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MAROKO KARALIUS PATS VADOVAUS 
į ŠALIES KARIUOMENEI

' RABATAS. — Maroko'karalius Hassanas, kurį Jo paties ka
rininkai bandė nušauti jau antrą kartą per paskutinius 13 mėne
sių, paskelbė, kad panaikinamas krašto apsaugos ministerio ir 
armijos štabo viršininko postas. Ateityje pats karalius valdys ka
riuomenę ir rūpinsis krašto apsaugos reikalais. Generolas Mo
hammad Oufkir, kuris buvo gynybos ministeris ir štabo viršinin
kas, patyręs, kad karalius žino apie jo Įsivėlimą į paskutinio aten
tato planus, trečiadienį nusišovė, bijodamas karaliaus keršto.

Karalius papasakojo krašto 
gyventojams apie atentatą per 
radiją. Štabo viršininko ir ke
liu aviacijos karininkų susita
rimu. Maroko karinės aviaci
jos lėktuvai turėjo pulti kara
liaus privatų lėktuvą, kai tas 
skrido virš jūros. Lėktuvas bū
tu nukritęs Į jūrą ir būtų buvę 
paskelbta, kad įvyko nelaimė, 
kurioje karalius žuvo. Pats ge
nerolas Oufkir tada būtu sū
ri aręs regentų tarybą, kuri bū
tų valdžiusi šalį už nepilname
tį princą, 8 metų Hassano sūnų.

Libijoje minia puolė Brita
nijos ambasadą, protestuoda
ma prieš britu vvriausvbės iš
davimą Maroko valdžiai dvie
ju karininkų, kurie dalyvavo 
s-'moksle prieš karaliij Hassa- 
ną.

“Thieu pabėgtų, 
jei mane išrinktų

MILWAUKEE. Demokra
tu nartiios kandidatas i prezi
dento vietą sen. McGovern pa
reiškė korespondentams Mil
waukee mieste, kad, jo nuo
mone. Pietų Vietnamo prezi
dentas Thieu ir jo “klika” iš
bėgtų iš Saigono į užsienius tą 
pačia dieną, kai jis McGovern 
— būtų išrinktas prezidentu.

Sen. McGovern, kuris tiek 
tepažiįsta komunistus, kiek ir 
daugumas Amerikos liberalų, 
pareiškė, kad “reikėtų su ko
munistais susitarti, kad jie ne- 
keršytii politiniams ir kari
niams Pietij Vietnamo veikė
jams, lojaliems tprezidento 
Th:eu vyriausybei”. McGovern 
pridėjo, xkad komunistai, už
ėmė Pietų Vietnamą, nesigrieb- 
tn žudvmų ir teroro veiksmų. 
Amerika daugiau padaranti 
kančių vietiniams gyvento- 
iams, negu Viet Congas, pareiš
kė kandidatas į Amerikos pre
zidentus.

■S __________________________

Karas šiemet 
turėtų baigtis

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius William Bo
eers pareiškė korespondentams, 
kad šiais metais Vietnamo ka
ras turėtu pasibaigti. Jis nuro
dė, kad dabartinė šiaurės Viet
namo ofenzyva nėra sėkminga, 
o Amerikos karinių taikinių 
bombardavimas esąs labai sėk
mingas. Patvs šiaurės vietna- 
m»ečiai vis daugiau įsitikiną, 
kad karas jiems yra beviltiš
kas.

Sekretorius Rogers nurodė, 
kad tarptautinė bendruomenė 
daugumoje remia prezidento 
Nixono taikos planą, net ir So- 
v’etii Sąjunga bei Kinija, ku
rios remia karinėmis siuntomis 
Hanoių. paskutiniu metu no
rėtu konfliktą išspręsti derybų 
keliu.

Illinois kiaulė 
važiuoja į Maskvą
SPRINGFIELD. — Vakar 

Springfielde pasibaigė tradicinė 
Illinois žemės ūkio paroda. Gu
bernatorius Ogilvie, kuris vado
vauja respublikonų partijos kon
vencijos Illinois delegacijai, nu
tarė vieną aukštą prizą laimė
jusią kiaulę padovanoti prezi
dentui Nixonui. Gubernatorius 
norįs parodyti prezidentui, ko
kias puikias kiaules išaugina Il
linois ūkininkai.

■Prezidentas gaus jau papjau
tą, 131 svaro paršą. Daug di
desnė, 215 svarų kiaulė, vardu 
“Ambassador”, bus greit išsiųs
ta Sovietų Sąjungos premjerui 
Aleksiejui Kosyginui. Rugsėjo 
mėnesį į Maskvą išvyksta T5 Il
linois ūkininku ir žemės ūkio 
prekybos specialistų. Jie bandys 
įsiūlyti Kremliui Illinois pro
duktus.

Kosyginui dovanojama kiaulė 
jau buvo už 8,400 dol. parduota 
vienai mėsos prekybos bendro-, 
vei, tačiau ši, sužinojusi apie 
“Ambasadoriaus” politinius už
davinius, nutarė kiaulę “aukš
tesniems tikslams” atiduoti gu
bernatoriui Ogilvie.

Suėmė svarbų 
airių veikėją

BELFASTAS. ■ — šiaurinėje 
Airijoje britų kareiviai sučiupo 
jau trečią slaptos airių armijos 
svarbų vadą Seamus Loughran. 
Katalikų rajonuose Belfaste bu
vo sužeisti dar keturi4 britų ka
reiviai. Iki šiol per airių teroro 
veiksmus žuvusių skaičius pa
siekė 517. Bomba sprogo vieno
se katalikų vestuvėse, tačiau 
dalyviai paspėjo iš salės pabėg
ti. Bomba sužalojo ir kitą kata
likų viešbutį, 10 mylių nuo Bel
fasto.

Ore susidūrė 
du helikopteriai

SAIGONAS. — Pietų Viet
name ore susidūrė du helikop
teriai, bandę išvežti iš Ben 
Het bazės, apsuptos komunis
tų, gyventojus.. Abu helikopte
riai buvo pilni pabėgėlių, žuvo 
38 asmenys ir 42 buvo sužeisti. 
Žuvusių tarpe yra ir amerikie
čių lakūnai, helikopterių įgu
los nariai.

TEL AVIV, Izraelis. — Iz
raelio bravorai turi daug alaus, 
praneša valstybės radijas, bet 
trūksta dar dviejų milijonų 
bonkų,. kad būtų galima alų iš
pilstyti ir išvežioti.

BOSTONĄ. — Jaunas lietu
vis, uoliai veikiąs respubliko
nų partijoje, Gintaras Karosas 
dalyvauja kaip antrininkas sa
vo valstijos delegacijoje, respu
blikonų partijos konvencijoje.

Sen. Buckley j Pavogė Gen. Motors 
apie pavergtuosius svarbų automobilį
Elta jau skelbė, kad visa ei

lė JAV Kongreso narių, ryšium 
su liepos 16 — 22 d. JAV-se at
žymėta Pavergtųjų Tauhj sa
vaite. liepos mėn. kalbėjo ar 
pateikė pareiškimus apie pa
vergtąsias tautas, šalia septy
nių Kongreso senatorių, liepos 
2! — 25 dar kalbėjo New Yor- 
ko valstiją atstovaująs sen. Ja
mes L. Buckley (rėsp. - kons.- 
New York) ir Peter Dominick, 
iš Colorado valst (resp.). Ypa
tingai verta dėmesio senato
riaus Buckley kalba (liepos 24 
d.) — pati išsamiausia bei il
giausia, iš daugiau kaip 50 pa
reiškimų Kongrese tiek paverg
tųjų tautų, tiek ypač Lietuvos 
reikalu.

Sen. Bucklev savo kalba 
pradėjo, priminęs liepos 6 d. 
“N. Y. Times” dienraštyje ra
dęs dvi žinias: apie britų nau
jus duomenis dėl Katyno žu
dynių (tūkstančių lenkų karių) 
kaltininkų ir trečiojo suside
ginimo Lietuvoje, šie du įvy
kiai, pasak senatoriaus, turi 
bendrą bruožą — jie primena 
likimą tų, kurie buvo virtę ko
munistinio imperializmo au
komis.. Buckley, teigęs, kad 
pagal JAV darbo unijos duo
menis Sovietų S-ga ir kom. Ki- 
nijayra pavergusios 172,107,000 
žmonių, toliau nurodė, kad, 
esą pastaruoju metu nesą ma
dinga kalbėti apie “sovietų ko
munizmo imperialistinę bei 
agresyvią politiką”. Tačiau to 
negalima pasakyti apie paverg
tuosius, kuriems visai aišku, 
ką reiškia pavergtoji tauta. 
Pasak senatoriaus, tai gerai 
numanovyrai beimoterys, ste
bėję rusų tankus, triuškinu
sius Čekoslovakijos laisvę, len
kų darbininkai, 1970 metais 
kėlę maištą prieš komunistų 
režimą, lietuviai, pasauliui skel
bę skundą dėl politinės ir reli
gijos laisvės ir Tibeto pabėgė
liai visame pasauly.

Sen. Buckley savo reikšmin
goje kalboje reiškė susirūpini
mą dėl pavojaus JAV-bėms 
slopinti ligšiolinį įsipareigojimą 
pavergtoms tautoms skleisti 
tiesos bei vilties žodžius ir ypa
tingai radijo bangomis. Tai 
liudija siekimai ' apkarpyti 
Amerikos Balso lėšas ar visai 
sustabdyti Laisvosios Europos

MILFORD, Mich. — General 
Motors korporacijos saugumo 
specialistai “rauna sau galvos 
plaukus”, kai išgirdo apie din
gimą naujausio išradimo — 
balto Vegos modelio station 
wagon automobilio, kuriame 
buvo įdėtas Wankel tipo vė
liausias eksperimentinis didžio
je paslaptyje* laikomas moto
ras. - t

Automobilis dingo iš G. M. 
automobilių bandymo aptvaro, 
kurs yra ypatingai saugomas ir 
prieinamas tik korporacijos eg- 
zekutyvams ir inžinieriams.

Patiriama, kad eksperimenti
nės Vegos notarinis motoras 
yra pats vėliausias ir geriau
sias G. M. inžinerijos patobuli
nimas. General Motors Į motorų 
pagerinimų ir naujų išradimų 
programą yra įdėjęs daugiau 
kaip $100 milijonų.

Šaudė i skęstančius
C c

DACCA, Bengalija. — Keli 
šimtai žmonių keleivių skęs- 
tančiame upės keltuve, spėja
ma, bus visi žuvę, kai policija 
išgirdusi žmonių riksmą, pa
maniusi, kad piratai užpuolė, 
pradėjo šaudyti vandenyje 
skęstančius.

Policijos pranešime aiškina
ma: “Upės laivas Jonaki plauk
damas su 500 keleivių susidūrė 
su krovinių laivu praeitą naktį 
per 5 mylias aukščiau Dacca 
miesto. Jonaki perskilo pusiau. 
Kitame laive plaukusi policija, 
išgirdusi žmonių riksmą, pa
manė kad Jonaki laivą piratai 
užpuolė ir atidarė ugnį”...

bei Laisvės radijii transliaci
jas. Buckley nupasakojo pas
kutinių mėnesių įvykius pačio
je Sovietų Sąjungoje (smūgiai 
pasipriešinimo judėjimui). Lie 
tuvoje, kitose Baltijos respub
likose, Čekoslovakijoje (čekų 
patriotų naujos bylos) ir kt. 
Savo kalbą sen. Buckley baigė, 
kviesdamas melstis, kad pa
vergtųjų kraštų gyventojų vil
tys būtų įgyvendintos ir jis at
kreipė dėmesį į reikalą vertin
ti tas laisves, kuriomis gali di
džiuotis JAV-biu gyventojai. 
(Elta)

Italų policija MIAMI MIESTO POLICIJA LAUKIA
suėmė du arabus

ROMA. — Italijos policija 
suėmė Romoje du arabus, ku
rie planavo susprogdinti Izra
elio lėktuvą su 149 keleiviais, 
skridusiais iš Romos į Tel Avi
vą. Bomba lėktuve sprogo, ta
čiau neseniai įrengti lėktuvo 
bagažinės šarvai apsaugojo ke
leivius nuo didesnės nelaimės, 
buvo lengvai sužeisti tik 5 as
menys.

Arabai bombą į lėktuvą įdė
jo per dvi jaunas angles mer
ginas. šios gavo iš arabų dova
ną — balso į juosteles įrekor- 
duotoją. Jame buvo įtaisyta 
bomba. Arabams nebuvo svar
bu, kad lėktuve būtų žuvusios 
ir jų draugės anglės, Tą suži
nojusios, merginos uoliai koo
peravo su italų policija, kuri 
greitai arabus ir sučiupo.

Italijos spaudoje
Italų spauda tebeskelbia pla

čius komentarus apie Lietuvą, 
nurodo ir Į pasipriešinimo ap- 
apraiškas ir kituose kraštuose. 
“II Secolo d’Italia” “fašistų”, 
dešiniųjų organas Romoje lie
pos 7 plačiai informacijai pa
teikė didžiules antraštes “So
vietų imperializmas Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje” ir “Baltų 
drama”, 
moję , 
liepos 6-7 laidoje pirmame 
puslapyje raudonom raidėm 
žymėjo: Protestai prieš .prie
spaudą Sovietų S-je”, “Suim
ta 150 studentų, triukšmavu
sių prieš rusus sportininkus 
Vilniuje”, “Giornale del Po- 
polo” liepos 7 vedamajame 
apie naujų vyskupų paskyri
mą Lenkijoje priminė Lietu
vos katalikų protestus ir tai, 
kad Lietuva jėga buvo prijung
ta prie Sovietų S-gos.

• ■‘It Cavour”, politinis žurna
las liepos 1 skelbė straipsnį 
“Lietuva įrodė savo ištikimy
bę”, taip pat įdėjo Baltijos vals
tybių žemėlapį. “Il Ticino” 
(Pavia) birž. 2-1 įdėjo ilgą Ma
rio Scala str. apie kenčiančią, 
mažai (ligšiol) žinomą Lietu
vą, “La Vita Cattolica” (Cre
mona) birž. 4 vienam straips
niui pateikė antraštę “P'kume- 
ninis centras kviečia melstis už 
Lietuvos Bažnyčią”, “II Tri- 

šo apie Badvilų giminės pra- dente” (Foggia) birž. 21 per 
džią, W. Peltz — apie Gedi-.ke]js puslapius dėjo iš Elta- 
gaudo giminę ir jų turtus, J-Į Press gautas žinias apie priv. 
Pure — apie Vytauto Didžiojoj darbo stovyklas Sovietuose 
itinerariumą (keliones), M.j (apie L. Simutį, jo protestą) ir 
Neuman —apie Aleksandro Jo- apje Ukrainą. “Euro-Italia” 
gailaičio keliones, A. Kėjas — spaudos agentūra birž. 30 nu- 
apie Antano Tyzenhauzo poli- rodė į Vliko raštą J. Tautų gen. 
tinę veiklą ir kt. Tai didelis sekretoriui dėl Lietuvos kata- 
įnašas į Lietuvos istoriją. (E.).

Vak. Vokietijos laikraštis

4 d. laidoje dėjo platų straips-, 
nį “Katalikų demonstracijos 
Lietuvoje”. (Elta)

Historia, zeszyt 11, 
z dziejow Wielkiego 

Litewskiego XVIII

c
Zeszyty Naukowe Universyte- 

tu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu.
Studia
Ksiestwa 
w'ieku. Podredakciją Jerzego 
Ochmanskiego. Poznan, 1971, 
217 psl. Adomo Mickevičiaus 
vardo universiteto Poznanėje 
Istorijos institutais yra-išleidęs 
visą eilę studijų iš Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos istori
jos. Anksčiau tyrinėjimų dar
bams vadovavo buvęs Vilniaus 
Universiteto prof. dr. Henri
kas Lowmianskis (1968 m. pa
sitraukęs į pensiją), šiuo me
tu dr. J. Ochmanskis (moka 
gerai lietuviškai) išleido nau
ją “Historia’’ sąsiuvinį, kuria
me duota visa eilė vertingų 
studijų pvz. M. Malczewska ra-

likų protesto.
“Il Borghese”, įtakingas ir

Kirche und Leben” š. m. birž. labai paplitęs savaitinis žurna- i •» • • t • • ■\v * 

Sekretorius Elliott Rich
ardson pareiškė republikonų 
platformos komitetui, kad de
mokratai negalės įvykdyti plat- 
formon įrašytų pažadų. Jis ge
rokai kritikavo sen. McGovern 
ir sen. Edw. Kennedy.

las liepos 2 įdėjo platų Nerin 
E. Gun str. (“Lietuvių priešas”) 
ir Sniečkaus motinos nuotrau
ką. Plačiau nušviesta Bažny
čios Lietuvoje padėtis. “Are
na” (Verona) birž. 10 skelbė 
Fidelius ilgą str. “Persekioja
moji Lietuva”.

“II Secolo d’Italia” (birž. 18) 
aprašė šiaurės Italijoje. Domo- 
dossola reiškia solidarumą 
Lietuvai”. “11 Tridente” birž. 
17 plačiai pasinaudojęs Elta- 
Press medžiaga, Įdėjo straips
nį apie J. Rugienių “Nusikaltė
lis tvarko religinius klausimus 
Lietuvoje”. (Elta)

Preu’dento Nixono perrinkimo kam
panijos direktorius Clark MacGregor.

Pabėgo iš laivo
WASHINGTONAS. — Ame

rikos Balsas gavo žinių iš Grai
kijos, kad Atėnų uoste iš So
vietų Sąjungos laivo pabėgo 
trys jūreiviai ir du karininkai, 
jų tarpe pats laivo kapitonas. 
Jie pasiprašė politinės globos. 
Turimomis žiniomis, pabėgė
liai yra ukrainiečiai ir lietu
viai.

NERAMUMU IR DE1M0NSTRACIJŲ
MIAMI BEACH — šiandien Miami Beach prasideda respu

blikonų partijos konvencija. Posėdžius pradeda tvarkos, taisyk
lių ir darbotvarkės komitetai. Paskutinius posėdžius turės ir pro
gramos komitetas. Devintą valandą vakare įžangines konvenci
jos kalbas pasakys sen. Edward Brooke (Mass.), Richard Lugar, 
Indianąpolio miesto meras, ir Anne Armstrong, iš Armstrong, 
Texas, nacionalinio respublikonų komiteto vicepirmininkė. Bus 
rodomas filmas, kuris pagerbs ponią Dwight Eisenhower, buvu
sio prezidento našlę.

Respublikonų programos ko
mitetas jau priėmė nutarimą 
pasisakyti prieš vaikų vežio
jimą autobusais integracijos 
sumetimais. Programa žada už
baigti ir ekonomines kontroles, 
kainų ir algų Jkontroliavimą. 
Žadama parama privačioms 
mokykloms, pasisakoma prieš 
demokratų siūlomą mokesčių 
reformą, siūloma peržiūrėti 
įstatymą, priimtą‘1930 metais, 
kuris draudžia privatiems as- 

Kitas dienraštis Ro- nienims pirkti auksą ir jį turėti 
“II Giornale d’Italia” savo nuosavybėje ar juo pre

kiauti. žadama vyriausybės 
parama veteranams, grįžtan
tiems iš Vietnamo karo, gauti 
universiteto mokslą. V

I Miami Reach renkasi ir 
įvairaus plauko provokatoriai, 
kurie žada trukdyti respubli
konų konvencijos eigą. Miami 
policija pasirengusi triukšma
darius sutikti griežtomis prie
monėmis. I pietus nuo Miami 
esančioje Homestead aviacijos 
bazėje stovi 2.000 parašitrtinin- > 
kų daKhVs, paruoštas kovai su 
riaušėmis. Kareiviai bus pa
siųsti į Miami Beach, jei įvai
rios demonstracijos ir tvarkos 
trukdymas išeitų iš policijos 
kontrolės. Protesto prieš Viet
namo karą organizatoriai anks
čiau žadėjo sutraukti į Miami 
Beach apie 100.000 demonstra
cijom pasirengusių jaunuolių, 
tačiau dabar jie patys nebegal
voja turėti daugiau kaip 6,000.

Prezidentas Nixonas, prieš 
atvykdamas į konvenciją, Camp 
David tariasi su savo patarėju 
Kissingeriu. Galimas daiktas, 
kad iš fu svarstvmu atsiras 
naujų žinių užsienio politikos, 
ypatingai Vietnamo konflikto, 
srityje. Po Kissingerio kelio
nių į Paryžių ir Saigoną galėjo 
iškilti naujų dalykų, kuriuos 
prezidentas, greičiausiai, pa
skelbs pačioje konvencijoje, 
nominavimo priėmimo kal
boje.

Prezidentas pirks 
dar vienus namus
Assaleague Md. — Preziden

tas Niksonas yra pasiryžęs nu
sipirkti dar vienus namus, ku
riuose galės pailsėti ir valsty
bes reikalus tvarkvfi.

Dabartiniu melu prezidentas 
Niksonas turi namus Kalifor
nijoje ir Floridoje. Jis gali nau
doti Camp David patalpas. 
Praeitą savaitę prezidentas bu
vo atskridęs į Assaleague salą, 
kur jis pailsėjo su savo pažįs
tamais. Prezidentas patyrė, 
kad dabartiniu metu saloje yra 
didelis žemės plotas ir 30 kam
barių namas.

Vasaros metu čia klimatas 
labai malonus ir galima ramiai 
pailsėti. Namas priklauso res
publikonų veikėjui Thomas 
McCabe, bet paskutiniu metu 
jis norėtų šį namą parduoti.



" JONAS KAUNAS

PALMIŲ PAVĖSIS
Ilgoji vasara. Sunkieji karš

čiai Floridoje būva maždaug 
nuo trunipiausiojo šešėlio (Jo- 
nnių) ligi spalio pradžios. Sau
sa ir vasaris — švelni žiemužė. 
Likusios metų dienos — švelni 
vasarėlė kaitaliojasi su malo
niu pavasarėliu ir rudenėliu.

Ntianii Beach*e ot*> tempera
tūra laikosi 85*—90* vasaros 
mė’u, naktį ar vėsumos metu 
— 89°—82*, karščių metu — 
virš OO’. Floridos termomet
rai nažnai meluoja. Kas yra 
“high”, tas iš tikrųjų yra “low”. 
Patikimesnis terniometfas yra 
basa išlepinto žmogaus koja. 
Je gu tail,' per paplūdimį eitttrrft,' 
basi padai užsidega, vandens 
dar nepasiekus, tai yra jau virš

tu pasistumdyti su bangomis. 
Tėveliai prieš bangas atstato sa
vo vaikučių nugaras. Ką tat 
reiSkia, klauskite mūsų dak
taro.

Jaunasis gaivalas įrstosi po 
bangas guminiais plaustais ir 
guminėmis valtimis. Bangų ro
gutės (tokia lenta’ su nosimi) 
įdomesnės.- Jomis važinėja po 
vandens kalnus. Kai kas-ant jų 
atsistoja stačias ir sprendžia 
pusiausviros' uždarinius; kof 
banga jo neparverčia. Matyti 
ir. tokių, kurie plaukioja su 
periškopu (kvėpavimo vamzde
liu) ant veido ir pelėtais ant 
pėdų.

Stipresniam vėjui papūtus, 
krimto' seklumų.- vaizdai' pagy
vėjo. Jaunimas pfaštrtianė' vi-

Ant meškeriotojų, tilto yrtf šoki ii1 išdaigu. RogtknU ‘mėgėjėi 
prietaisas okeano vandenę te>a- nusiyrė’gilyn ir ^rtČSPbei ta§- 
peratūrai matuoti. Liepos įnėn. kėši,' lyg- žuvėdi’dš'; Jaunystė 
----- — -- -■ VII; 30 buvo pasirodė aiškesniu veidui 

vandens ■ Bahgds- riė tife gairintf; bet ir 
vargina. Nudėvėtam kū hui ’ gH-

-f, . '

Atrodo kaip indėnu palapinės,, bet taip nėra. Tai yra pastatai Sovietu Rusijos sveikatos kurorte 
Baltijos pajūryje. Nepasakyta kurioje vietoje.

buojasi tam susiorganizavusios 
kompanijos. Jų kapitalas ren
kamas, pardavinėjant sklypukų 
ateitį. Jų agentai savo amatui 
labai gerai paruošti. Pirkimas 
tokio pigaus sklypuko dažnai 
pasitaiko naudingesnis parda
vėjui, negu pirkėjui. Tad reikia 
būti labai atsarigiaih; tokias že
mes perkant.

Armėnai dirba Vilniuje
Vilniuje liepos 3 ’ d. įvyku

siame partijos plenume, be 
pranešimų buvo ir diskusijų. 
Kai kurių dalyvių mintys, at
pasakotos “Tiesoje’’ (liepos 6) 
vertos dėmesio. Partijos pa
reigūnas V. Kojala iš’ Vilniaus

teigė: iš visos eilės jaunuolių 
Vilniuje, dirbusių įmonėse, net 
90 proc, nebuvo išklausę nei 
vienos (partinio turinio) pa
skaitos... V. Morkūnas, kom
jaunimo vadovas, štai, ką pa
sakojo apie Vakarus ir Lietu
vos jaunimą: “Buržuazinė ide
ologija stengiasi į savo pusę 
palenkti pirmiausia pasyvius, 
yišuomeniniame gyvenime ne
dalyvaujančius jaunuolius”...

Rusė G. Lėjina diskusijose 
teigė, jog Vilniaus “Elfos” ga
mykloje “petys į petį” dirba 
net 20 tautybių žmonės: lietu
viai,' lenkai, gudai, rusai, žydai,' 
latviai, totoriai, armėnai ir 
daugelis kitų... (Elta)

buvo 82°—83°. — 
stiprokas vėjas, ir 
temperatūra, pakilo ligr 85°.
\ Iii. 5 vandens temperatūra bu. Įima gauti trūlį-arbar’ ir šū un- 
vo pasiekusi 86° F.

Apie liepos ridu r i arA paplū
dimio atsirado daug žolių su 
derva ir kitokiu brudu. Pasi- 
iriadžiuš tekdavo kojas valyti 
nuo' dervos. Kai papūtė stipres
ni vėjai, žolės su brudu išnyko, 
o'vanduo nusiškaidrino.

Okeano bangos vasarotojo 
kūną plaka ir svaido. Kalorijos 
noksta, apetitas kyla. Dvikojų 
prieauglis žaidžia su bangomis, 
šešiolikinės mėgsta savo frori-

dinėmis pasibučiuoti;
Pramonės neišniekintr Flori

dos paplūdimiai apdriskusiai 
•žmogaus sveikatai palopyti tin- 
ka£ .

Floridos kolonizavimas. Ilgo
ji“ vasara yra' pritraukusi Flori- 
don didėjantį skaičių lietuvių. 
Pagyvenėliai tautiečiai pirkinė
jo ir tebeperka5" smulkias nuo
savybes netoli okeano. Ruožą s 
apie porą blokų nuo paplūdi
mio vilioja stambųjį kapitalą.

Jau4 kuris laikas' atspausdinta' ir galima gailtt4cnygų t rinkoje

CHtCAUOS EIETUVIE ISTORIJA-
Alekso Ambrose knyga,, aprašanti pąškuSriių^9tf (1869-1959) metų 

Chicagos lietimų7 gyvenimą'ir jų atliktus? darbus.7 664 psL Kaina 
. $8.00. . Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Dfaugfja.
■*

Knygoje, aprašyta pirmas Chicagort atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu-' kolomjoš, jų' suorganizuotos šalpos.-, draugi jos, statytos. baž-- 

» nylntny įsteigti laikraščiai, kurių’viso buvo. 121, 4T teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314“ veiktešnių žmonių’’biografi
jos: Duoti dokumentuoti katalikišku, socialistinių, laisvamaniškųjų:.

- Kitif organizacijų 'atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji, šią‘knygą įsigyti^ prašomi parašyti čeki arba-’ Money 
Orde'rf ’ ' -

AMERIKOS LIETUVIV ISTORIJOS DRAUGIJOS^ 
vardtf-ir- >

■ - 1739- Sot HALSTBD? SrF;,-' CHICa^ČT; ILtį 6C6ČS

I- 
I

RlA'rrA KNYGA’ - GERIAUSIA DOVANA !
Naujienose gahma gauti outkių* knygių kurios papuoš’bet kokią 

knygų spinta ar lentyną:
K. Biennhs; PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta^ 59Ž pisi? 

k2 Bielinis, D IENOJ ANT, gražiai įrišfaįr 464* ptisL- ...-----------
Prof. Vacį. Biržiška; ALEKSANDRYNAS; T tomas, gražiai 

įrištas; 431: pWsf .. ...... .....—...... ............. ......................
Rro£ Vact/ Biržiška; SEN^JV^ LTEfVytšKŲ ’ kJ^GV \ r 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.W, minkštais 
viršeliais' — II- <talis, 225- • įrišta — S3,00r
ininkštaiš viršeliais — ................. v---------------------- —

dr: K. Geinrbs, KfsiARtWfMXT IR' 1 ’tbiriis,
p?of: $C Kairys, Ll^TUVii^ gVtio; gražiar įrišta; 418 ptii

Juozas' Lrūrdžrus, RAS T At; 250 pushr --- ------
P. Ltūdžiuviene, ATSIMINIMAI APIE;’ JUOZĄ LlODŽIŲ> 

88 pusi., ... ......__ _____ j.— 
.< Nfrcltalsonai, LIETUVIŲ IŠ^Vbtf ■ XAMEfflKdiE, 297’p'1

{rišu — s&.oė minkštatš’ viršdiafi
Of V. Sruogienė; LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 , , ,

:>hsi. daftar tik1 .......——:—- . ~ .-" $10.00' i

$6.00

$7.50

S2.0tf- 
$2.W

N A Ų M’E N O S,
I3H >6; H aisled jfL, Chicago i£‘ IB!" — ’Tetef. HA"-1-61 Oi)

Statosi modernūs, uraganus at- žės pradžios. Už vieno “pabė- 
lailcahfys viešbučiai. Jų tarpe gelio” [ 
dygsta' kapitaliniai trobesiai su nuosavybės ponas gauna apie 
parduodamais batais. Tai Con- $60 į savaitę, 
doriiiriium. Šitas kooperacijos 
principas dabar bandomas 
Kaune.

Girdėti, kad kondominijumų 
ateitis Airietrikoje domina kai 
kuriuos' mūsų tautiečius.

■> Miaini; Beach’e mačiau vie
no tautiečio turtą. Sklypo plo
to nemata vau. Namo talpa ati
tinka pusantro buto vaikingoms 
šeimoms: Viena dalis t virtų sie
nų, kur gyvėrižt* dvi '■ mažos šei
mos. Kitar dans' lengvų medžią- , yra visai natūralus reiškinys: 
gu; kur gyvena" ar‘gali gyventi 
3 ar 4 vasarotojai. Darželio nė
ra. Tėra aikštelė baltiniams pa- 
sidžiauti. Turtas nuo vandens 
apie 1 kilometrą (^ mylios). 
Dabar turtas vertas 40—50 
tūkstančių. . >

Mes, šiauriečiai, nežinome, 
kad rytą Floridos name nėra 
šilfo ’ vandens. Vakare vande
niu^ galima plikinti, paršo lavb- 

>|ha. Variduo šildomas ne ugni- 
i mi, bet koncentruotais saulės 
: spinduliais; tai soliarinis kati- 
rias. Daugumoje langų nėra iš- 
1 tisinių sftklif; bet"yra horizonta- 
i lines stiklinės plokštės apie 5 

cotiūs pločio. Jomis langai už- 
daromi bei'atidaromi. Vėsintu
vo neturėjimas tokiame name 
sveikatai nekenkia. Žiemai, 
kas' ribri, išrsfato “poliarinius” 
Stiklus, larigiiose ir duryse. Su
prantama, sietelis kiekvienai 
nanfo angai būtinas.
>' “Klimato pabėgėliai” Flori
doje pasirodo lapkričio pra
džioje, išnyksta birželio pra
džioj^ tirščiausias jų antplūdis 
nuo sausio pradžios ligi gegu-

priglaudimą smulkios

Prabangiuose 
viešbučiuose prisiglaudimas ne
palyginamai brangesnis.

Turizmo pertraukos metu 
vienos lovos žemiausia kaina 
apie $15 į savaitę. Di Lido vieš
butyje SLA Seimo delegatai 
pigiausia lova (tik viena) buvo 
$5.66 į dieną.

Tokioje vietoje, kaip JAV, 
žemės kainos kilimas (žinoma, 
surištas su chroniška infliacija)

Miami Beach’e sparčiai kyla 
paplūdimio vertė. Senajame 
Miami Beach’e {nuo 1-os ligi 
16-tos ar 2(Mos gatvės) paplū
dimių stoka'nejuntama. Nauja
jame M. B. (nub 16-os gatvės 
tolyn Į šiaurės rytus) viešbučiai 
tiek1 yra' užgrobę žemės prie 
vandens, kad visuomenė prade
da protestūbtr ir ieškoti tei- 
šybeši . ...

Nustebau patyręs ' SftrfsMe? 
miestelio (Miami'Beach’e apie 
93 g.)-santvarką^ Ta vieta da
linasi į. prekybinę-zoną (viešbu
čiai prie vandens' apie ' Collins 
jr Harding- g-vės-)»<ir .rezidencinę 
zoną, toliau ligi;’Interstate Wa
terways. Primintina, kad In
terstate Waterways .yra okeano 
uodega, einanti, kontinento pak
raščiu nuo Floridos pietų ligi 
Massachusetts. Tatai , atitinka 
Kuršių Marias. . T°s .rezidenci
nės zonos namų savininkai ne
turi teisės' nubnfotf savo' paldl- 
pų svetimiems ašmenims; Ta
tai naudinga-viešbučiams' dėl 
konkurencijos' suinažėjmicP ir 
rezidencinės zbrioš' kaimynams

dėl negirdimo vasarotojų-’triuk- 
šmo.,

‘ Surfside turi savą policiją 
ir kitą valdžią. Joje nėra mo
kyklų. Todėl mokesčiai tenai 
mažesni, kaip-kitur. .

Visur Miami Beach V nejuda
mos nuosavybės kaina’ pėr pas
kutinius 10 meti£ yra pakilusi 
apie 100%. šitas kainos kili
mas dar nėra sustojęs. Miami 
mieste nejudamos nuoavyhė 
kainų kilimas ar kritimas, pa
našiai kaip Čikagoje, priklauso 
nuo rasių judėjimo.'

Miami Beacli kol kaš'turi pri
pažintą pasaulinės vasari’ietės 
Vardą: Vietine valdžia“ kietai 
spiriasi priėš' pigiųjų butų ko
lonijų- statybą.- Gyvenimaš' 
Miami Beach’e kol. kas yra tiek 
saugus, kaip ramiame Čikagos 
kampe prieš 50 metų.

Rytinis- Floridos- krantas nuo 
Ft. Lauderdale j pietus yra“ jau 
tirštai apstatytas. ■' Pigesnių-'žč- 
mių dar yra’vakarinėje Floridos 
dalyje nuo Stl Petersburg-Į-pie
tus. Yra vietų, numatytų- bū
simiems miestukams,-kur' dar-f r

.Nei vienas’ žmogus, nėriš pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano’ 
Smetęnos valdymo , laiko tarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- 

’ ruoštos studijos, št' knyga būtina kiekvienam? norinčiam pažinti ne- 
. tolime Liet irios- praettĮ. Lietuvoje’ gyvenusieji ir Smetonos" valdymo 

laiKoUrpi -pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 
sfaf ū* tiksliadšfaf ap'rašė'if įVėrfino Antano Smetonos’veiklą.

■ J? Augustatčfo knygą? gafnria" gauti I “Naujienose” darbo valandomis 
Kas ne.gali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Mbnėy OrdeirL pridėtlaht 20 c. parsiuntimui'1 p^štu, tokiu adresu;

NAUJI Ę“ N OS“

1ff Adsl^D Š$We$T, CHICAGO,- ILLINOIS ’ 60608

Gavę? pinigus; tuojau1 knygą“ pasiusime.

aNTAJN'A'S' SMĖTbNA- IR JO VEIKLA
154‘pust. knyga? Kaina' $1.50

A dČCtPiEŽTlJIŠŪANIĄ.? čjkagietės įspūdžiai cku
ouotdlė^Liiettffdje apSfiaSoftsT lOi'p&l Kįuį SiiOOt* .

jf JasHnftii; Ar I^ISS* iN^ TH^ MiRK. Pikantiškji-ir intymių nuotykiu 
įprašynafei;: paimti?is gyvenimo. ‘Eę^vaš'smiuš; gyva" kalba; gražiai išleista, 
’50 psl.- Kaina $2.50. -

v Kri$tiįona< DorfeiaHis; THE-SEASONS.-Klasinės.poemos;“Metai” poeto 
Vado Rastenio vertimas^ Gražus'leidinys,' 127 ps£ Kainą .$3.00:.

_ Juozas- B. Končius^ VY-TAUTA^ GREAT.' Istoriniai DLK Vy- 
auto’briložaV palįečiant to laiko Lietuvoš valstybės cirr jos kaimynų istoriją 
111 psL1 Kama © 00/ Kietais viršeliais. $4.00. ’ _ - . -

įJaufgumą' šftf* kįygy yra • tinkamo^;* dovanos įvairiomis^ progomis. Jas ir 
ritas knygas galimą įsigytif atsilankius į Naujienas' arba atsiuntus čekį ar 
oiniginę perlaidą.-

t^^S'oūtkftalstedMsirėėt, Chicago, HL 6060b

' •<

Americans own

POEZIJOS’ VfiEfA'LAT
Poeziją — Kaip pavasaris. Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą5 liepia 

lazdynu/ isskleisU rriazuų, deimantą spindinu , žiedą, apkaišo medžių šakaš 
žirginiais, kaip konfefemis ir pamažu įieda f gamftbfc vaizdu iri garsų 
Oukiub. Dramatiškai nesikeičiančiuose gamtosf scenovaftdziirose svajoja*, 
juokauja ir verkia poetai,* pajėgdaftii išreikšt! žodžiais' jausmų' iri minčių 
gelmfes/

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leian-ių:
i J. Augustaityrė - Vaičiūniene, ŽVXlGtD*¥o$ NhkVVšf DrrfcTio for 

mato. 126 pSl KafhlT $l.r—.
, . Jurgrs Baltrušaitis/ ZEMtS’PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos 

Kišeninio lęiniato. 157rpsL $2.UU r . i
' o flhhkp Juze, EfLERASeiAl 1R RAsTAri 155'psi $1;5&.

fj. Vincas J^Tkbš; L YOU Mr Vi EšNIA3 VĖTROJE? Zitnr rinkurie, IBS’ 
psi f\ain* $3 00 # .

7 Kleopai Jurįeitoms/ GLUOf - LiūOt Lyriko/’eiles,' lėS'pst. $2:Ur
, d. Anatolijus Kairys, AUKSINE. S€JA. Eilėraščiai, pdl: $2.00/
12. Nldas RfašteVtis. TRIJŲ' ROŽ/Ų sVEN^E. Eiliuoti pasakojimai apu 

išvirti irtas' iretu vaftes serroves laikais; tsu aūt onąuš ilUrstracijdrniš $5T.0(ri 
u Nadas Rastenis/ THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano tfaratmasko;

-AlryV&u šliehi*. ?elrtinifaS: 42 pst: $2<(XJ. _
ir »ė*w; UCNies pardavėjas. Eilės, % psi. SVOO.
15 s^nw.rai; ATDARI UANGAI. RinklKK -lyttka, 167.ps*., W0u
i®? Staly! SaAfVito*; AUKOS TAURE, 5-ji Itffkb*-' krjyjfa, IWp&L $2.50. 
H' KetrtV Satf4ta«; SA’uVfL^fOlIO’SPINOtlLtUOSe. fcabuoTf kūrine- 

liar psi.. $1.0 ... .... , _ . s,
18' Pefra» SaįirrU, PLaLk, MANO LAIVELI. EiletaSėUi, 112 pit. Sl.Ifc
1ST’Ev«4itfi»A Gtbodii; AGUONAS'IR SMĖLIS. Eiles. 70-psi.. Sl.OO.
z(i Elena Tvmi.nė, KARAHAt lR ŠVENTIEJI. EileraSčiai. 80, psL S2.50. 
2f Alfonsas Tyruolii, METp VINGIAtf Lytakfcir rriikflfiė, 180 pšf. $3r00 
22 Jonas v.Uiti*. SENOVĖS lIETUVIV DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psl . , ■ - . < . - • v .
24 Adom** J*s*s, BUK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psi. S3.R0.
Norėdami uigyti Šias ar kita.-, .knyga*, prašome atsilankyti į Naujiem 

raititfę arba irA^krti paitu. pndėrfafri ėckY ar piniginj order;.

Raisin areNational
mark the start of the warm weather sports season. Naturally 
sweet raisins are a wholesome source of energy for the more 
strenuous activities of summer. Snack packs of California rai
stas are so convenient to take along for ail outdoor sports and* 
expeditions. At home, keep raisins out in a jar, handy for health
ful bet’ween-meal snacks for the youngsters; Kids love’ raisins. 
And everyone loves raisin cookies. Fudgy Raisin Honey Choco
late Drops have tempting tangy-sweet flavor thafs great, with 
i glass of milk or a sherbet float. The recipe is quick and easy.

RAISIN HONEY CHOCOtATE DROPS * 5

2J4 cups sifted ffodri '
1 teaspoon baking powdet- 

J4 teaspoon soda i
1 teaspoon rsaH
1 teaspoon cinnamon .

1J4 cups California seedless 
raisins' '' ’

J4 cup chopped nuts .
(optional)

1 cup shortening’ (halt 
margarine)

1% enps honey
2, emr*. well beaten
2 (1-ormce) squares

unsweeienod chocolate, 
melted

1J4 cups uncooked qwick 
cookfnf oats

. Blend together shortening and honey. Blend in eggs. Stir in 
nielted chocolate and oats. Mix in flour resifted with 'baking: 
powder, soda,salt and cinnamon. Blend in raisins-and-nuts. 
Drop bjr teaspoortfUls onto greased baking sheets about in
ches apart. Bake in moderately slow oven (325 degrees ^ aSofat 
20 minutes. Remove to wire racks to cool. Makes aboėt 6 dozen 
2-lnch cbdkles: . ’ ‘ , 7 ‘ . r

worth of 
US. Savings

Laid a nest egg?
You’ye got your reasons to sa«e money. 

Tbere*8 orfe greSt way to do it pairtTeSsty. 
Join thermiffioMB'yęho ar® buying Bortrfs' 
the Payroll Samgp Way.

Plan. About three-fourths of aU Bondi 
are. purchased through the Plan. It’s 
helping' Americans- save more nroneg' 
than they 'ever dreamed they coilld. •

That’s because the Payroll Saviaęs 
. Plan is' sdeh an"easy way to save! AH 
yod do iš’sTgir up ■whrte you and 
the amount yoa specify is set aside from

New I Borrl« puySMft iafrrMt wVb Wd fo 
maturity of 5 y<wrx. 10 month.

Take stock in America.
Buy U.S.-Savings' Bonds'.

1739 Sb. Hoisted Street Chičaga, HE fJdffflSF
2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAY, AUGUST 21, 1972



Vilniuje studijavusio armėno įspūdžiai
Gabus kalboms Armėnijos 

jaunuolis Haris Karadžiananas, 
Jerevano universiteto tapo at
siųstas mokytis lietuvių kalbos 
į Vilniaus universitetą. Pernai 
jis baigė studijas ir pasiliko sta
žuotis. Jis studijuoja lietuvių 
literatūros klasikus, supažindi
na skaitytojus su abiejų respub
likų gyvenimu. J

Tamsūs žmonės niekur ne
mato grožio, o sulietuvėjęs Ar
mėnijos mokslininkas štai kaip 
rašo apie Lietuvą.

Traukinys iš miško išvažiavo 
į lygias apylinkes. Mane nuste
bino žalia, nepaprastai ryški 
šviesa, žali laukai, žali miškai, 
žali ežerai ir kalvos. Ir melsva
me danguje, rodos, lyg veidro
dyje atsispindi ta žaluma. Tai 
štai kokia ji, Lietuva! Man, at
vykusiam iš Ararato slėnio, ap
supto saulės išdegintais bevai
siais Armėnijos kalnais, ši ne
aprėpiama žaluma pasirodė lyg 
žemiškas rojus. Mano tauta il
gus amžius kovojo su negailes
tingais akmenimis ir saule var
dan gyvenimo, todėl aš buvau 
taip nustebintas tuo, ką pama
čiau pro vagono langą 1967 me
tais, — derlinga žalia žemė.

panašų į Veneciją, Genują arba j 
Tbilisį, kurių gatvelėse viešpa-j 
lauja maišatis, prekiautojų 
triukšmas. Bet Vilniuje mane 
apsupo tyla. Tyla, apie kurią 
mes, pietiečiai, galime tiktai 

‘svajoti ir randame ją kalnuose. 
Tai buvo tyla miesto, įsitikinu
sio savo jėgomis, žinančio .savo 
ateitį, menančio didvyrišką pra
eitį. Taip tyliai ir didingai sto
vi Gedimino kalnas, saugoda
mas lietuvių miestą, taip pat 
išdidžiai dunkso ir senasis Ara
ratas.

Vilniuje, praėjęs senovinius 
vartus, atsidūriau klaidžiame 
universiteto labirinte. Ištisas 
valandas žavėdamasis nuosta
biu įvairių arch i tek tūri n iij stilių 
ansambliu, pirmą kartą pagal
vojau, kad studijuoti lietuvių 
kalbą, literatūrą,' istoriją, žo
džiu, suprasti lietuvių tautą bus 
nelengva. Bet mus visus trau
kia nežinomybė. Ir aš puoliau 
į pažinimo gelmę.

Lingvistiniu požiūriu lietuvių 
kalba yra viena rečiausių gyvų 
kalbų, išsaugojusių archainę 
gramatinių formų struktūrą ir 
leksiką. Tarp kitko, galima

Restauruota Traky pilis

Pradžia antradienj 9 vai. vak.
TV kanalu 9

SAVE AT i'NSUREDjp o
S 20.00

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 V/. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

rasti apie dvidešimt žodžių ben
drų lietuvių ir armėnų kalboms, 
tokių, kaip “durys”, “šuo”, “šir- Anglijoje, Norfolko grafys- greitai nutolsta per keliasde 
dis”, “akis” ir t. t. Malonu bu- tėję gyvena Denisas Pajus, pa-;šimt metrų ir nuodugniai ap- 
vo skaityti senąją lietuvių kla-jgąrsėjęs ne tiek kaip žuvų pa-;šmirinėja nemažą plotą. Vie- 
siką, studijuoti poeziją kartu suįtiekalų parduotuvės savinin-mas iš D. Pajaus sugalvotų bū- 
tekstų stilistine analize. Done-jkas, kiek kaip sumanus lyde-jdų — tai masalo leidimas prieš 
laičio “Metai”. Strazdo eilės — kų žvejys. Jis žvejoja 16 metų, 
štai ką aš skaičiau, studijuoda
mas nežinomą man kalbą.

Vasarą skersai išilgai išvaikš
čiojau Dzūkiją, iš senukų lūpų 
išgirdau tiek nuostabiausių le
gendų, padavimų ir pasakų, pa
sektų dainingu dzūkišku dialek
tu, kad jų išstudijavimui kito
kiomis sąlygomis prireiktų iš
tisų mėnesių.

Kartą mane pakvietė į ežerų 
kraštą Ignaliną. Susiradęs valtį, 
nusiyriau į ežero vidurį ir padė
jau irklus. Aplinkui lygus 
ir tylus vanduo, žalios eglių ir 
pušų karūnos. Ir tyluma. Lie
tuvos ežerai sugėrė visą krašto 
žalumą. O gintaras — lašelį sau
lės. Ir drugelis, nukritęs į van
denį, sustingsta žalsvose ban
gose taip pat, kaip skruzdė, am
žiams pasilikusi gintaro gaha-

SUMANUS ŽVEJYS

Pasaujinė Olimpijada prasi
deda šį antradienį, rugpiūčio 22 
dieną ir bus transliuojama te
levizijoje Channel 9 devintą va
landą vakaro Chicagos laiku.

Kas ketveri metai viso pasau
lio laisvos tautos, pradedant 
milžinais kaip Jungtinės Ame
rikos valstybės, baigiant nykš
tukais kaip Lichtenšteinas, siun
čia į iš anksto sutartą vietą sa
vo geriausią sportininkų atran
ką lenktyniuoti greitumo, stip
rumo, ištvermingumo ir kt. fi
zinio meno srityse.

Olimpiniai žaidimai yra viss- 
pasauliniai ir visų svarbiausieji 
bei įdomiausieji iš visų sporto 
žaidynių.

šiemet tie žaidimai vyksta
Miunchene. 1952 metais vyko dolerių, 
Helsinkyje, Suomijoj; 1966 m. gudrybių tie plėšikai neišgal- 
Melbourne, Australijoj; 1960 m. voja!

Romoje, Italijoj; 1964 m. Mek
sikas Mieste ir 19C.8 iii. Grenob
le, Prancūzijoj.

Olimpiniai žaidimai garsėjo 
senovės Graikijoje, per Vidur
amžius buvo visiškai pamiršti 
ir apleisti, o atnaujinti prancū
zo barono Pierre de Goubarlin 
18!ai metais. Pačią žaidynių is
toriją \VGN Televizija perteiks 

i pusvalandžiu anksčiau —antra- 
idienį nuo 8:30 iki 9 vai. vakare.

Kunigas plėšikas
Kanadiškė *‘Neprikkmso,..a 

Lietuva” rašo, kad ir pas juos 
siaučia plėšikai. Neseniai į 
Montrealio St. Saseial Caisse 
Populaire banką atėjo kunigiš
kais rūbais apsirengęs plėšikas, 
išsitraukęs pistoletą pareikala
vo iš kasininko atiduoti jam tu
rimus pinigus. Gavęs iš kasi
ninko keturiasdešimt tūkstančiu 

pasišalino. Ir kokių

vėją. Kadangi lengvas vėjas 
prilaiko plūdę, tai žuvytė, jaus-

6
 ON SAVINGS CERTIFICATES
% OF $10,-000. OR MORE

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

5%
Per Annum

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

NOW INSURED TO $20,000.

OT A SUSIVIENIJIMASX I /a lietuvių
AMERIKOJE

SLA — jau 80 metv tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus
tiems nariams.

SLA — dicfiiausla lietuviu fraternalinė organizacija — duoda syvy< 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. ... ,

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

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

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

STA — AKQDENTAL& APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugijų ne
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis 32.00 
į metus.

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysite

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

Nuostabus jausmas — antros 
tėvynės atradimas. Žinoma, kai 
po lėktuvo sparnais blyksi snie
guota Ararato viršūnė, širdis 
plaka smarkiau, trūksmingiau. 
Bet yra kažkas bendra tarp aud
ringo armėno džiaugsmo Ara
rato žemėje ir tylaus, santūraus 
susijaudinimo, apimančio žmo
gų Vilniuje. Gal būt, .taip yra 
todėl, kad armėnu ir beturiu 
tautu istoriniai likimai kažkuo 
panašūs.

Apžiūrėdamas senovinius per 
gamentus Vilniaus universiteto 
bibliotekoje, sklaidydamas pa
geltusius knygų puslapius, aš 
pasiduodavau pagarbiam jaus
mui, tokiam pat, koks apimda
vo manę Matendarano salėse, 
Ečmiazino ir Teharko šventyk
lose.

Žmogų, pabuvojusį Ripsimo 
šventykloje Ečmiadzine ar Onos 
bažnyčioje Viliniuje, pagauna 
ne tik estetinis pasigėrėjimas 
architektūriniu formų harmo
nija, bet ir pagarbos jausmas 
savo protėvių menui, jų įkvėpi
mui.

Tarp kitko, armėnų šventyk
los ir cerkvės savo formos san
tūrumu, kuklumu primena Tra
kų pilį. Ir dar didingiau tarp 
senovinių sienų skamba Mocar
to muzika, kuri, savo lengvumu 
ir svajingumu papildydama gru
bias pilies formas, sukuria nuo
stabią harmoniją lietuviškų eže
rų fone.

’NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

per tą laiką sugavo keletą tūks
tančių lydekų, iš kurių 263 svė- ąiama pasipriešinimą, plaukia 
rė daugiau kaip po 20 svarų, 11
— daugiau kaip 30 svarų ir 
viena 36 svarus. Pastarosios 
galva puošia D. Pajaus par
duotuvę. Didžioji dalis kitų su
gautųjų grįžo atgal į vandenį, 
nes D. Pajui ne taip svarbu ly
dekos paragauti, kaip padi
dinti laimikių sąrašą.

D. Pajui sekasi ne dėl to, kad 
jį lydėtų nepaprasta laimė. Vi
dutiniškam žvejui, gaudančiam 
gyvą žuvytę, dažnai per visą 
gyvenimą nepavyksta ištraukti 
20 svarų lydekos, o tuo tarpu 
D. Pajus kasmet jų pagauna 15
— 20. žvejybon išsiruošia vie
ną kartą per savaitę — antra
dienį, kai krautuvė uždaryta. 
Žvejoja ne visą sezoną — daž
niausiai nuo rugpiūčio mėne
sio iki vasario mėnesio.

“Neprityręs žvejys” — sako 
D. Pajus — “išjungia motorą 
tada, kai atplaukia į žvejybos 
rietą, garsiai išmeta porą in
karų. Paskui smarkiai užsi
mojęs sviedžia masalą, ir žu
vytė tekštelėdama vandenin, 
beveik prararida paskutines jė
gas.”.

D. Pajus žvejoja kitaip. Mo
torą jis išjungia 100 metrų nuo 
žvejybos vietos, tyliai irkluo
ja kokį 60 metrų, o likusius 40 
plaukia iš inercijos, vėjo va
romas. Tenkinasi tik vienu 
inkaru, pritvirtintu prie val
ties šono, nes taip lengviau ma
nevruoti, kai žuvis užkimba. 
Niekada nevartoja spiningo nes 
mano, jog tokiu būdu sunku 
sugauti didesnį laimikį. Stam
bi lydeka — tai visų pirma 
energingai plaukiojantis ma
salas šalia lydekos slėptuvės, 
nes. anot D. Pajaus, stambios 
lydekos yra tarsi senyvi džen
telmenai Londono klubuose, 
kurie patogiai įsitaisę savo fo
teliuose, laukia kada jiems 
bus paduota užkanda.

Norint sugauti stambią lyde
ką, reikia užkabinti didoką 
masalą — maždaug 200, o kar
tais ir 300 gramų žuvytę.

D. Pajaus žvejybos įrankiai
— 2 metru ilgio bambukinis 
meškerkotis, 10 centimetrų 
skersmens ritė ir 10 svarų išlai
kantis valas. Masalą —• kuoją, 
plakį ar raudę — žvejys užka
bina ant sistemėlės Nr. 2, su
galvotas 1880 metais. Ji susi
deda iš plieninės spiralės, už- 
užsibaigiančiais trišakiu kab
liuku, prie kurio dar yra ir 
judantis kabliukas. Pastarojo 
padėtis priklauso nuo masalo 
dydžio. Vienas galinio kabliu
ko gylys perveriamas per vir
šutinę žuvies lūpą, o antrasis 
judantis, įkabinamas čia pat 
prieš nugarinį peleką. Svarelio 
D. Pajus nenaudoja, kad žuvis 
lengviau plaukiotų (panaudo
ja jiebent tik tada, kai gelmė 
labai didelė).

D. Pajus paleidžia labai at
sargiai prie pat valties, o ji pa
jutusi lengvą plūdės pasiprie
šinimą ir turėdama tempti tik 
ploną gerai riebalais išteptą 
paviršiuje nusidriekusį valą,

priešingon pusėn. Netrukus ji 
atsiranda šalia vandens žolių, 
nendrynu, kur ir laukia lyde
kos.

Kartų rinktinių žvejų gru
pė iš Anglijos žvejų žurnalo 
“Angling Times” nutarė pasi
rungti su D. Pajumi. Lengvai 
nugalėjo D. Pajus, sugavęs 8 
lydekas, kai tuo tarpu jo kon
kurentai — nei vienos. Kai ly
deka kimba, galima pastebėti, 
kad D. Pajus sau tyliai skai
čiuoja iki dešimties. Net ir ta
da, kai mato, jog lydeka suka 
i žoles, neskuba.

Į valtį traukia labai atsargiai, 
kad gink Dieve, žuvis nesu- 
sižeistų. Kabliukus ištraukia 
ištraukikliu, dengtu guma. Jei
gu sugauta lydeka iš akies ne
viršija 20 svarų. D. Pajus ją 
tuojau pat paleidžia, o jei ma
tyti, jog daugiau — pasveria 
svarstyklėmis ir taip pat palei
džia. Skirtumas' tik tas, jog 
žvejo dienyne pirmosios pa
žymimos kaip sugauti vienetai, 
b kitos — jau ir svoriu, įdo
miausiai statistikai. Af. L.
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Lietuviams reikalinga literatūra

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir herų- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Liudas Dovydėnas, MES VALGYSIM PASAULI. 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, 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais 
besikeičiantį komunizmą. 158 psi., kaipa

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija 
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapaelnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psi., 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 
asmenis. 270 psi., $4,00.

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias S 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psi, $1,00, Yra taip pat 1 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės { Lietu- | 
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psi. S3.00.

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

V. Mariūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 48 į 
psL, $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 3 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau jmh i 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio T1 ANEKDOTUS, i 
52 psi., $1,00?

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173f Sc. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

. Tragedija ivyke bendra- 
sukeltų mitų nuglose apie
3 doL
408 psi., kaina 5 dol. Ap- 
prieš bolševikus ir jos na-

NSURl

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dienų, neša nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

J — NAUJIENOS, CHICAGO i, ILL. — MONDAY, AUGUST 21, 1972
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išsilaikyti, nes j jį veikia daug 
jo lietuvybę žalojančių, slopi-

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. TTTTNQTS

Subscription Rates;
tn Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
ether countries $23.00 per year.

15 cents per copy, 15 C. on Saturday

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metamu _______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

$6.00
$2.00

$22.00
$12.00

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams _ ________ ___
pusei metų __________
trims mėnesi* m< ______
vienam mėnesiui ____

Kitose JAV vietose: 
metams _ ___________

pusei metų

$12.00
$7.00
$3.00

$20.00
31L00

$13.00
$3.50

Užsieniuose:
metams _ _____
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, ižskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsced St.. Chicago, 
HL 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti, pašte Money 
Orderiu kartu su užsakymu..

P. Stravinskas

Kas yra lietuvybė?
Lietuvybe vadiname tai, kas 

mus, lietuvius, ’ riša į lietuvių 
tautą, kas daro mus tai tautai 
priklausančiais, kuo mes pasi- 
reiškiame lietuviais.

Kokie yra svarbiausieji 
lietuvybės ryšiai arba veiksniai?

Akivaizdžiausieji arba svar
biausieji jie yra: 1) bendra visų 
lietuvių kilmė (tikriau sakant, 
mūsų tikėjimas, kad esame tų 
pačių protėvių vaikai), 2) ben-

dra lietuvių kalba, 3) mūsų vi
sų tėvynės Lietuvos meilė, 4) 
bendra religija, 5) bendri tie- 
tuviški papročiai ir susikloju
sios tradicijos, 6) bendra kul
tūra ir pan.

Norėdami būti gerais lietu
viais, turime visi, tiek vyresnie
ji, tiek ir jaunoji mūsų karia 
žiūrėti, kad išsaugotume -Šiuos 
visus lietuvybės ryšius tvirtus. 
Žinoma, mūsų išeiviniam jauni
mui nėra lengva gerais, sąmo
ningais lietuviais pasidaryti ir

NAUJIENŲ raštinė atdara Vasdien. išskyrus sekmadienius, nuo

Kur lietuviai mokosi rugius pinuti
Turistų parvežtos Tiesos rodo, kad dabartiniu metu 

komunistų okupuotoje Lietuvoje visų valdovų dėmesys 
kreipiamas į rugiapiūtę. Kiekvieną dieną pirmieji Tie
sos puslapiai paskirti javų valymui. Vienur aprašomi 
geriausi kirtėjai, o kitur kalbama apie priemones javams 
dar smarkiau kirsti ir valyti. Vienas straipsnis pataria 
rugių pjovėjams savo darbą suderinti ir pasimokyti iš 
meistrų, o antrame liepia branginti kiekvieną javapjū
tės minutę.

k

Iš laikraščio matyti, kad rugiapiūtę yra susirūpinęs 
ir komunistų partijos centro komitetas. Būtų geriausia, 
jeigu jie, švarkus nusimetę, išeitų į laukus ir parodytų, 
kaip iš tikrųjų rugius reikia pjauti. Šitokių pavyzdžių 
partijos vadovybė darbininkams nerodo. Jie planuoja 
įvairiausias galimybes, kaip kitus priversti javus piauti, 
kaip tą “javapjūtę spartinti’. Jie suvarė į laukus net me
dicinos studentes, o žemės netekusiems valstiečiams jie 
parenka pačius geriausius mokytojus — kombainininkus.

Per šimtmečius lietuviai mokėsi rugius piauti lau
kuose. Šeimininkas arba šeimininkė išeidavo į laukus, 
parodydavo kaip reikia rugių saują piautuvu užkabinti, 
kaip rugius palenkti ir gražiai nuplauti. Parodydavo, 
kaip reikia vieną saują imti po kitos; kaip iš kelių saujų 
sudaryti pėdą ir kaip jį surišti. Kirtimas dalgiu taip pat 
nesudarė sunkumo. Labiau privargdavo rinkėja, grieb
dama gražiai suspaustas saujas ir rišdama jas Į pėdus. 
Užtekdavo porą kartų parodyti, kad pjovėjas galėtų sa
varankiškai piauti. Lietuvių ūkininkų vaikai pramok
davo rugius piauti visai nemokinami. Jie prisižiūrėda
vo, kaip vyresnieji piauna, 
davo.

Dabartinėje Lietuvoje 
Žemės netekę ūkininkai ne 
neima, bet ir vaikų prie
Jeigu būtų ir norėję tai padaryti, tai būtų negalėję, nes 
žemės neturį, prie javų prieiti neturi teisės. Okupantas 
Lietuvos ūkininkus ir jų vaikus siuntė mokytis rugių 
piauti į tolimas Rusijos sritis. Juo toliau juos siuntė, 
tuo geriau jie pramoko. Būtų galėję lietuvius siųsti į Gu
diją arba Ukrainą žemės ūkio darbų pasimokyti, bet 
juos siuntė į Kazachstaną, štai kaip parvežtoje Tiesoje 
aprašomas javų kirtimo meistras:

sulius židulis pirmuosius kombainininko įgū
džius įgijo Kazachstano stepėse prieš dvyliką metų. 
Jo mokytojas buvo kombainininkas nuo Riazanės.'

Šią vasarą Julių paskyrė į centrinį skyrių, o 
greta davė pradedantį kombainininką Vilių Žigą. 
Vilius savo mokytoją pasivys dar negreit, per dieną 
jis prikulia tik po 8 — 10 bunkerių, kai Židulis — 
15 — 17 bunkerių. Tačiau mokytojas visada randa 
žodžių naujoką paskatinti”. (Tiesa, 1972 m. liepos

Taip Utenoje vykstančią rugiapiūtę aprašinėja Tie- 
korespondentas A. Prokapas, bet jis nepasako, ko

pasiimdavo pjautuvą ir piau-

reikalai gerokai pasikeitė, 
tik patys Į rankas piautuvo 

žemės ūkio darbų nepratina.

sos 
kius žodžius naudojo naujam kombainininkui Viliui Ži
gui skatinti. Tie žodžiai buvo paprastų paprasčiausi, 
kiekvienam kombainininkui suprantami: x — Stenkis 
greičiau piauti, jei nenori patekti į Kazachstaną!

Kiekvienas lietuvis žino, ką reiškia Kazachstanas. 
Ten buvo išsiųsti šimtai stambesniųjų lietuvių ūkininkų, 
kuriems buvo atimta žemė, namai ir galvijai. Jie buvo 
siunčiami tik todėl, kad jie sugebėjo būti geresni ūkinin
kai. Vėliau į Kazachstaną buvo siunčiami lietuviai jau
nuoliai ir jaunuolės. Iš Vilniaus geležinkelio stoties ėjo 
ilgiausi ešalonai. Ten vyko neramūs jaunuoliai, vyko ir 
mokslus baigusieji,

Oficialiai buvo pasakojama, kad jie ten vyksta dir
vonų plėšti, bet tikrovėje okupantas juos siuntė paklus
numui mokytis. Okupantas negali pakęsti žmogaus, 
kuris suabejoja okupanto įsakymais ir siūlo reikalus “ge
riau sutvarkyti”. Tokius neramuolius okupantas siun
čia į Kazachstaną, kad suprastų, jog priešintis rusui ne
verta ir neapsimoka; kad tos pačios taisyklės galioja ne 
tik Utenoje, bet ir Riazanėje; kad taip buvo pirmais 
okupacijos metais, tokia tvarka yra ir šiandien. Kaip 
Riazanės neramuolis Sergėjus Jeseninas sau kraujagys
les persipiovė, taip nerimauti pradėjusiai Salomėjai Ke
rei gyslos buvo perplautos. ,

Tuo tarpu Riazanės kombainininkas ne tik pats išli
ko gyvas, jis ir Židulį išmokė kombainininko amato. 
Kazachstanan prieš 12 metų išsiųstas Židulis ne tik išliko 
gyvas, bet jis ir “komunistiškai” šypsotis pramoko. J. 
Kacenbergas padarė židulio nuotrauką, kurioje matyti 
židulio šypsena. Jis džiaugiasi, kad išliko gyvas, kad 
sugrįžo į Uteną ir gali Žigui pasakyti, kaip Kazachsta
nan išsiųsti lietuviai gyvena ir “mokosi”.

Kiekvienam suprantama, kada šitokiomis prievar
tos priemonėmis tvarkomas žemės ūkis, tai duonai javus 
reikia pirkti iš Amerikos. -4

tautinę sąmonę temdančių veik
snių. Bet visliek ir jis, jauni
mas, turi lietuvybę saugoti, o 
mes, vyresnieji, turime čia jam 
padėti.

Bendra kilmė
Mūsų jaunimas turėtų dau

giau domėtis savo tautos praei
timi, savo kilme, kaip tą darė, 
pvz., mūsų tautinio atgimimo 
veikėjai (Simanas Daukantas 
ir kiti) prieš daugiau nei 100 
metų. Jam reikėtų paruošti ir 
atitinkamos literatūros lietuvių 
tautos praeičiai pažinti, nors 
jos jau ir turime; reikėtų tik 
senų laidų knygas perspaus
dinti. Man labai patinka Dr. 
V. Sruogienės Lietuvos istorija, 
parašyta labai lengvu stilium, 
su įsijautimu. — Jaunimui to
kia knyga patiktų. Irgi puiki 
knyga yra kun. dr. K. Gečio pa
rašytoji “Katalikiškoji Lietu
va” (1946 m. laida), kur duo
dama daug žinių ir iš tautos 
tolimosios praeities. Knygų yra, 
tik mūsų jaunimui reikia skai
tyti. Nepažinęs savo tautos, 
jaunimas, jis ir nemylės jos, į 
ją sava dvasia neįsijungs, neį
augs.

Bendra lietuvių kalba
Savos tėvų kalbos reikia mū

sų jaunimui daug mokytis, ją 
gerai naudotis, nes dabar tik re
tas to jaunimo ją gerai bemo
ka. Kiti net visai ja nekalba. 
Sako, kad ir II-sis PL Jaunimo 
Kongresas buvęs tikras “Babe
lio bokštas”. Ten galėjai girdė
ti kalbant mūs jaunimą tarp 
savęs (būreliais) angliškai, vo
kiškai, prancūziškai, ispaniš
kai, portugališkai daugiau nei 
lietuviškai. Tai negerai. Jei 
jaunimas savos kalbos negerbs, 
tai negerbs nei savos lietuvių 
tautos. Antra, jis nemokėda
mas lietuvių kalbos, neturės nei 
rakto į lietuviškos kultūros lo
byną ir išvis į savos tautos pa
žinimą. Jaunimui sudominti 
lietuvių kalba, reikėtų jį supa
žindinti su tarptautiniais kalbos 
mokslų šaltiniais, kur lietuvių 
kalba labai augštai iškelta. Rei
kėtų irgi išleisti lietuvių kalbos 
mokslo vadovėlių, įkalbėti į 
potefono plokšteles lietuvių kal
bos kursą (jaunimui lietuvių 
kalbos pasimokyti), o gal ir ge
rų mūsų artistų kalbų (kalbos 
tarenai geriau parinkti) ir pan.

Tėvynės Lietuvos meilė
Reikėtų daugiau literatūros 

pažinti Lietuvos kraštui. Tie- 
siogis jaunimo vežiojimas arba 
jo paties važinėjimas į okupuotą 
Lietuvą, nepatartinas dėl bol
ševikų pastangų paveikti sava 
propaganda mūsų jaunuosius.

Dėl to gi jie ir kviečiami ten, 
net apmokėdami (agitpropo lė
šomis) mūsų jaunimo išlaiky
mą komjaunuolių stovyklose.

Bendra religija
Bažnyčia gali padaryti daug 

geros įtakos mūs jaunimui iš
likti lietuviais. Pvz.,. lietuvių 
parapijose turėtų būti inūs jau
nieji parengiami Pirmajai ko
munijai tik lietuvių kalba; pa
maldos jiems irgi urėtų būti tik 
lietuvių kalba. Turėtų būti prak 
ūkuojami, kiek tai galima, lie
tuviški papročiai didžiųjų šven
čių metu ir pan. Krikščionių 
religija lietuvius (kurių turime 
net 85,4% katalikų ir 4.5% pro
testantų), iš tikrųjų riša mus į 
krikščioniškai religinę lietuvių 
bendruomenę.
' Papročiai ir tradicijos
Lietuviški papročiai ir tradi

cijos yra labai svarbus lietuvy
bės išlaikymo veiksnys. Reikia 
tik jų visiems laikytis, ypač gi 
mūsų paunimą įpratinti juos 
gerbti. Svarbu laikytis tautinių 
papročių visur, ypač šeimose, 
pvz., rengiant vestuves, per 
šeimos ar didžiąsias bažnytines 
šventes ir pan.

Tautos istorijos pažinimas
Mūsų tautos istorija graži ir 

didinga. Ją turėtų ir mūsų jau
nimas pažinti. Turėtų būti su
stiprintas ir mūsų tautos isto
rijos mokymas lituanistinėse 
mokyklose.

Kiti lietuvybės veiksniai
Be čia suminėtų lietuvybės 

veiksnių, yra jų dar i daugiau. 
Juos visus reikia kelti aikštėn, 
nagrinėti, ypač gi supažindinti 
su jais mūsų jaunimą.

Norėčiau paskatinti ir mūsų 
jaunimų patį šiuos klausimus 
nagrinėti savybėje ir viešai 
spaudoje jaunųjų tarpe stiprių 
akademinių jėgų, kurie šiems 
klausimams nagrinėti turi ir 
kompetencijos. Kvieskime juos 
daugiau reikštis mūsų spau
doje.

Be to, svarbu, kad mūsų jau
nieji sektų gnūsų _ spaudą, pre-, 
numeruotų laikraščius, kuriuo
se gi atsispindi visas mūsų vie
šasis gyvenimas.

LIETUVOS JAUNIMUI
• Vilniuje liepos 3 d. įvykusia
me partijos CK plenume kalbą 
pasakė ir pirmasis sekretorius 
A. Sniečkus. Apie nacionaliz
mo pavojus, Vakarų įtaką, iš 
viso, apie ideologiją pagrindi
nai jam pasisakė A. Barkaus
kas. Tačiau partija tiek susirū
pinusi Vakarų veikiamu jau
nimu, kad ir Sniečkui teko šį 
bei tą išryškinti ir ypač į jau
nimą nusižiūrėjus.

Būdingesni Sniečkaus teigi
niai buvo šie ( plg. “Tiesą”, lie
pos 7 d.): esąs nepakankamai 
kontroliuojamas paauglių elge
sys. .. Sniečkui, kaip ir Bar
kauskui nepatinka jo apranga 
(“kai kurie iššaukiamai apsi
rengę, ilgais plaukais, nekuk
liai elgiasi”). Ęsą, jaunimo 
dalis dykinėja, nedirba visuo
menei naudingo darbo... Snieč
kus pakartojo ir Barkausko 
siūlymą: “labai svarbu, kad 
nuo buržuazinės ideologijos 
įtakos būtų apsaugotas mūsų 
jaunimas” (taigi ir vėl kalta ta 
nelemtoji įtaka, Vakarų sklei
džiama įvairiais būdais... — 
Red.).

Po ilgesnės pertraukos Snieč
kus šį kartą (po įvykių....) vėl 
griebėsi puolimų prieš vad. 
buržuazinę ideologiją, ypač gi 
— nacionalizmą. Kova vyk
sianti be susitaikymo... Ir vis- 
vien Sniečkus liepos 3 d. pri
pažino , kad net po šimtmečio 
ketvirčio “žmonių sąmonėje 
yra išlikusių praeities atgyvenų, 
kurios neretai persipina su re
liginėmis atgyvenomis”.

Matome, kad tas “persipini- 
mas” partijai, okupantui tik
rai skaudus. (Elta)

Teroras lėktuvuose
Roma. Arabų teroristai ban

dė susprogdinti Izraelio kelei
vinį lėktuvą, pakilusį į orą Ro
moje su 149 keleiviais. Bombą, 
pačios nežinodamos, į lėktuvą 
įnešė dvi anglės mergaitės, ku
rios belaukdamos lėktuvo Ro-. 
moję, susipažino su dviem jau 
fiais arabai^ir tie arabai joms 
padovanojo gramafonėlį, ku
riame pasirodo buvo įtaisyta 

Svarbu^ Lad jis skaitytų iie-|stiPri bomba,_ kuri sprogo Ičk- 
tuviškas knygas, kad jis domė- ^uve mergaitėms bandžius pa- 
tųsi problema, kad turėtų idė- ^ti plokštelę. Sužeisti keturi 
jinį veidą, nes tik idėjinis jau
nimas galės įaugti į Savo tautą.

Lietuvoje karščiai 
ir audros

Lietuvoje praeitas birželis bu
vo labai karštas ir sausas. Po 
ilgų karščių sekė audros, liūtys 
ir ledai. Iškritę ledai padarė 
daug žalos Utenos ir Kaišedo- 
rių apylinkėse.

keleiviai. Lėktuvas pajėgė su
grįžti į Romos ;aerodromą ir 
ten nusileisti. Tiedu arabai, iš
girdę, kad jų bomba sprogo, 
tuč tuojau pasislėpė.

ndp yotir- 
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NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Negalėčiau tiksliai pasakyti, bet man atrodo, kad 

Bliuviškiuose galėjo būti nuo 300 iki 400 gyventojų. Kai
me būdamas visus pažinau, bet jeigu man dabar reikė
tų juos išvardyti, tai būtų gana sunku. Pažįstu gerai 
artimesnes šeimas ir jų vaikus, bet toliau gyvenusių 
nebeprisimenu. Kai man kurį gyventoją bliuviškietis 
primena, tai tada ir aš prisimenu, bet bendrai paėmus 
laikas dildo atminti.

Bliuviškiai turėjo būti senas kaimas. Kiek tam kai
mui metų galėjo būti, negalėčiau pasakyti bet atsime
nu kad vyresnieji sakydavo, jog tai būta karališko kai
mo. Iš kur tas titulas galėjo kilti ir kokia jo reikšmė 
galėjo būti man nežinoma. Atsimenu, mano diedukas 
pasakojo, kad keli ūkininkai buvo labai seni. Mūsų 
giminė taip pat buvo sena. Dar senesnė čia buvo Vartų 
giminė.

Senukas pasakojo, kad Bliuviškiai valdžios knygose 
minimi jau septyniolikto šimtmečio pradžioje. Bliu
viškiai karaliui turėjo duoti arklių ir vyrų, užtat mo
kesčiai būdavo ne toki dideli, kaip kitoms žemėms. 
Kaimas buvo karališkas, jis turėjo daugiau pareigų 
karaliui, bet užtat jis turėjo ir daugiau teisių. Senieji 
pasakojo, kad keli Bliuviškių vyrai rusų carui ištar
naudavo po 25 metus. Iš namų išeidavo jauni, o grįž
davo jau gerokai aplamdyti.

šio šimtmečio pradžioje turtingiausi Bliuviškių 
ūkininkai buvo be mano tėvo, Gustainio, dar Plėgai, 
Bežonai, Kromai, Damai, Baltrušaičiai, Sadauskai ir 
Kazisi. Buvo ir kitų turtingų ir gerai besiverčiančių 
ūkininkų, bet čia suminėtieji buvo šimtamargiai, tur
tingi ir naujovių nebijantieji ūkininkai.

Plėgus dar vadino Gustainiais. Nežinau, kodėl taip 
juos vadino. Jie galėjo būti kilę iš toliau šiaurėje esan
čio Plėgu kaimo, kur buvo Gustainių. Bet Plėgai — 
Gustainiai su manim nesigiminiavo. Senais neatmena
mais laikais ir mano proseneliai galėjo ateiti į žentus 
iš kitur, bet tuo reikalu man būtų sunku kas pasakyti. 
Netolimi mūsų kaimynai buvo Plėgai ir žinau, kad 
juos vadino Plėgais — Gustainiais.

Visų čia suminėtų Bliuviškių ūkininkų žemė siekė 
Novą. Mūsų žemės riba buvo pati upė, bėt buvo ir to
kių ūkininkų, kurie turėjo žemės abiejose Novos pusė
se. Nova ūkininkams buvo didelis turtas. Pavasarį, 
kai pakildavo vanduo, tai užliedavo plačius laukų plo
tus. Bet vėliau, kai vanduo nusekdavo, tai tose vietose 
augo bet koks javas. Ne tiktai'augo bet ir bujojo. Žemė 
buvo nepaprastai derlinga. Jeigu kurių vietų ūkininkai 
neapsėdavo, tai ten augdavo žolė, kad gražu žiūrėti;

Novos pakraščių ūkininkai turėdavo daboti, kad 
javai neišgultų. Rugiai, miežiai ir net linai išaugdavo 
toki dideli, kad didesnės audros metu jie išguldavo. 
Mažesnis javas po audros pajėgia pats atsikelti, bet 
jeigu javai labai dideli ir varpos sunkios, tai po lietaus 
jos nepajėgdavo pakelti galvos. Varpa būdavo tokia 
sunki, kad ir stiprus šiaudas nepajėgdavo jos iškelti, 
ūkininkams tekdavo ieškoti priemonių išgulusius ja
vus prikelti, bet tai ne toks lengvas darbas. Dažniau
siai išgulusius javus anksčiau nuplaudavo ir džiovin
davo. Javai būdavo geri, tiktai šiaudai nebūdavo toki 
stiprūs.

NOVOS PAKRANČIŲ ELKSNYNAI
Nova lygiai bėgo, mūsų laukai buvo veik lygūs, bet 

Novos krantai nebuvo lygūs. Matyt, kad prieš tūkstan
čius metų, kai mūsų laukuose buvo žymiai daugiau 
vandens, upei teko prasigraužti vagą molyje, smėlyje

ir kituose kloduose. Jie dar mano laikais buvo ma
tomi. ..

Novos vandenys turėjo būti sraunūs, jeigu jie pa
jėgė prasigraužti jtokią gilią vagą kietoje žemėje. Bet 
mane ir kitus vietos gyventojus labiausiai stebino van
dens nunešti krantai. Vienoje Novos pusėjestovėjo 30 
pėdų* krantai, o kitoje pusėje, kol akis matė, buvo 
lyguma. Tai reiškia, kad senais nepamenamais laikais 
abu upės krantai buvo lygūs, bet vanduo, upokšniai 
ir upeliai tą žemę, tiksliau, tuos krantus ištirpdė ir nu
nešė į jūrą. Vandens galia turi būti labai didelė. Jeigu 
vanduo galėjo nunešti tokius upės krantus, tai reikia 
neužmiršti, kad vietomis jis turėjo užpildyti gilumas. 
Nėra ko stebėtis, kad jūros darosi seklesnės, o laukai 
lyginasi. Upės, kaip mūsiškė Nova, kiekvieną metą 
nešė žęmę į jūros dugną...

Žemesni Novos krantai buvo apaugę įvairiausiomis 
žolėmis, bet aukštesnieji buvo apaugę medžiais. Prie 
vandens labiau plėtėsi karklai ir juodalksniai, o kiek 
tolėliau augo gluosniai. Dar toliau augo obelys ir 
kriaušės. Vietomis matėsi šimtamečių ąžuolų, guobų, 
vinkšnų Prie kelių ar slapesnių vietų svyravo berže
liai.

Pavasarį, kai pilki Novos krantai sužaliuodavo, tai 
būdavo gražu žiūrėti į tą žalumą. Visur buvo ža
lia, bet spalva buvo nepaprastai įvairi. Žalumas 
įvairus. Visa žolė žalia, bet kiekvienas stiebas turėjo 
kitokį atspalvį. Žali karklai, žali ir elksniai, bet jų ža
lumas yra skirtingas. Tai žino kiekvienas menininkas 
ir kiekvienas piemuo. Tos spalvos nepajėgia atskirti 
miestietis, kuris nepažįsta medžių ir nežino, kuriam 
tikslui medis tinka. Jie net elksnio nuo juodalksnio ne- 
beatskiria.

Kai kalba eina apie juodalksnį, tai jie mano, kad 
jis būtinai turi būti juodas. Jie nežino, kad juodalks
nio tiktai pernokusios sėklos yra juodos, o visa kita

mažai kuo skiriasi nuo elksnio. Aišku elksnis yra leng
vesnis, negu juodalksnis. Jis yra trapesnis ir ne toks 
karštas. Alksnis labai greitai dūmais išrūksta pečių 
mažai tepašildęs, tuo tarpu juodalksnis labai gerai kū
renasi. Iš juodalksnio gali klumpes išsitašyti ir šaukštą 
išsiskaptuoti. Juodalksnis tinka loveliui, geldai ir vė
tyklei, o iš alksnio nieko nepadarysi. Jis suskilo, su
trupėjo ir niekam netinka.

Mano tėvelio ūkyje pietinis Novos krantas vietomis 
buvo gerokai pakilęs. Vietomis matėsi raudonas mo
lis, kitur šlynas, o buvo ir tokių vietų, kur molis buvo 
maišytas su Įvairiausio dydžio žvyru. Vasaros metu 
šiaurinis , mūsų žemės krantas buvo žalias, bet rudenį 
ir pavasarį aukštesni krantai buvo raudoni. Ūkininkai 
juos vadindavo raudonkrančiais. Žiemą viskas balta
vo, bet vasarą, kai padegindavo sausra ir žolės išdeg
davo, tai matėsi raudonos kranto paklodės, įvairiau
siai išraitytos.

Tose raudonose pakrančių vietose mažai kas teaug
davo. Net žolė ten nesirodydavo, jai nebuvo juodže
mio. Tose raudonose paklodėse augo labai skanios žem
uogės. Kaip jos pajėgdavo atsispirti vasaros karščiams 
ir kaip jos galėdavo išlaikyti kiekvienam gyvam auga
lui reikalingą drėgmę, aš nežinau. Bet žemuogės ne 
tik užkariaudavo visur raudonkrančius, jos ten labai 
gražiai išsirpdavo. Teisybė, jos būdavo nedidelės, bet 
jų ekonį sunku aprašyti. Gražiai nunokusi raudon- 
krančio laukinė žemuogė yra skanesnė už bet kokį kitą 
vaisių.

(Bus daugiau)

——..   ——  r
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIM 

IK GERKLĖS UGOS . 
PRITAIKO AKINIUS 

MM W. 63rd STREET 
Ofiso toM.i PRo«p*ct 8-3229 
R«xid, tolofu WAibrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
auo 7 iki 9 vai vak, Treč. uždaryta.

Ron tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telaf. 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 ketvirtai, 1—7 vai, 
antrad., penKtadienį nuo 1—5, treč. 

ir sestad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCELIUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

VENECUELA PRIĘš 
SOVIETŲ TERORĄ 

LIETUVOJE
Eltą pasiekusiomis žiniomis, 

š. m. liepos 26 d. CIPDEM sam
būryje apsijungusios organi
zacijos, jų atstovai — ryšium 
su trijų lietuvių susideginimu, 
protestu prieš komunistų oku
paciją — pasiuntė atitinkamo 
turinio telegramą Venecuelos 
prezidentui Calderai ir kitiems 
valstybės vadams. CIPEDEM 
organizacija arba Tarptautinis 
Komitetas ginti demokratijai 
(EI Comite International Pro- 
Defensa de la Democracia) 
savo telegramoje plačiai išdės
tė įvykius Lietuvoje, trijų lie
tuvių susideginimą (priminė ir 
Jan Palacho susideginimą Pra
hoje), nurodė į Simo Kudir
kos atvejį, taip pat ir 1941 me
tų sukilimą Lietuvoje, paga
liau ir į pastarųjų kelių mėne
sių okup. Lietuvos dvasiškių 
protestus, Bražinskų, Simokai- 
čių atvejus, kunigų Šeškevi
čiaus, Zdebskio ir Bubnio nu
teisimus. Venecuelos veikėjų 
rašte nurodoma ir į būsimą Eu
ropos saugumo konferenciją, 
kuria bus siekiama įteisinti Lie
tuvos okupaciją.

Venecuelos veikėjai pabrė
žia: ‘‘Demokratinė Venecuela 
smerkia sovietinį kolonializ
mą” ir ta proga primena, kad

GRADINSKAS
VĖSINTUVAI 
IR SENIAUSIEMS 

NAMAMS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 „ 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!
L —. ..
"PERKRAUSTYMAI

M 0 V i MG
L.idimri — Pilni apdriuda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67fh PI. WAibrook 5-8063

r MOV I N G ’
Apdraustas psrkraustymas 

iš {vairių atstumų* 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontieė 6-1M2

DR. FRANK PIECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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 CHIRURGIJA 
USt WEST 63rd STREET 

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

Ofise ttlef.: 776-2880 
Naujas rez. telaf.: 448-5545

--....................................................... ..............................................

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio H—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

...................................................................................................................... ■ —

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, fpec. MOTERŲ lipei 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR t-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po* pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimo.

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

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

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

_ p. Šileikis, o. p.WJ ORTHOPSOAS-FROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ba> 
dažai. Spaclall pagalba kojom-.

' (Arch Supports) ir L t

VaL: 9—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—L 
2A50 West 63rd St. Chicago, III. 60629 

Tolof.: PRoapoct 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Lietuvos jaunimas savo auko
mis išryškino okupuotos Lie
tuvos pasipriešinimą imperia 
alizmo jėgom.

Venecuelos CIPDEM orga
nizacijos telegramą pasirašė 
Venecuelos vardu jos pirmi- 
ninkas Felix. Martinez Suarez, 
Lietuvos vardu pasirašė Lietu
vių Bendruomenės Venecuelos 
pirm, ir Vliko atstovas Venecu- 
eloje dr. Madas Venckus, be 
to, pasirašė atstovai šių tau
tybių : Čekoslovakijos, Lenki
jos, Portugalijos, Vengrijos, 
Rusijos (net du atstovai — dr. 
Dakin ir dr. Negodnov), Ispa
nijos, Kubos, Latvijos, Serbi
jos, Ukrainos, Kroatijos. Kai 
kurių tautybių pasirašė po du 
atstovus: Venecuelos, Čeko
slovakijos, Kubos ir Ispanijos.

Vienas pagrindinių Caracas, 
Venecueloje dienraščių, “EI 
Upniversal”, CIPEDEM telegra
mos tekstą paskelbė per ištisą 
puslapį, liepos 26 d. laidoje. 
Įdėta ir CIPDEM politinio biu
ro posėdžio nuotrauka. Dien
raščio antraštė per visą pusla
pį skelbia: “Lietuviai jaunuo
liai prieš Sovietų Sąjungos 
naudojamą terorą”. (Elta)

Kova su girtavimu 
Lietuvoje

“Girtavimas darosi vis la
biau nepakenčiamas” — pir
miausia pabrėžiama Lietuvoje 
paskelbtame, liepos 8, “Įsake 
dėl priemonių kovai su girta
vimu ir alkoholizmu sustiprin
ti’. Griežtų priemonių tai ko
vai vesti reikėjo anksčiau ir tik 
Maskvai neseniai paskelbus 
apie jos priemones, režimo pa
reigūnams Lietuvoje — vadi
namai Aukščiausiajai Tarybai 
beliko skelbti savo Įsaką.

Jis turi septynias dalis. Jose 
nurodoma atsakomymė už al
koholinių gėrimų gėrimą, gir
to pasirodymą viešose vietose, 
už įtraukimą nepilnamečių į 
girtavimą, už transporto prie
monių vairavimą, esant ne
blaiviam ir kt

Numatytos piniginės baudos, 
patalpinamas išsiblaivinimo įs
taigose ir kt Pvz. girto pasiro
dymas viešose vietose baudžia
mas bauda nuo trijų ik 10 rub
lių, neblaivūs vairuotojai bau
džiami bauda nuo 10 iki 30 rub
lių ir iš jų atimama teisė vai
ruoti iki dviejų metų ir t. t

Piktybiniai girtuokliai (al
koholikai) gydomi priversti
nai. Kovai su girtavimu suda
rytos komisijos__ (Elta)

INTERSTATE 94 PLENTĄ 
ATIDARYS GRUODŽIO 1 D.
MICHIGAN CITY, Ind. — 

Prisibijodama, kad dalimis ati
darant tarpvalstybinį (Intersta
te) plentą 94 prie išsukimų (de-

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra valkų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai iu 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
aems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY 
MUKĘS, 34 pst su 8 apsakymėliais iš valkų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot

2. Vende Frenkienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gre
tas leidinys; $1.50.

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

4. Statė Vanagaitė • Petersoniene, LAUME DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, įdėtais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dot

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 pal., $1,00.

6. Alfonsas Vambufas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi
juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psL, kaina 2 dol.4

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

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau ju6t‘ 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo 
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško buIl 
įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, 1LU 60608,
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Jauna mergaitė suka sau galvą, negalėdama atspėti, kad tas keistas 
lovys yra "sėdėjimo vonia", išstatyta parodai ir pardavimui New~ 

Yorko "blusų turguje".

tours) gali įvykti daug trafiko 
nelaimių, Michigan City mies
to administracija paprašė In
dianos plentų valdybos neatida
ryti plento 94 pilną pravažiavi
mą tik kai jis bus galutinai už
baigtas šių metų gruodžio mėn.
dieną. To plento nebaigtasis 

12 mylių tarpas į vakarus nuo 
Michigan City numatytas galu
tinai baigti ateinančio spalio 
mėn. f dieną, o 6 mylių tarpas 
į rytus gruodžio mėn. 1 d.
Naudojant tebestatomąjį plen

to tarpą dalimis, prie išsukimu 
šiemet dviejuose akcidentuose 
jau žuvo 7 žmonės. Vadinama
sis naujasis Chicago — Detroit 
greitkelis numalomas galutinai 
baigti gruodžio pradžioje.

čikagiečiai lietuviai, kurie 
dažnai tuo plentu važinėja į San- 
dūnus, Michiganą, Long Beach, 
o vėliausiai daugiausiai į Union 
Pier nebe už ilgo galės važiuoti 
tiesiai Dan Ryan greitkeliu ir

Brangiam Tėvui

GtLININKAS 
(PUTRAMKNTAS) 

Linksmumo arba Įtiktai© ▼almtat 
gražiausios gėlės ir vainikai aatk> 

pių papuošimui ir eeiariroėe 
kapams gėlės. 

RQY R. PfTRO (RJTRAMIMTAS)
5525 Sa» Harlem Ave» —

GUŽAUSKŲĮ
GKLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYCIA I

2443 WEST 63ra STREET 
Talofonal; PR 84)833 Ir PR 8-0834 ISKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI "NAUJIENAS•

I

Chicago — Detroit plentu 94, 
nebeturėdami kiekviena karta 
mokėti Indianai aukštas kelio 
rinkliavas.

SUKERGĖ MAISTO AUGALUS
WASHINGTONAS. — Nau

jas mokslininkų atradimas žada 
greitoje ateityje parūpinti tiek 
maisto, kad jo pilnai užtektų 
visam pasauliui. Mokslininkai 
surado būdąkaip sukergti visiš
kai skirtingų augalų rūšis. Ta
tai pasiekė Atominės Energijos 
Komisijos biologai, dirbantieji 
Upton, N. Y., Brookhaven na
cionalinėje laboratorijoje.

Naujasis išadimas yra toks, 
kad galima nelytiškai sukergti 
skirtingas augalų rūšis taip, 
kad nuo šiol vienas augalas ga
lės duoti vaisių dviejuose pavi
daluose — žemėje ir ore, saky
sim auginti kukurūzus ir bulves 
iš to paties kero.

JOHN MIELIULIUI
mirus,

Jo sūnui Frank reiškiame nuoširdžią užuo
jauta.

Sargent Lundy Co Bendradarbiai

BARBARA (BESSIE) ZAPOLIS 
Pagal tėvus Jozelinaitė 

Gyvenusi 4225 So. Talman, Chicago, Illinois
Mirė 1972 m. rugpiūčio mėn. 19 dieną, 3:15 vai. ryto, sulaukusi 

pusės amžiaus. Gimusi Chicagoje, Illinois.

Ji buvo mirusio Jono Zapolio žmona ir neseniai mirusios Antoi- 
- nette Adint sesuo.

Paliko nuliūdę: sūnus Frank , marti Eleonor, anūkai Robert ir Ca
rol; sesuo Mary Šimkus, švogeris Alex; brolis Frank Jozelinas, švoger- 
ka Angeline; mirusio brolio Alekso žmona Adelle Hoffman; teta Char
les Šimkaus ir jo žmonos Esther; Peter Jozelinas ir jo žmona Chris
tine; Mary Molis ir jos vyras John; Sally Norville ir jos vyras Ray
mond; Joseph Jozelinas, jo žmona Janet; Lucille Malay ir jos vyras 
Andy; John Svereika; Mary Stulga, jos vyras John; Frank Travis, jo 
žmona Jean; Stelle žemeckis; pusseserė Apolonija Memenąs, pusbro
lis John Cinikas, giminaitė Anna Valionis ir daugelis kitų giminių, 
draugų bei pažįsthamų.

> Priklausė SLA 122 kuopai, Brighton Parko Moterų klubui, Našlių 
ir Našliukių klubui. Upytės klubui, Lietuvos Demokratų Piliečių klu
bui Eržvilko klubui Suvalkiečių Draugijai, Krakiškių Klubui ir buvo 
amžina Sv. Kazimiero seserų rėmėja.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, esančioje 4348 So. 
California Avenue.

Antradieni, rugpiūkio 22 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenčiausios parapijos bažny
čią, o po gedulingų pamaldų bus laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a. a. Bessie Zapolis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiama dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą. • \ \

Nuliūdę lieka:

Sūnus, marti, anūkai ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.
—__—_— ----------- -—„— -----------............. .. s_ _____—v'--

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA' I
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORiAI:

DOVYDAS F. GAIDAS • GERAIDAS F. DAIM1D j 

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

n ■ - ;• ? | f

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYCIOb

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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Į VISŲ RČ6!U DRAUDIMO AGENTCRA |

Banaičio Opera plokštelėse
Chicagos Lietuvių Opera iš- duota profesinėje 

leidžia savo pirmąsias plokšte- mo studijoje, ne 
les. šešiolikos metų veikloje metu, kur būna daug 
mūsų Opera pastatė daug pa- mo ir pašalinių garsų, 
saulinio garso 
operų ir tris lietuviškas ope
ras. Viena iš jų, tiksi pavasa- įdirigavo maestro

/

rekordavi- 
spektaklių 

triukš- 
Rekor- 

kompozitorių davimas yra pilnai pasisekęs. 
Jūratę ir Kastytį” į plokšteles 

> Aleksandras 
- ri pastatyta, yra Jūratė ir Kas- Kučiūnas. Jūratės partiją Įdai

navo sol. Danutė Stankaitytė,
— mūsų kompozi- Kastyčio — sol. Stasys Baras, 

tautai [Rūtelės — Margarita Momkie- 
Motinos partiją atliko sol. 

Aldona Stempužienė, o žvejų 
ir undinių chorus Įdainavo 
Operos choras. Grojo pilnas 
simfoninis orkestras.

Šiuo metu vyksta paruošia
mieji darbai prieš atiduodant 
plokšteles gaminti RCA firmai

tytis”.
Banaitis 

torius, kuris lietuvių 
atidavė visą gy venimą su savo’nė, 
kūryba, sukurdamas daug pui
kios muzikos bei dainų ir har- .V-jr'-A- ■ _T_’-
monizuodamas mūsų liaudies 

'dainas, yra mūsų pamiltas ir 
nuoširdžiai vertintas. Jo pir- 

‘ moji ir paskutinioji opera su
silaukė didelio visuomenės su
sidomėjimo. Keturiems operos Indianapolyje. Bus trys plokš- 
spektakliams Chicagoje pri-, teles. Rudeni 
trūko bilietu! Kas 
klausėsi jo muzikos, 
ryškiai galėjo pastebėti, kad 
jo operoje yra daug gilios ir 
lietuvio sielai artimos muzi
kos, kuri kitur nesutinkama.

“Jūratės ir Kastyčio” opera, 
susidarius palankioms sąly
goms, buvo specialiai irekor-

“Jūratės ir Kas- 
atydžiai-tyčio” operos plokštelės jau 

tas labai [pasirodys rinkoje.
Chicagos Lietuvių Opera, ti

kėdama, kad mūsų visuomenė 
pritars, drįso šias plokšteles 
pasiskolinusi pinigų iš Stan
dard Federal Savings & Loan 
Assn, prezidento Justino Mac
kevičiaus Jr„ išleisti. Tai bus

&

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai §4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairių prekly. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SrUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 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 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytu Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

pirmoji musų Operos vieneto 
plokštelė visame Vakarų lais
vajame pasaulyje. Tie

čiuliškai praleistos kelios malo
nios valandos. Uz gegužinės su
rengimą pareikšta padėka S. S. 
Juodakiams, I. Binkūnienei, N. 
šmulkšdenei ir ijž gražią pa*-a- 
.»!).-p. p. K. ČiurinskanUi
- Po Romo Kalanta ir kilų 

dviejų didvyrių gyvylxti auka 
pareikalavimo Lietuvai laisvės . .. ... •t . . . , . .. Primarily inside pipe fitting,ir masimų demonstracijų K-m-į. . . . ;......... . / , I h y u r a u 1 i c & pneumatic.X‘ keieiv.ų į.Lietuvą ir atgal ru- -. .•* 
Jškoji kontrolė . labai susUprė-' ;
■o. Pas'taiko, kad Letikrinard ^^^”*T** ■ 
..e'eiviaį nuogai iši engiami.
haiškai iš Lietuvos ta p pat mm-, 
higniai tikrinami ir jų Ąjažiau 
.teina artimjesiejns.

— Dailininko Broniaus Muri
no dailės kūrinių parodą rengia 
Moterų klubas š. m. rugsėjo m. 

-23 ir 24 d. New Yorke, Jaunimo 
židinio salėje.Dail. B‘r. Murinas 
baigė Kauno meno mokyklą ir 
t re j is metus nieųo studijas gili
no ir baigė Paryžiuje. Ameri
koje individualines savo dailės

Mfctp wanted — male
Darb»ninku Reikia

REAL ESTATE FOR SALS 
Namai, žemė — Pardavimį

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Įlroublęsliūuting of production, 
Both construction

& įsfa-vice shop. Some welding,* * ■ > 
Iplurnbhig & steam fitting re-I 
qu’red. Applicant must be į 
fully qualified & experienced 
journeyman. Second shift (3

< p. m. — lip. Hi.).
Apply mornings in person

Johnson & Johnson
4949 W. 65th STREET

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IK ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS f SS’MOįt ĖJIMAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS 1

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7717

j, kurie 
gyvena toliau ir kituose kraš- kūrinių parodas surengė Čikago- 

r daug girdėjo bei skaitė ie» Clevelande, bostone, Lostuose ir 
apie mūsų Operą, dabar galės 
ją girdėti plokštelėse. V. H.

Kova su oro tarša
Chicaga. Chicagos Plaučių 

Draugija pradeda naujas prie
mones prieš miesto ir prie
miesčių oro teršimų. Tam tiks
lui pagamintas autobusas, pa
vadintas “Anti-pollutemobile” 
kuriame Įrengta pilna labora
torija oro nešvarumams regis
truoti. Įrengimais galės susta
tyti, kurioje miesto ar užmies
čio dalyje yra daugiau taršos 
— dujų, suodžių ir dulkių, 
taip pat galės pranešinėti apie 
oro permainas.

“Mūsų pareiga yra šiuo pro
jektu sudominti ir suaktyvinti 
pačius miesto piliečius”, sako 
tos draugijos direktorius John 
E. Egdorf.

Kitas programos uždavinys 
esąs teikti faktus Chicagos ir 
Cook apskrities administraci
jai duodant papildomų duome
nų apie oro taršą ir teršėjus.

FRANCES BIEŽIENĖ 
SVEČIUOJASI CHICAGOJE
Frances Biežienė, nuolat gy

venanti Hot Springs, Ark., nuo 
rugpiūčio 9 dienos svečiuojasi 
Chicagoje. Čia ji turi daug pa
žįstamų ir artimų giminių, nori 
jas aplankyti ir pasimatyti. Chi
cagoje gyvena jos sesuo Veroni
ka Keršulienė. Čia gyvena ir 
antra sesuo Anelė 'Grybienė. 
Abi jau aplankė ir su abiem tu
rėjo progos pasikalbėti.

Biežienė yra apsistojusi pas 
Rožę Didžgalvienę. Prieš metus 
mirė josios brolis Jonas Didžgal. 
vis. Ji atvažiavo, kad galėtų su 
broliene nelemtas metines pa
minėti ir pasiguosti. Vienai gai
la mylimo vyro, o antrai širdį 
skauda dėl gero brolio.

Biežienė norėtų dar pasiekti 
Daratą Novackienę, gyvenančią 
Gurney, Ill., bet tai ne toks leng
vas dalykas. Kol Jonas buvo 
gyvas, tai visi susėsdavo į maši
na ir Jonas visus nuveždavo, o 
dabar nėra kam nuvežti.

Biežienė planuoja grįžti į Hot 
Springs šio mėnesio pabaigoje.

Kaimynas

, Bostone, Los 
Angeles ir kitur. Dalyvavo gru
pinėse lietuvių ir amerikiečių 
dailininkų parodose.

— Gydytojos J. Jakševieienė, 
A. šabanienė ir O. Vaškevičiųlė 
kartu su lietuvių ekskursijomis 
išvyko į Lietuvą.

— Prof. Stasio Jankausko kny
ga apie Lietuvos Veterinarijos 
Akademiją spausdinama M. Mor 
kūno spaustuvėje, Čikagoje. 
Šiuo metu taisoma šio didžiulio 
ir vertingo veikalo korektūra.

— Julius Klimas, kelių Chica
gos lietuvių organizacijų veik
lus narys, guli šv. Kryžiaus li
goninėje, 455 kambaryje. Jis 
buvo judrus ir veiklus, bet atro
do, kad jį paguldė cukrinė liga. 
Klimą ligoninėn nugabeno sū
nus, kai tėvas pradėjo skųstis! 
kojoje atsiradusiais skausmais.

— Buvo pasklidę gandai, kad 
čikagiečiams pažįstamas visuo
menės veikėjas Jonas Šulcą pa
teko ligoninėn, bet tai netiesa. 
Šulcą priėmė užuojautos pareiš
kimus ir prisipažino, kad buvo 
ligoninėje, bet ne:sirgti, o senų 
.savo draugi] lankyti. Jis du 
kartu ligoninėj aplankė ilgame
tį savo draugą Klimą, bet jis 
pats — sveikas.

— Jonas Kontvila, gyv. Brigh
ton Parko apylinkėje, praeitą 
trečiadieni, užėjo į alinę alaus 
atsigerti. Grįžęs į namus nebe
rado piniginės, «kurioje buvę 
apie $30 ir domumentai. Mano, 
kad kas nors būnant alinėje, 
bus piniginę iš kišeniaus ištrau
kęs. r

— JAV-se miręs inž. Jonas Ma- 
tyckas pagal testamentą pagei
davo, kad 150 dol.' suma būtų 
paskirta Vlikui, Lietuvos laisvi
nimo reikalams, ši suma per 
V. Vebeliūną (New Yorke) per
siųsta Lietuvos išlaisvinimo 
Tautos Fondui. A. a. Motycko 
auka — gražus ir įsidėmėtinas 
pavyzdys, (e).

— Naujienų tarnautojai ben
droje sueigoje pagerbė redakci
jos štabo narį žurn. Juozą 
Pronskų 15 metų darbo Naujie
nose snukakties proga. Jam 
įteiktas plunksnakotis su nedy- 
lančia ir nerūdyjančia plunksna.

A. G! AUTO REBUILDERS reikalin
gas DŽENITORIUS. mokantis angliš

kai kalbė.i ir vairuoti mašinas.
Tcl. 776-5888. 3518-24 WEST 63rd Si.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX-SERVICE

PRospect 8-22836455 So. Kedzie Ave.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS
4% KAMBARIŲ BUTAS

1-rne aukšte. Plytelių vonia, spinte
lės virtuvėje, apkalta veranda. Tin
kamas dirbančių arba pensininkų po

rai. Gera transportacija.
3155 No. NORMANDY

Jau Klaipėdos krašto sukilimo 
metu jis stipriai pasireiškė šio
je profesijoje, dalyvaudamas 
Vyriausiame sukilimo štabe.

— Juozas Matijošaitis, Nau
jienų bendradarbis iš Long 
Beach, Calif'., praneša, kad ko
respondencijoje apie Lietuvių; 
klubo pikniką yra klaida. Pik
niko karaliene buvo išrinkta 
Onutė Macėnas iš Glendale,

— Gustavas Krause, Naujienų 
skaitytojas iš Chicagos pietva
karių priemiesčio, išvyko į Four 
Season slaugymo namus, Elgin, 
Illinois.

— Leclaire Courts Parke, Chi
cagos vakarų apylinkėje, rug
piūčio 22 d. 7 vai.’ Vak bus ne
mokamas muzikos ir solo dainų 
koncertas, vadovaujamas Geor
ge Dixon.

— Laivų Paradas ir slidinėji
mo ant vandens akrobatika bus 
rugpiūčio 23 d. 7:30 vai. vak. 
Chicagos upėje Marina city 
apylinkėje. Po parado bus lei
džiamos įvairiaspalvės raketos.

— Stella Misevich iš Town of 
Lake apylinkės išrinkta Ameri
kos Legiono Dariaus - Girėno 
posto Moterų vieneto pirminin
ke, Janice Patocka ir Florence, 
Patocka — vicepirm., Stella! 
Karalaitis — ižd., Jennie Povi
laitis ir Virginija Shimkus — 
sekr., Helen Kareiva — vieneto 
istorijai ir kronikai, Eleonora 
Laukis — religinėms apeigoms,' 
Frances Balanda ir Virginija 
Dunbar — tvarkai ir ajieigoms, 
Marie Galvidis ir Mary Radžiu- 
kinas — vėliavos paeigūnėmis. 
Iškilmingas įvedimas į pareigas 
įvyko posto būstinėje. Iškil
mėms vadovavo Josephine La
pinskas. Praeitais metais pir
mininke buvo Eleonora Laukis.

B

Liv Ulman (kairėje) 
ninio filmo "Dingęs

B &

ir Peter Finch (dešinėje) vaidine daug milijo- 
Horizontas" pastatyme. Viduryje yra to fil

mo direktorius Charles Jarrott.

— Gyd. korporacijos Frater- 
nitas Lituanica” paskirta 1000 
<lol. pcinija dailininkų konkur
sui Simo Kudirkos dramai pa
vaizduoti meno kūriniais. Me
no kūriniai kartu su slapyvar
džiu voke pristatytini į Jauni
mo Centrą, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, III. 60636 ne vė
liau kaip 1972 m. lapkričio mėn. 
18 d. parodai .Jaunimo metų už
baigimo proga.

— Sėjos” žurnalo bendradar
bių savybinė gegužinė įvyko 
rugpjūčio mėn. 6 d. S. S. Juo
dakių sodyboje Lake Side, Mich. 
Atsilankė apie 30 kviestųjų sve
čių ir viešnių. Vaišėms pasibai
gus “Sėjos” reikalais kalbėjo Z. 
Dailidka, M. Mackevičius, L. 
Šmulkštys, J. l’rbclis ir kiti. Bi-

O
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$2$ 13

MŪRINIS, 5 KAMBARIU, I 6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
Į vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, Ite auto garažas. Marquet
te Parke. 321,900.

GRAŽŪS 6 BUTU MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai, 
šilima gazu. Geros pajamos, 
ųuette Parke. $67,500.

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

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

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, .modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
lo garažas. S36.500.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

2 miegami ir valgomas. Namas prie 
69-.os ir Maplewood. Geras ir pigus. 

Reikia pamatyti.

Brokeris P. ŽUMBAKIS 
Tel. PR 8-6916

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai 

tune-ups ir t. t
4324 So. CALIFORNIA AVI

CHICAGO ILL. TEL. VI 7-932/

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
. ir kitus kraštus 
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 

thieaga, t II. 60632 Tei Y A 7-598i:

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST e>9th STREET 
Tek: REpubhe 74941

A. & L. INSURANCE & REALTY

i 
j UMCOME TAX

<645 So ASHLAND aVE

(Currency Exchange poaig^J;
Pigūs auromobU:^ dravaimal.

.HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

$U*e r*nn ęi:e ?'» Ca* uais

A. G. AUTO RBUJLDERi
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžininga 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Ka. 

nos nebrangios.
3513-24 W. 63rd Street, Chicago, 1H 

TEL. ~ 7765338
Anicetas G«rbac>auska>,

Brangenybe^ L*Jkrodžl«i, Dovines 
visoms progoms.

WEST 63rd £T., CHICAGO
Telef. 434-4660

3237

M. A. š 1 M K U S
Real Katate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
3eto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kiloki blankai.

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

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

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

— Vliko Pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas š. m. rugpiūčio men. 
15 d. gr|žo iš atostogų, (e).

— Miami Lietuvių Klubas 
Floridoje siūlo darbą vedusių-’ 
jų porai labai gerom ir patrau
kliom sąlygom. Duoda ir bu
tą. Rašyti Lithuanian Ameri
can Citizens Club, 3655 N. \V. 

j34th Street, Miami, Florida 
33142. (Pr.)

Nauja
Mar-

AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metu modernus anl 33' skiepo: idealu 
gumningoins šeimoms.

iz xrulU 7 melų. įvai
raus dydžiu omai. 63-eia n r’ulasKi. 
Labai peimngas ir giazus namas.

MŪRLN1S LUNGALOW ‘ 
nų — 2 miegami. 
Šildymas. Garažas, 
nai, naujai išdažyti., 
menlo. — 2^,oUU.

□ KAMBARIŲ — 
metų.
pas. Garažas.
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Beit $25,500^

SIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. <Prie Sacramento) 

TEL. 436-7878

5 kamba- 
Centraiinis oro 
Dideli kamba- 
54-la ir Sacra-

3 miegami, 10 
Labai gražiai įrengtas skle- 

Graziai aptvertas ir

KEISKITE PINIGĄ Į NAJvlUS
8 KAMBARIŲ aukšto 16 metų 

lauras. 2 vonios. įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-ciosxir Kedzie. 
S32,00U.

5V2 KAMBARIŲ MŪRAS. Gazo šil
dymas. Cenlralims air-cond. ir įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti Nabisco. $29,^00.

6 BUTŲ LIUKSUS, 2 aukštų mūras 
ir 4 aulo muro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. ^69,990.

8 KAMBARIŲ aukšto namas.
2 vonios. Gazo šildymas. Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti oliso. -r- 
^20,900.

2 AUKŠTŲ MODERNUS anl 50’ 
mūras, liuksus 6 kambarių butas — 
parketas, air-cond., balkonai ir 2 mo
dernios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marquette Parke. $44.900.

2 AUKŠTŲ 2 BUTŲ mūras, pialus 
totas. Garažas. Aru musu. $2z,000.

7 KAMBARIŲ MORO bungalow, 
dideli Šviesus kambariai. Gazo šildy
mas, air-cond. įrengtas sausas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21,900.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. S19.5U0.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marquette Parką. $10,000.

2 BUTŲ beveik naujas mūras, 2 au
lo garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. $37.500.

10 BUTU MORAS, apie $15,000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-720U

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
[rengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
persLatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. 111. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 

. vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 

'staliaus, cemento ir dažytojo darbai.
Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS TEL. 238-8656

SKAITYK PAjS i.K f AkAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJlhNAb




