850 m. rašė, kad Baltvy- 
žių girios gyventojai kalbėję 
lietuviškai arba ukrainietiškai 
(ar tik ne gudiškai? A. B.) bei 
lenkiškai. Na, gerai, bet kiek 
tų girėnų galėjo būti? Vos 6000. 
Lietuviškai tenai dar kalbėjo 
apie 1876 m., bet jau lenkiško
jo elemento įtaka vyraujanti ir 
kitus elementus beveik visiš
kai suvirškinusi. 1921 m. Balt- 
vydžių girioje surašyta vos pus 
trečio tūkstančio girėnų. Ką tai 
reiškia prieš 1.200.000 lenkų 
Balstogėje, Bialoje bei kituose 
miestuose ir miesteliuose. Abe 
joju, ar tūlo Gustaičio tauri lie
tuvybė suvirškintų milioną 
mozūrų, ypač “zajadlų kreso- 
vcų”.

Tam pačiame straipsnyje A. 
Gustaitis be reikalo tarkuoja 
Veikutį ir Budreckį. Jis sar
kastiškai rašo: “atrodo, kad 
jis K. Veikutis — A. B.) yra 
minimaljnės Lietuvos šalinin
kas, kaip ir minėtas dr. Bud- 
reckio darbas”. Anaiptol! mie
las Algirdai. Kazys Veikutis 
jau kelintame Vliko seime ban
dė išjudinti mūsų politikus iš 
letargijos ir sudominti juos lie
tuvių tautos etnografiniais 
klausimais. A. Gustaitis labai 
neteisingai švaisto minimali- 
nės Lietuvos sąvoką. Iš visų, 
kurie rašė sienų klausimu ir be 
abejo A. G. visus straipsnius 
yra iškirpęs — tai berods, kad 
V. Rastenis bus didžiausias mi
nimalistas. Grįžkime prie jo 
straipsnio Akiračių 3 — 27 nu
mery, atseit: “Tegu tik pa
vyksta Lietuvai išsilaikyti įsiki
bus į dabartines LTSR sienas. 
Tai būtų laimikis.” Iš to teigi
mo gali susidaryti įspūdis, kad 
tas publicistas būtų patenkin
tas tik Vilniumi ir Klaipėda.

Iš veiksnių, tai, tur būt, 
bent ^Oficialiai didžiausi mini
malistai bus mūsų diplomatai, 
kadangi niekas mums nepripa
žino Vilniaus, Švenčionių, Tra
kų. ir Druskininkų apskričių 
grąžinimą Lietuvon. Lietuvos 
Laisvės Komitetas dėl santy
kių su lenkais ir latviais, ven
gia prasitarti sienų' reikalu. 
Kai būnar išprovokuotas, tai pa 
si sako už 1920 m. arba sutarti
mis sudarytas sienas — t. y. už 
politines — diplomatines sie
nas. Vlikas seka Lietuvos Lais
vės Komiteto pavyzdį.

Kita vertus, Lietuvos tyrimo 
instituto siūlomos sienos net 
kai kur pralenkia A. Gustaitį. 
Juk šiaurės rytuose gustaitinis 
žemėlapis pasistumia iki Dri- 
sos, ogi Instituto žemėlapis dar 
apima beveik visą Dysnos aps
kritį.

(Bus daugiau)

M. GELŽINIS

Klaipėda ordino valdžioje 
(1252 -1525 m.)
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Skaitykime tokį sąrašą:
1. Kryžiuočiai užpuolė autochtonų kai

mus.
2. Išplėšė iš namų ir tvartų daiktus, 

maistą ir gyvulius.
3. Degino vietinių gyventojų trobas.
4. Arkliais trypė ir naikino pasėlius.
5. Užmušė vatus.
6. Žudė žmones pagal šūkį — Pagonių 

užmušimas yra Kristaus garbinimas.
7. Gaudė ir niekino moteris.
8. Išsivarė moteris ir vaikus į vergiją.
9. Kas pasidavė Ordino malonei, pate

ko į amžiną baudžiavą.
10. Ordinas varė prūsus prievarta 

krikštytis.
11. Naujakrikštai turėjo bažnyčiai ati

duoti “dešimtinę”, t. y., dešimtą dalį savo 
lobio. Tam, kas nepaklausė, buvo taiko
ma bausmė — “tegu toks bus be teismo už
statu paimtas”. Pakarklis, “Kryžiuočių 
Valstybės’’... p. 262.

12. Sekmadieniais ir švenčių metu varė 
gyventojus pėsčius į tolimas bažnyčias.

13. Privalėjo vaikus krikštyti ne tauti
niais, bet vokiečių nustatytais bažnytiniais 
vardais.

14. Kitas nuostatas pasako: “Taip pat 
savo vaikų, pakrikštytų klebonų, nei upė

se, nei kur kitur tegu nekrikštyja”. Baus
mė — “Trijų akmenų vaško, arba smar
kus plakimas”. Pakarklis, “Kryžiuočių 
Valstybės”... p. 262.

15. Uždraudė verkti ar vaitoti ant mi
rusiųjų draugų ar artimųjų kapų. Bausmė: 
— Žiaurus plakimas ir trys markės bažny
čiai ir teisėjui.

16. Atėmė vietinių žemes.
17. Atėmė miškus.
18. Atėmė ganyklas.
19. Atėmė žvejybą.
20. Atėmė medžioklę.
21. Atėmė prigimtą teisę rinkti gintarą.
22. Įvedė baudžiavą.
23. Pavertė gyventojus baudžiaunin

kais.
23. Tvarkė baudžiauninkus vokiečių 

dvarininkų pagalba.
25. Paklusniems autochtonams pasky

rė lenu kuklius žemės sklypus.
26. čiagimiams neleido gyventi mies

tuose.
27. Vaikams neleido mokslu eiti.
28. Neleido amatų mokytis.
29. Neėmė autochtonų ligonių į Ordino 

ligonines.
30. Neleido iš vienos vietos į kitą keltis.
31. Neleido dukterims tėvų ūkelių pa

veldėti.
32. Varė žmones baudžiavą atlikti
33. Varė žmones pilis statyti.
31. Varė žmones ponams griovius ir 

valdžiai kanalus kasti.
.35. Varė žmones upių krantines rengti.
36. Ėmė vaikus užstatais.

37. Siuntė užstatus Į Vokietiją.
38. Grąžino paauglius jaunuolius ka

riauti prieš tėvus ir gimines.
39. Ėmė vyrus į Ordino kariuomenę.
40. Uždėjo mokesčių prievolę.
41. Mokesčiai buvo mokami grūdais, 

daiktais, gyvuliais, maistu (Mėsa, kiauši
niais) ir pinigais.

42. Reikėjo mokesčius mokėti už:
a) lenu gautą *žemę,
b) ganyklą,
c) leidimą šienauti,
d) leidimą malkų kirsti,
e) leidimą žvejoti,
f) leidimą medžioti,
g) leidimą medų kopti.

43. Įved ė autochtonų teismus su mažą
ja jurisdikcija.

44. Įvedė vokiškus teismus su didžiąja 
jurisdikcija (teisė į ranką ir sprandą).

45. Leido veikti Slaptiesiems Teis
mams (Femegericht, Freistuhl).

46. Įvedė bausmių sistemą.
47. Uždėjo ypatingai sunkias bausmes 

už senųjų dievu garbinimą.
48. Pavedė bausmių vykdymą bude

liams.
49. Įvedė žmogaus kūno supiniginimą.
50. Steigė budelių įstaigas ir nustatė

tokius jų darbus: «-i
a) Budelis plakė nuteistuosius rykš

tėmis.
b) Lietė nuteistųjų kūnus įkaitinta 

geležim.
c) Tąsė sąnarius ratu.

d) Kirto sąnarius.
e) Kirto galvas.
f) Korė žmones.

Ir dabar spręskime patys, kiek iš minė
tu veiksmu buvo kardo veiksmai ir kiek 
buvo misijų, kiek buvo džiaugsmo krikš
čioniško tikėjimo ir kiek buvo prievartos, 
mirties ir ašarų. Kristus vargu būtų tokią 
kryžiuočių veiklą misijomis tarp pagonių 
pavadinęs. O ponai, kurie išgalvojo sąvo
ką “Schwertmission”, tokių žodžių rikia
vimu (Sprachregelung) neišgelbės Ordino 
reputacijos, bet galėtų prie savo skambių 
direktorių, daktarų, profesorių dar ir “fa
riziejaus” titulą prisikabinti.

Mūsų viršuje patiektąjį sąrašą patvir
tina ištraukos iš Žemaitijos bajorų skundo 
Vakarų Europos valdovams, parašyto 1416 
m. apie Ordino elgesį, kuomet pastarasis 
valdė Žemaitiją (1398 — 1408) :

“Visiems pasaulio kunigaikščiams ir 
krikščioniškoms tautoms... Patys mūsų 
valdytojai, vokiečių ordino broliai iš 
Prūsijos, po to kai ėmė valdyti mūsų že
mę. .. ėmė mus spausti pradžioje pamažu, 
vėliau kaskart smarkiau, — nutraukinėti 
mūsų darbus, kuriuos buvome įpratę dirb
ti savo naudai, savintis mūsų tėvonijų val
das, kurias turėjome nuo savo tėvų, se
nelių ir prosenelių, ir grobti jas savo nau
dai, O mūsų pelną mažinti, atimdami iš 
mūsų visus bitynus ir kitus mūsų pragyve
nimo šaltinius... Toliau palaipsniui ėmė 
pajungti mūsų kaklus, iš prigimties lais
vus, prie vergiškų darbų ir krauti mums 

nepakeliamas įvairiausių rūšių naštas, 
atimdami mums visai neteisėtai tarnus, 
vergus, valstiečius ir duoklininkus, toliau 
piešdami iš mūsų visas teises — laisves 
medžioti, žvejoti ir kitus panašius naud
menas, pagaliau draudė mums susisiekti 
su kaimyninėmis šalimis prekybos ir kitais 
reikalais; panašiu būdu nenorėjo leisti ir 
mūsų kaimynams lankyti mus su prekėmis 
ir kitais panašios rūšies materialinio 
naudojimo reikmenimis. Daugelį dar ki
tokių mums uždeda sunkumų, kurių 
raštais ir skundais negalėsime tinka
mai išaiškinti. Bet štai kas atrodė mums 
sunkiau už visas naštas, kad kiekvienais 
metais reikalavo iš mūsų laido vaikų įkai
tais, kurių atsisakius jiems duoti, jie, dėl 
to nepakęsdami mūsų, be jokio pasigailė
jimo ir žmoniškumo tiek daug kartų iš 
mūsų išsivarydavo brolius, seseris, steng
damiesi atskirti mūsų pačių žmonas, ne
pasitenkinę beveik 200 mūsiškių vaikų 
skaičiumi, kuriuos turėjo įkaitais...

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 

IR. GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2*58 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: P Respect 8-3229 
Rexid. telef.; WAIbrook 5-5076

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

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd, (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susi ta rimą. 

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8012

Telef.; PRospect 6-1717

DR. S. BIEZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmari, ofi^s uždarytas 

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

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

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

• ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 84)873

DR. W. E1SIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Melrose Parko lituanistinės mokyklos
20 metų sukaktį pasitinkant

Melrose Parko lituanistinė 
mokykla pirmuosius mokslo 
metus Amerikoje pradėjo 1952 
m. vasario mėn. 2 d. Jų suorga
nizavo ir įsteigė tuometinė 
Lietuvių tremtinių draugija 
(vėliau pasivadinusi bendruo-

šeštadienines vargo mokyklas, 
kuriose lietuviai mokytojai di
džiausiomis pastangomis sten
gėsi ir dabar tebesistengia lie
tuvių mažuosius išmokyti ra
šyti, skaityti ir lietuviškai kal
bėti. Skaudu, kad atsiranda

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
Rezid. telef.; GArden 3-7278

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63 rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rex. tel- WA 5-3099

menės apylinkės vardu.
Gyvenant Vokietijoj, nors ir 

svetimame krašte, lietuvybės 
išlaikymas nesudarė sunkumų. 
Lietuviai stengėsi apsigyventi 
atskirose stovyklose, o kur gy
veno bendrose įvairių tautybių 
stovyklose, stengėsi susiburti 
į didesnes grupes ir tvarkytis, 
gyventi lietuviškais papročiais, 
sudaryti savo prieaugliui lietu
višką aplinką ir dvasią. Ma
žesnėse stovyklose veikė pra
džios mokyklos, o didesnėse ir 
gimnazijos.

Visai kitas klausimas lietu- 
vvbės išlaikvmui tame lietuvių 
atžalyne, kuris jau gimė Ame
rikoje, Kanadoje, Australijoje 
ar kituose kraštuose. Toji lie
tuvių atžalyno karta ir sudarė 
tėvams, visuomenei ir patrioti
nėms organizacijoms didžiau
sią rūpestį lietuvybės išlaiky
mas, lietuviškai skaityti ir ra
šyti išmokymas ir supažindini
mas su Lietuvos valstybės isto
rija, jos geografija, krašto pa
žinimu. Tad ir laisvuose kraš
tuose teko steigti lituanistines

MINSKAS
AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi v atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

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. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Specie Ii pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t. t.

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
nso West 63 rd St^ Chicago, UI. 60629 

Telef*: PRospect 6-5084

nemažai lietuvių tėvų, kurie 
savo vaikų neleidžia į lituanis
tines mokyklas, pasiteisinda
mi, kad mokymasis kalbėti lie
tuviškai, sugadina jų vaikij 
“angliškos” kalbos akcentą.

Melrose Parko lietuvių kolo
nija nėra (didelė. Tačiau turi 
savo lituanistinę mokyklą, ku
riai artinasi 20 metų sukaktis. 
Prieš šių mokslo metų pradžią 
(IX. 11 d. 9 vai ryto) sugauti 
mokyklos vedėją ir mokytoją 
Antaniną Repšienę yra sunku. 
Dieną dirba, o baigusi darbą 
kartais ne į namus važiuoja, 
bet į Čikagą parvežti mokyklai 
knygų, sąsiuvinių ir kitos me
džiagos. Pradėti 1971 — 72 
mokslo metus mokyklos vedė
ja į mokyklą atvyko vieną va
landą anksčiau. Padėjęs iš 
mašinos sunešti knygas ir kitą 
mokyklai medžiagą, greito
mis mokyklos vedėjos Antani
nos Repšienės paklausiau ke
letą klausimų, į kuriuos ji ma
loniai atsakė.

— Ne už kalnii yra Melrose 
Park lituanistinės mokyklos 20 
metų sukaktis. Mokykloje dir
bate mokytojos darbą nuo įsi
kūrimo dienos. Mokykloj ve
dėja esate 14 metai. Jums ce- O 
riausiai žinoma mokyklos įsi
kūrimo data, jai įkurti pastan
gos, patalpų sunkumai, koks 
skaičius mokinių pradėjo lan
kyti mokyklą, kiek abiturien
tų laidij mokykla išleido, kas 
buvo pirmaisiais mokyklos ve
dėjais, ^mokytojais ir ar mo
kyklą lanko lietuvių vaikai iš 
apylinkės miestelių?

— Tarp 1949 ir 1951 m. iš Vo
kietijos į Ameriką atvažiavo 
didžiausias skaičius lietuvių 
šeimų. Keliolika dešimčių šei
mų apsigyveno Melrose Parke 
ir ne mažai apylinkės mieste
liuose. Pirmiausia buvo suor
ganizuota Melrose >Parko ir 
apylinkės tremtinių draugija

jv ik’ *>„ a.
Markauskas Antanas. Nuo 1957 
m. Antanina Jarienė, 1962 — 63 
m. kun. Stasys šan taras ir nuo 
1964 m. iki šios dienos yra An
tanina Repšienė. Mokykloje 
dirbo šie mokytojai: Juozas 
Pažerūnas, Ka^x’s Markus, An
tanas Markaufckas, Antanina 
Jarienė, Stasę žadvydienė, 
Bronius Murinas, Veronika 
Markauskienė, jHenrikas Rašti- 
ksi, Jonas Černius, kun. Jaku- 
levičius, kun. Stasys šantaras, 
Ignas Bumelis, Elena Lazaus
kienė (9 metus), Anyta Puk- 
naitytė, Aldona Milmantienė, 
A. Skirmontaitė, Ona Rakaus
kienė, Rasa Juknelytė, Albina 
Kašiubienė ir Antanina Repšie
nė. 1971-72 mokslo metais mo
kykloje dirba mokytojai: Anta
nina Repšienė, Albina Kašiubie
nė ir Ona Rakauskienė. Melro
se Parko lituanistinėje mokyklo
je niokosi vaikai ir iš šių apylin
kės vietovių: Melrose Parko, 
Maywoodo, Broadview, Berwyn, 
Westchester, Bellwood, Joliet, 
Prairie View, Wowners Grove, 
Itasca ir Čikagos. Mokyklą glo
boja ir remia LB vietos apylin
kė. Prisideda-savo parama ir 
Lietuvių Amerikos piliečių klu
bas, — kalbėjo mokyklos vedė
ja A. Repšienė!

— Žinau, kad mokykloje nio
kosi šeima — keturi mažame
čiai vaikai ir motina — antros 
ir trečios kaltus. Ar mokyklo
je mokosi ir mišrių šeimų vai
kai, ir tokie vaikai, kurie pra
deda lankyti mokyklą visai ne
mokėdami lietuviškai kalbėti?

— Mūsų mokvkloie niokosi 
ne tik senesnės kartos, bet ir 
antros ir trečias kartos lietuvių 
tėvų vaikai. Iš Prairie View 
Fred A. Vaisvil, kuris yra direk
torius William! Rainey Harper 
College, Palatine, Illinois, šei
ma — motina fir keturi maža
mečiai vaikai — atvažiuoja mo
kytis. Motina i atveža savo ke
turis vaikus irįji pati mokosi 
lietuviškai skaityti, rašyti. Pra
dėjo visai menkai mokėdami lie
tuviškai kalbėti] pati, o jos vai
kai visai nemokėjo. Senesnės 
kartos mokinė yra ir Plikaitytė. 
Ji jau gerai lietuviškai kalba ir 
pradeda rašyti. IMokoši ir miš
rių šeimų, kaip (ii broliai Savic-

1'21 ir dvi Tnuiauskaitės.
šią vasarą Cynthia Tranauskai- 
tė baigė Lietuvių tautinių šokių 
instituto suruoštus tautinių šo
kių mokytojų kursus Chester
ton, Indiana. Ir tai padarė mū
sų mokytoja Ona Rakauskienė, 
kuri su mažai ir visai nemokan
čiais lietuviškai kalbėti dirba.

— Kaip ilgametei mokytojai 
ir mokyklos vedėjai, žinančiai 
mokyklos praeitį ir dabartį, ma
nyčiau, kad būtų greičiausiai ir 
tikslingiausiai pasakyti savo 
nuomonę apie ateitį ir ar nepri
truks mokyklai mokinių, kaip 
ilgai, ar nesusidarys sunkumai 
su mokytojais?

— Manau, kad bent 10—15 
metų mokyklai mokinių nepri
truks. Bendrai mokykloje mo
kinių skaičius svyruoja tarp 
20—29. Pernai turėjome 29 
mokinius. Keturi baigė mokyk
lą, bet du tikrai pasiliks gilinti 
žinių ir toliau. Apylinkės lie
tuvių šeimose priauga gražus 
skaičius vaikų. Mažai suklysiu 
tvirtindama, kad mūsų mokyk
lai mokinių nepritruks ir kitam 
dešimtmečiui. Dabartine mo
kyklos padėtimi negaliu skųs
tis. Kiek sunkiau “pranašauti” 
apie mokytojus. Bet ir tuo rei
kalu esu optimistė ir netikiu, 
kad pritrūktų ir mokytojų — 
baigė savo pasikalbėjimą vedė
ja A. Repšienė. K. T.

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

PLEASE (PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausiĄg gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

GRT.ES VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖL1NYČ1A 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
—n-r-w-nr-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Dingsta mustangai
Laukiniai arkliai, vadinami 

mustangais, ilgiis amžius bėgio
jo po Vakarų Amerikos dykumas 
ir kalnus. Dabar Fordo gamy
bos Mustangai važinėja, gal būt, 
po tas pačias dykumas moder
niais plentais.

Arklius į Ameriką atvežė ispa
nų konkvestadarai maždaug 
prieš 400 metų. Sako, kad 1900 
m. vakarinėse JAV valstijose bu
vę 2,000,000 arklių (mustangų). 
Dabar Vidaus Reikalų departa
mentas apskaičiuoja, kad lauki- 
niii arklių dar yra 16,000. Daug 
tų laukinių arklių buvo išgaudy
ta, paplauta šuns mėsai. Kitus 
“sporto” medžiotojai iššaudę. 
Dali jų ūkininkai sunaikino, nes 
jų pievas ar javus nuganydavo.

M. š.

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-4

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

z - •- ■--»

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

, Visos programos iš VVOPA, 
1490 kiL A. M*

į Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 j 
vaL ryto. .— šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Tel.: HEmleck 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. j 

CHICAGO. ILL. 60629
----------------   - ■ ■■-------------------------------v

A FORESTS FUTURE 
XS IN YOUR HANDS

Bvccf me, every abraK 
afi cer wildliie depend ee 

yem bdp ptweat 
Const beet. So pleaee lu&w 

taokeft ABCs Alwye 
hoid XHtfchei tSl ooid. Be aort 

to ibo—i eG anpfirec* 
stir the sshes, and dec** 
that egM. Crash aft 

asaohai deed m

Meeeel Only you c— 
prewnc forest £r«

(vėliau pasikeitusi į lietuvių 
bendruomenę). 1952 m. sau
sio mėn. visuotinio tremtinių 
draugijos (bendruomenės) su
sirinkimo metu buvo nutarta 
Įsteigti lituanistinę šeštadieninę 
mokyklą Melrose Parke. ’Mo
kyklos įsteigimo darbą atlikti 
susirinkimas pavedė tremtimi! 
draugijos valdybai. Valdyba 
ir jos tuometinis pirmininkas 
a. a. Petras Kavaliauskas (miręs 
prieš 10 metų) susirinkimo 
nutarimą įvykdė greitai ir įstei
gė mokyklą, nes mokyklinio 
amžiaus mokinių ir mokytojų 
apylinkėje netrūko. Mokykla 
pirmuosius mokslo metus pra
dėjo 1952 m. vasario mėn. 2 
d. Sacred Heart parapijos baž
nyčios mokyklos patalpose, 
kurias iš tos parapijos klebono 
kun. Freeman gavo Melrose 
Parko prekybininkas, visuo
menės veikėjas, senesnės kar
tos lietuvis Petras Metrikis. Ir 
šiandien tose patalpose mo
kykla tebeveikia.

Pirmaisiais metais mokyk
loje mokėsi 33 mokiniai. Pir
mąją grupę sudarė mokiniai 
(17), gimę Vokietijoje, antrą
ją grupę (16) — gimę Vokieti
joj ir Lietuvoj ir jau lankę lie
tuvišką mokyklą. Mokykla 
bus išleidusi 15 abiturientų lai
dų ir jiems išdavusi pažymėji
mus. Kadangi mūsų kolonija 
yra maža, tai buvo prisilaiko
ma tokios tvarkos: kai moki
nys baigia anglišką pradžios 
mokyklą, tuo pačiu laiku jis 
baigia ir lituanistinę mokyklą 
ir jam išduodamas diplomas. 
Pas mus ir baigusiems mokyk
lą mokiniams, žinių pagilini
mui, leidžiama pasilikti mo
kykloje ir toliau, jei tik moki
nys nori. Pirmasis mokyklos 
vedėjas buvo Juozas Pažerū-

mirus, Jo: 
ruli ir. jo

AfiBTMIENEI - GIRULIENEI 
vj^JJustą, sūnų Eugenijų Gi- 
eimą užjaučia ir kartu liūdi

. * K. ir P. Variakojai

L

a

■
g < 1 AGNES BACEVIČIA 

a Pagal pirmą vyrą Grigaitis 
e ■ Pagal tėvus Pilauckaitė

Gyveno 2346 So. Oak Park Ave.
Mirė 197] m. rugsėjo mėn. 18 dieną. 12:30 vai. popiet, sulaukusi 

senatvės. Gimusi Lietuvoje, Metelių parapijoj, Papiečių kaime.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Aldona Kitt, žentas Peter, 

2 anūkai — John ir Patricia, sesers sūnus John Senkus su šejma, 
švogerka Helen Cižauskas su vyru Klemensu ir daug kitų giminių, 
draugų bei pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 5 vaL popiet Vance koplyčioje, 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Ill.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 22 dieną iš koplyčios 10:00 
vai. ryto bus aftydėta į Lietuvių Tautines kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Duktė, žentas, anūkai sesers sūnus, švogerka.

Dėl informacijų skembinti tel. 737-1213.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA |

J
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: f

I
DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D i fe « i

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE : «
Teh: YArds 7-1741-1742 į

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
i

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
AssocUcijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Komunistai žudo
r n • i • i sijų dėl to, kas ja nužudė, betUkrainos patriotus ‘
Panašiai kaip penki Lietuvos

lituanistai Ukrainoje nužudyta
dailininkė Ala Horska

dė bolševikinė Mo>k\;i.

LONDONAS.—D. P. Pogrin
džio spaudos pranešimais, Va
silkova miestelyje netoli Kievo 
nužudyta talentinga dailininkė 
ir drąsi jaunosios ukrainiečių 
gentkartės veikėja Ala Horska.

Ji gyveno Vasilkove, kur slau-

O. Germanis 
nos (Jiicogo 1

so:
Beabeįo, dau^ejis rmerikieciu 

L*« m z i n i H t) s
rasta pasmaugta rankšluosčiu, i

Gimusi 11)29 metais Ukraine-; 
je, ji baigė Kievo dailės akademi 
ją ir buvo viena iš iniciatori i 
Kievo ukrainiečių jaunųjų kū-i 
rėjų klubo steigėjų.

Ji buvo sukūrusi Kievo imi-j 
versi lėto salei T. Ševčenkos vit
ražą, kuri universiteto rektorius!

C- 7 fe

buk!

c) los.

lia Iro lipi
<;:> i:t niŠList:1 aukštą 

arba infi::i- 
iii aimįikiečių ųy\ - 
arta- yra aukščiau- 
’<■ ir \yriau^vbė nuo-i

i ( k* jįonii jos pros- ’

, kur pavogtos tautos: 
ja yra nukreipia ne sa-j 

sunaikino ir dailininkę bei jos v<> būklės pa 
bendradarbę pašalino iš t krai- 
nos dailininkų sąjungos.

Ala Horska dažnai buvo šau
kiama liudyti jaunųjų intelek- 
tuolų procesuose, vėliausiai X. 
Morozo byloje, bet visuomet ji 
gindavo teisiamuosius, negana 
to pasirašydavo po Įvairiais pro
testais ii- atvirais laiškais, pasku
tini kartą drauge su L. Kosten
ko. I. Džiuba. J. Sverslniku ir kt 
Nestebėtina, kad buvo stambus 
krislas KGB' akvse.

biuletenį.

Stanford Institutas išrado naują būdą akliems sk 
rato dalis, lyg foto kamera /stebi" rasta, o kita 
kančiomis adatomis raides į skaitytojo pirštu 

matoma Shari Gabrielson skaito ant sienos pakabi

Viena apa
ri re

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reiki*

CROWN A BRIDGE 
DENTAL TECHNICIAN

working conditions. 
If interest call 

RO 4-1500

HELP WANTED — FEMALE
_____ Darbininkių Reikia

RECEPTIONIST - 
TYPIST

Young & attractive for our loop 
office. Good typing skills a must. 

Will consider a beginner. 
APPLY OR CALL 

329-9191
-----------------—-------------------------

-jr
I R U M P A 1 |

j — Dr. Milda Budrienė, 
Aldona šliupaitė ir 
Bačiulis yra pakelti

dr. Jonas 
Pasaulio 

draugijos 
nuopelnus

I ^1 WVW-iUl

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Ndmai, Ž»mė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1M0KEJIMA1S

DEL VKŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KĄZANAUSKAS, FreddenU,

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-T141

BUTŲ N U 0 M A V I MA S
NAMŲ VALDY5LAS — N0TARL4TAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

lininiui, bet vieni 
tironiško diktato- į 

niaus naudai. Jei galėsite tai įsi
vaizduoti, turėsite supratimą a-Į 
pie Latvijos padėtį šiandien.

Prieš II Pasaulinį karą Latvi
ja buvo pasiturinti, agrikulturi-! įQS ne^ra sav0 kiaušinių sav 
nė, pusiau industrinė Baltijos I 
tauta. Beraščių beveik visiškai 
nebuvo ir kriminalo mažai tebu
vo. Gamtovaizdis tebebuvo be
veik originalus (nesuterštas) 
ir žmonės buvo darbštūs.

Istorijos bėgyje latvių žmonės! 
gavo pažinti daug tironų, ir mes: 
gyvename ir dirbame tai dienai.! °*7 
kuomet mes ju nebeturėsime.

Net po tragiškos mirties sau
gumo policija jai nedavė rainy— 
bės. I jos laidotuves buvo susi
rinkę daugybė žmonių, bet neva 
nebaigto tardymo dėlei laidotu
vės buvo nukeltos 3 dienoms 
vėliau. Prie nužudytosios kūno 
niekas nebuvo prileistas, ir po 
kelių dienų patylomis palaidota.

Tačiau viskas pasikeitė po 
1941 metų, kai sovietų ordos 
užplūdo mūsų kraštą. Ne be to, 
mes gavome patirti ir nacių ba
to kulnies, o nuo 1944 metų vėl 
sovietus. Dabar, esant Sovietų 
nelaisvėje, Latvijos produkcija 
eina nebe latviams, bet komu
nistų rusams. Kaip vienas latviu 
farmeris man pasakė, “Net vis

Dr. KAZYS GRINIUS

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

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

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago S, UL

U Thant pasitraukia
Washingtonas. Dabartinis 

Jungtinių Tautų general, se
kretorius U Thant pranešė, kad 
jis nebekandidatuos tolimes
nei kadencijai. Jo vieton Jung 
tinės \7alstybės remia Suomijos 
atstovo Makso Jakobsono kan
didatūrą.

Kadangi Jakobsonas yra žy-jIlll,osc- 
du kilmės, tatai sudarys pro
blemą, kaip Maskvai,-taip ara
bų pasauliui.

I gausu pa vaišini feą bei malonų 
’ uriėmima.Į ‘ £
į Ponai Leonardas ir Mary Ann 
i Molai šiomis dienomis susilau- 

naujagimės sveikos gražios 
į dukrelės, kuriai'. vardas duota 
Debra Paulette. Dabar jie turi 
berniuką ir porelę mergaičių. 
...... 1 • V • » .V ~

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

TEL. — 254-5551 
4936 — 15th St, Cicero 

Tel. 652-1202

Moterą

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8243

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
_________________________________________

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įraukiau Ilgu metų patyrimas.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — $3.00. I

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- I 
šia 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

į — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — TUESDAY, SEPTEMBER 21, 1971

Infliacija Europoje
Washingtonas. Amerikiečiai 

dejuoja dėl infliacijos nepa
siklausę, kaip kitur dejuoja. 
Bendrai JAV-bėse per praeitus 
5 metus pragyvenimo išlaidos 
padidėjo 25 nuošimčiais. Ang
lijoje pabrango 32 nuošim
čiais, Japonijoje per praeitus 
5 metus jautiena mėsa pabran
go 24%, Anglijoje, — 58%. 
Prancūzijoje — 40'4, Australi
joje — 36%. o Jungi. Valsty
bėse tik — 15%.

Būti] nuoma Prancūzijoje 
bendrai pakilo 40%, Anglijoje 
nuo 40% iki 50%, Australijoje 
— 41. Vakarų Vokietijoje nuo 
20%' iki 36%, Japonijoje — 25 
%, JAV-bėse 18%.

Brighton Parkas
“Iš rytų šalelės saulutė tekė

jo, o iš vakarėlių debesėliai ėjo“. 
Taigi tarp rytų ir vakarų Chica- 
goje yra Brighton Parkas, kur 
gyvena daug mūsų lietuvių, pa
siskirsčiusių po šią plačią apy
linkę. čia rašančiam nesunku 
surasti Įvairių nuotykių iš jų 
organizacijų veiklos bei jų pra
eito ir dabartinio gyvenimo. 
Pavyzdžiui, geri mūsų lietuviš
kos spaudos rėmėjai, ponai 
Henrikas ir Emilija Mockai, už
laiką jaukią užeigą, neseniai 
Įdėjo daug kainuojančio darbo 
remontui bei bendram vidaus

■ pagražinimui. Dabar pas juos
■ užėjus nereikia vasaros karščių 
Į kentėti, be to, šeimininkų bi
čiuliškas patarnavimas daro ge

trą Įspūdi. Kaip su šeimininkais, 
■taip ir jų svečiais galima surasti 
i bendrą pokalbi. Aną dieną ra- 
. dau ten tarp kitų ir Stasį Juškų, 
įsu kuriuo turėjau įdomų pasi
kalbėjimą apie jo pergyveni
mus. Jis papasakojo kaip pa

sidarydavo iš anksto sutartis
parengimų salėse koncertų pro
gramoms atlikti. Dabartiniu 
laiku turi gerą atsakomingą 
darbą Sears Roebuck kompani- 

jjoj. Dėkoju ponui Stasiui Juš- 
Ikui, taipgi ponams Mockams už

I lai tikrai graži šeimynėlė. Prieš 
j keliolika metų Mary Ann šok
davo "Ateities“ šokėjų grupėje, 

į Dabar šoka su savo geraisiais 
vaikučiais namuose. Be to, no
riu priminti, kad ponus Malus 
prieš kuri laiką ištiko baisi ne
laimė: Leonardui darbe sulau

kė koją, tai per-keliolika niėne- 
Įsių gydėsi ligoninėse bei na- 

'. Dabar jau pasveiko ir 
vėl gali darbuotis. Aišku, dėl 
tos nelaimės jie daug nukentė
jo.

Gero, rimto jaunikaičio "Wal
ter Žemgulio vestuvės su Iza
bella Murauskas įvyks šeštadie
ni. spalio 16 d.iVPo šliubo vie- 

j t i nė j e 1 i e i u vi ų bažnyčioj e ( prie

Venecu- 
pakvies- 

atstovybės pirmi-

MARQUETTE PARK
Beautiful brick 3 flat, 16 years old. 

Brick 2 car garage.
Custom interiors, many extras.

Priced to sell.
CALL

687-4707 after 6 P. M.

ino vestuvinė

nors per r 
rėti, kaip ten 
savo svečiais

ponams Ženi 
vedybinio 
atsitarnavo 
menėje, tai 
ramiai gyven 
pasidžiaugti i 
nėlė, Bernice 
laukusi geros

rmajr svečių pnemi- 
lė puota bus Orland 
ižinau, ' ar man teks 
ikto-. skylutę pasižiū- 
en r naujavedžiai su 
is linksmai baliavos. 
), eš iš anksto linkiu 
m coliams malonaus 
gyvenimo. Walteris 
Dėdės Šamo kariuo-

priėmi- 
Orland

Žemgulienė, 
malonios ihs

san 
pat galės 

moti- 
susi- 

marčios. 
Jusas

■

X

Filmų aktorei Eve Bruce buvo nelen
gva gauti vaidmenį, net ji yra beveik 
6 pėdu aukščio. Dabar ji vaidins 
"Where Does lt Kurt" filme su britų 

aktorium Peter Sellers.

sukeliančias

patalpose, 
Baltuonis 
šaknų ir 
Įspūdžius

BY OWNER 
HOFFMAN ESTATES 

Highpoint, immed. occupancy, 3 
bdrm., 2 car garage, fireplace. 

$31,200. 
882-1843

PIRKITE BE BAIMĖS
3 BUTŲ BIZNIO PATALPA. Tvir

tas namas, aluminum langai, platus 
lotas. Artima vieta Marquette Par
ke. S17.600.

2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS, apie 
S17,000 pajamų metams. Tvarkingai 
prižiūrėtas, saugioj vietoj. Rimtam 
pirkėjui, vertas $47,000.

7 KAMBARIŲ ŠVIESIŲ PLYTŲ MŪ
RAS. Ceramic virtuvė ir' vonia. Gazo 
šildymas. Garažas. Blokas nuo Cali
fornia, Marquette Parke. $26,500.

2 BUTŲ 15 M. MŪRAS, 2 po 4%. 
Išbaigtas rūsys. Didelis garažas. 2 
gazo šildymai. Arti mūsų. $39,600.

4 BUTŲ gražus mūras ir^ 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— $42.700..

SKLYPAS 30’ su garažu prie Mar
quette Parko. — S10.500.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18.950.

Valdis Real Estate
17051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

4 BEDROOM COLONIAL
214 baths, 2 fam. rooms, — one with 
fireplace, central-air, all built-ins. 
Many extras. Walk to schools, shop

ping, and swimming pool.
BY OWNER 

S48.000.
CL 9-0941

— ■■ ■ ■ ■■ ■ i

siuntiniai i liituvą
ir kitus krėstus

P. NEDZINSKAS, 4033 Awhu, 
Chicago, HI. 60622. TeL YA 749SC

I —f

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas,- garažas, Brigh
ton Parke. ___

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
•klvpas. 41-ma ir Campbell. • ’

PUIKUS BUNGALOW, Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET • 

436-7878

asmeniškai 
nuo 9 vai.

garbės nariais už 
lietuvybei ir tai organizacijai.

— Dail. Česlovo Januso dar
bų paroda Įvyks rugsėjo 25 — 
26 d. N’evv Yorko Lietuviu Kul
tūros židinyje. Bus išstatyta 
virš 100 Įvairių kūrinių ir at
žymėta 40 metų kūrybos sukak 
tis. Rengia Lietuvių 
klubų federacija.

— Vladas Venckus, 
elos LB pirmininkas, 
tas VLIKo
ninku toje valstybėje.

— Skulp. Prano Baltuonio 
darbų paroda Įvyks spalio 2 ir 
3 d. Lietuvių klubo 
Hartford, Conn. P. 
iš parinktų medžio

gilius
skulptūras, ku

riomis susidomėjo Kanados ir 
Amerikos žmonės ir meno ver
tintojai. Gyvena Montrealyje.

— Istorinė knyga “Amerikos 
Lietuvių Taryba” iš spaustu
vės jau atgabenta Į ALT Įstai
gą. Norintieji knygą Įsigyti ar 
ją platinti, prašomi kreiptis 
adresu: ALT centro valdyba, 
2606 West 63rd St., Chicago, 
llinois 60629. ,Tel. 778 — 6900, 
778 — 6901, arba 
darbo valandomis,
ryto iki 5 vai. p. p. ir šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai.d.

ALT Reikalų Vedėja

Diek Butkus, Chicago 
futbolo komandos žai

dėjas buvo išsamiai aprašytas 
ilgame straipsnyje su dauge
liu iliustracijų Chicago Tribu
ne savaitiniame magazine. Sek
madienio rungtynėse su Pitts- 
burgo futbolo komanda But
kus buvo visų dėmesio centre 
ir savo žaidimu Įrodė, kad 
vertas labai gero Įvertinimo, 
koks ir buvo minėtame straips
nyje. Rungtynes laimėjo Chi- 
cagas Bears 15:17 rezultatu.

— Dr. Vladas Šimaitis, Ame
rikos Lietuvių Tarybos sekre
torius su šeima, š. m. rugsėjo 
mėn. 11 d. išvyko vienam mė
nesiui atostogų. Ji pavaduoja 
Dr. Kazys Šidlauskas, ALT 
centro valdybos vicepirminin
kas. Visais ALT liečiančiais 
reikalais, prašome kreiptis 
adresu: 2606 West 63rd St., 
Chicago. Illinois. 60629, Tek 
778 _ 6900 — 01.

ALT Reikalų Vedėja

■* Grįšim, grįšim ... nauja 
moterų kvarteto ir duetų įdai
nuota plokštelė gaunama Margi
niuose, Gifts International, pas 
Gradinską ir Brazdžionj bei ki
tus platintojus. Taip pat pas 
leidėjus: “Garsas” Co., 1229 
Franklin St., Racine, Wis. 53403. 
Kaina — 5.00 dol. (Sk.).

Rugsėjis 
— bendruomenės mėnuo.

ATLIKIME 
TAUTINĘ PAREIGĄ,

ATIDUODAMI 
SOLIDARUMO ĮNAŠĄ!

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

A, T V B R A S ' 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisomas 
2646 WEST 6*h STREET 

TsL: REpublIc 74B41 
k _________________ /

K. E R I N G I S 
CAUFaRMIA SUPER SERVICE 
TilsoRi! tufo moto m stabdžiai, 

tuns-ups Ir t L 
024 So. CALIFORNIA AVE, 

CHICAGO, ILL. TEU VI 7-J327

HOMEWSURANCE

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
V_________________________

Naujienų Sukaktuvinis Ban
ketas su programa ir šokiais 
įvyks š. m. spalio 31 d., sekma
dienį, 4 vai. p. p. V. F. W. salė
je, 7254 W. 63rd St., Argo, III. 
Visa lietuviška visuomenė ma
loniai yra kviečiama dalyvauti. 
Dėl rezervacijų prašoma rašyti Į 
Naujienas. 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608 arba skam
binti HA 1-6100. Vakarienė su 
kokteiliu $8.00 asmeniui.

BIZNTERL4I. KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE^. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj. — S38.000.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $89.000. '

II BUTU, mūras, alum, langai. šiL 
gazu. Grąžas pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik S79.500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis. Ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28,900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321
*

BY OWNER

HOMEWOOD.
DOLPHIN LAKE AREA

Owner being transferred, must sacri
fice this lovely custom builtr 3 bed
room, 2 bath, split level. Including 
these many features: carpeted bed
rooms, living room, and family room. 
Large fenced in yard, excellent 
traffic pattern, attached 2 car ga
rage, full basement plus laundry 
and storages area, central air, plenty 
of closets, complete kitchen with 
built in appliances. Close to schools 
and shopping, pools and many rec

reational facilities.

$51,000
By appointment only.
PHONE 799-2836

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Stitybi lr RemontM

EBEATING CONTRACTOR 
(rengiu naujus tr perstatau senna vi
sų rūAių namo apiildymo pečiui tr 
air-conditioning į naujos ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius tr 
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

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS”


