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Saigonas pasiūlė

po Kipro salą, Libiją j api^a jr ieškoti gyvenime lai
mės ir džiaugsmo. Orkestras turi 100 nariu. Du

lionus.

Rodezija išmetė iš

Savo knygoje Tanaka kalba

Tanaka įrodinėja, kad japo-

LOS ANGELES. Daug

9i

ii

Viet- 
antra- 
belais- 
karei-

Japonijos naujas premjeras Tanaka rengiasi keisti Japonijos poli
tiką Kinijos atžvilgiu. Prieš tai jis nori išsikalbėti su Amerikos pre
zidentu Nizonu. Jų susitikimas įvyks rugpjūčio 31 d. Havajuose.

j buvo geras generolo Oufkiro, 
i nusižudžiusio po nepavykusio 
pasikėsinimo prieš karaliaus

susisiekimą, kad 
ar prekių 

Rodezijos būtų pigus ir greitas. Didelis

vietams už mokslą. Meir krei
pėsi | visa pasaulio -į padorius 
žmones, kad jie spaustų Mask-

Kanados užsienio reikalų ministeris 
Mitchell Sharp patenkintas savo ke- 

į Iionės į Pekiną rezultatais. Kinija 
į jam pažadėjo pirkti kasmet nemažą 
• kiekį kviečiu.

Imre

tų stoka, infliacija, Įvairūs var- ’ mėgstąs keliauti Los Angeles 
'žymai stumia prekybininkus iš»miesto meras Sam N orty išvyko 
biznio. ’atostogų Į Pakistaną ir Turkiją.
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SPASSKIS REIKALAUJA PATIKRINTI K
REYKJAVIKAS. — Islandijoje vykstąs pasaulio šachmatų 

čempionatas tarp amerikiečio Fįscherio ir ruso Spasskio pasiekė 
jau 17-tą partiją, kuri buvo atidėta po 41 ėjimo. Spasskis turėjo 
kiek stipresnę padėtį: penkis pėstininkus ir du bokštus, o Fische- 
ris turėjo šešis pėstininkus, bokštą ir žirgą. Buvo manoma, kad 
Spasskis šią partiją laimės.

Didelę sensaciją Reykjavike 
sukėlė oficialus rusų delegaci
jos skundas, ir reikalavimas pa
kviesti specialistus ištirti salę 
ir įrengimus. Rusai sako, kad 
Fischeris, matyt, naudojasi 
kažkokiais elektroniniais apa
ratais ar chemikalais, kurie 
verčia Spasskį silpniau lošti, 
negu jam įprasta. Rusai gavę 
keturis laiškus su įspėjimais, 
kad tokios nelegalios priemo
nės amerikiečių yra naudoja
mos. Laišką Islandijos šachma
tų federacijai ir lošimų teisėjui 
Lothar Schmid pasirašė Spass
kio sekcndantas Efim Geller:

Amerikiečiai ir kiti vakarų 
šachmatininkai juokiasi iš to
kio rusų reikalavimo

Fred Cramer, Fischerio štabo 
narys, klausia: Kokių ekspertų

- jie nori? Ar KGB?, '(sovietų 
slaptoji žvalgyba).

Sovietai ypatingai įtaria Fi
scherio kėdę, kurios jis. niekam 
neleidžia pakeisti ir specialią 
lempą, kuri buvo įtaisyta virš 
stalo Fischeriui,  ̂reikalaujant. 

‘Objektyvūs .stebėtojai, šach
matininkai, ^m^'štebisi’'~rusų 
reikalavimais, nors teisėjas 
Schmid pareiškė, kad jis rim
tai bandys rusus patenkinti, 
kaip jis anksčiau bandė paten
kinti Fischerio reikalavimus. 
Visas reikalas skamba labai 
fantastiškai, pareiškė Schmid. /

Abipusis nepasitikėjimas šio
se varžybose yra nemažas. Fis
cheris, vykdamas į Argentiną 
lošti prieš Tigran Petrosian, 
buvusį pasaulio čempioną, atsi
sakė skristi privačiu lėktuvu, 
bijodamas, kad rusai ko nepa
darytų lėktuvo motorui.

MINNEAPOLIS. — Užsienio 
karų veteranų konvencija 
(VFW) priėmė rezoliuciją, ku
rioje ragina vyriausybę keiti 
bylas aktorei Jane Fonda ir 
buv. valstybės prokurorui Ram
sey Clark už valstybės išdavi
mą. Jie buvo Hanojuje ir kal
bėjo per Hanojaus radiją prieš 
Amerikos politiką.

ČIKAGA. — Illinois guberna
torius Ogilvie priėmė demokra
tų kandidato į gubernatorius 
Daniel Walker iššaukimą i vie
šus debatus, kurių trys įvyks 
Čikagoje, vienas — Rockforde. 
Demokratų kandidatas į senatą 
Roman Pucinski iššaukė į sep
tynis debatus sen. Charles Per
cy, tačiau dar nežinia ar Percy 
jo iššaukimą priims.

TEL AVIVAS. -— Izraelio ka
riuomenė susišaudė su Sirijos 
kareiviais Golano aukštumose,, 
užmuštų nebuvo, -nuostolių Lz- 
ra^in;nepadar\’ta.F>'~<

ROMA. — Dolores Ibarruri, 
žinoma ispanų komunistė, ga
vusi karo metu La Pasionaria 
vardą, atostogavo Italijoje. Apie’ 
tai pranešė italų komunistų 
laikraštis, po to, kai ji išvažia
vo į savo " dabartinius namus 
Maskvoje.

SAIGONAS. — Civilių auto
busas P. Vietname užvažiavo 
ant komunistų minos, žuvo 21 
asmuo.

KAIRAS. ’— Pietų Jemeno ke
leivinis lėktuvas, trijų arabų pa
grobtas, atvyko po Įvairių skrai-
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Senatorius McGovern va
kar pasakė kalbą Čikagoje vyk
stančioje Amerikos Legijono 
konvencijoje. Jis gynė savo pla
ną sumažinti Amerikos gyny
bos biudžetą, sakydamas, kad 
ir sumažinus gynybos lėšas, A- 
merika bus stipriausia pasaulio 
valstybė, galinti vienu metu su
naikinti Kiniją ir Sonetų Są
jungą kartu' paėmus. Jis nie
kam neįeisiąs Amerikos stum
dyti.

♦ Tarptautinis Olimpinis ko
mitetas išsirinko nauju pirmi
ninku Airijos didiką Lordą Kil- 
lanin. Jis pareiškė žiūrėsiąs,

BAIGĖSI SKLANDŽIAI PRAVESTA
RESPUBIJKONŲ KONVENCIJA

MIAMI BEACH. — Vakar, vakare Miami Beach baigėsi res
publikonų konvencija, kurioje nebuvo daug dramatinių momentų, 
kaip demokratų konvencijoje, tačiau kuri buvo gerai organizuota 
ir kuri partijai gali duoti rinkimuose daug naudos. Visos sesijos 
buvo baigiamos laiku. Televizijos programose konvencija užėmė 
pačias svarbiausias vakaro valandas ir nesitęsė, kaip demokratų 
konvencijoje, iki ryto valandų, kada mažai kas televiziją žiūri. 
Vakar kalbą, priimdamas nominaciją antram terminui, pasakė 
prezidentas Nixonas ir viceprezidentas Agnew.

DIDELI JAPONŲ PREMJERO PLANAI A
TOKIJO. Naujasis Japonijos premjeras Kakuei Tanaka, 

i prieš tapdamas premjeru, parašė knygą, kurioje jis siūlo pagrin
dinai pakeisti Japonijos gyvenimo būdą — Įvykdyti ekonominę ir 
socialinę revoliuciją Jo pasiūlymai kainuotų nemažas sumas pi
nigų, tačiau padarytų Japoniją pavyzdžiu visoms pasaulio valsty
bėms. Knyga išleista birželio 20 d., tačiau jos jau parduota 12 lai
dų ir ji vis dar spausdinama. Žmonių tarpe knyga sukėlė nepap
rastą dėmesį. ,

Premjeras Tanaka sako, kad 
japonai nenori būti tik “ekono
miniais gyvuliais”, kuriems 
niekas daugiau nerūpėtų, tik 
pagaminti ir . parduoti. Jie no
rėtų džiaugtis gamta, gražia

SANTIAGO. — Čilės vyriau
sybė pasiuntė kareivius malšin
ti riaušių Santiago miesto gat
vėse. šeimininkės, negaudamps 
krautuvėse įprastų maisto pro
duktų, vėl surengė demonstra
cijas, kuriose jos daužė šaukš
tais tuščius puodus. Vyriausy
bė kaltina krautuvininkus, kad 
jų streikas esąs politinis. Val
džia pagrasino įsilaužti į par
duotuves ir pati pardavinėti 
žmonėms reikalingas prekes, jei 
savininkai neatidarys krautu
vių.

Policija suėmė apie 160 jau
nų protesto dalyvių. Jie visi esą 
marksizmo priešai. Minia su
daužė komunistės darbo minis- 
terės Mireya Baltra automobilį. 
Policija turėjo panaudoti gink
lus, ją gelbėjant iš piktos mi
nios rankų.

Maisto stoka Čilėje atsirado, 
kada žemės ūkyje po Allendeš 
liaudies fronto laimėjimo su
mažėjo gamyba. Produkcija nu
krito ir kasyklose, kurių varis 
apmoka importus iš užsienių. 
Mėsa krautuvėse parduodama 
tik tris dienas per savaitę, kaip 
ir visur komunistinės tvarkos 
valstybėse, prie krautuvių at
sirado ilgos eilės.

Parduotuvių streiką suorga
nizavo Prekybos Rūmai. Jie 
skundžiasi, kad valdžios kont
rolės, nauji mokesčiai, produk-

Egiptą.
ATLANTA. — Penki asme

nys suimti Atlantoje už įvežimą Tanaka pasiūlymai siekia su
lėk tuvu 125 svarų marijuanos 
iš Jamaikos. Vienas suimtųjų 
pavarde Donnie Silas.

mažinti didžiuosius pramonės 
centrus: Tokijoj Yokohama, 
Osaka ir kt. Jis siūlo statyti po 
visą. Japoniją, net tolimiausiose 
salose naujus 250,000 gyvento
jų miestus, kuriuose būtų pra
monės, mokslo ir rezidenciniai 
rajonai. Žemės ūkyje jis siūlo 
ūkius pasididinti, mechanizuo
ti, kad dabar ūkiuose dirbąs 
15.9% gyventojų sumažėtų, pa-

Olimpiados
MUENCHENAS.— Tarptau

tinis Olimpinis komitetas nu
sileido politiniam spaudimui ir kėlus gamybą, iki 5%. Siūloma 
Afrikos juodųjų valstybių pagerinti 
grasinimams ir uždraudė Olim- j transportas žmonių 
piadoje dalyvauti 
sportininkams. Sprendimas ne- dėmesys skiriamas žmogaus 
buvo lengvas. Už Rodezijos iš- aplinkai, gamtos grožiui ir jo 
metimą balsavo 36, o prieš 31 apsaugai.
komiteto narys, trims nuo bal
savimo susilaikius. . ,. , , ,.

Rodezijos sportininkams tai a?!e Pei’k,aa . darbo d,enas lr
- apie gražius japonų namus su 

- ■ į daug erdvės ir žemės, kurioje 
"‘“p^i' japonai po darbo dienos galėtų 

' ūkininkauti, lankyti draugus ir

didelis smūgis. Jie atvyko į, 
Olimpiadą po ilgų mėnesių tre-j 
niruočių ir pasiruošimų. Y2:t: 
dėl komiteto nuolaidų negrams. 
Rodezijos sportininkai prikišo zyvennnu.
rasizmą pačioms Afrikos vals-
tybėms, nurodydami Ugandos,nai, visas 100 milijonų, kartu 
pavyzdį. Uganda, kaip žinoma, Į dirbdami, būdami darbštūs, 
nutarė ištremti visus indus ir šviesūs ir kantrūs, gali visko 
pakistaniečius. Tai esą aukš- pasiekti ir gali sukurti visai 
čiausio laipsnio rasizmo pavyz- naują Japoniją.
dys. ---- r----

SAIGONAS. — Pietų 
namo vyriausybė pasiūlė 
dienj paleisti 600 karo 
vių, buvusių Hanojaus
vių, kurie serga ar yra sužeisti. 
Manoma, kad Hanojus, kaip ir 
anksčiau į panašius pasiūly
mus, atsakys neigiamai. Saigo- 
no ir Washingtono vyriausybės 
pareiškė viltį, kad š. Vietnamas 
belaisvius pasiims ir pats pa
leis tam tikra skaičių savo turi
mi/belaisvių, jų tarpe ir ameri
kiečių. Tačiau, viltys tam yra 
mažos.

Š. Vietnamas bando apgauti 
pasaulio opiniją ir kartais jam 
pasiseka, kad P. Vietname nėra 
jokios Hanojaus kariuomenės, 
tik patys pietiečiai “patriotai”. 
Kada nėra kareivių, negali būti 
ir belaisvių. Pernai panašų Sai- 
gono valdžios pasiūlymą komu
nistai atmetė.

Saigonas siūlo Hanojui nu
statyti vietą ir laiką, kur būtų 
galima perduoti sergančius be
laisvius.. Siūlymas daromas 
žmoniškumo sumetimais, budis- 
tii religinės šventės proga.

Antradienį svarbiausią nomi- 
navimo kalbą pasakė NewYor- 
ko gubernatorius Nelson Rock- 
efelleris. Nominacijai pritarti 
buvo pakviesti gerai atrinkti 
žmonės. Dideli įspūdį padarė 
Milwaukee mero žmonos kalba. 
Meras Henry Maier yra išrink
tas kaip demokratas, tačiau jis 
ir jo žmona nutarė šiuose rinki
muose remti prezidentą Nixo- 
ną. Kelis žodžius meksikiečių 
vardu ispaniškai tarė kongreso 
narys Lujan, o tautinių mažu- 

gyvybę, draugas. Net sąmokslo Vardu pritarė
' * ! kongresmanas Derwinski is Il

linois. Respdblikonų vienybei 
- j pritariamąją

Maroko karalius 
valo kariuomene

C

RABATAS. — Maroko kara- 
t liūs Hassanas atleido iš pareigų 

kad komitetas spręstų tik spor-, karo laivyno viršininką koman- 
to klausimus, bet nesikištų į deri Abaroudi, nors jis ir nebu- 
politinius klausimus. vo įveltas į sąmokslą. Karalius

Izraelio gynybos ministeris į kad laivyno viršininkas 
Dayąnas pareiškė, kad atėjo 
laikas Izraeliui derėtis su ara-;
bais. ■

•o Izraelio
Meir pasmerkė savo 
parlamente sovietu valdžios už-^ketnris karWo na.
dėmus mokesnius Hvanuojan-; rius Jie tej5ė ankstyvesniame 
tiems žydams. Ji girdėjusi, kad 
Kremlius greit' ■ paskelbs mo
kesčius ir gimnazijas baigų- 
siems žydams, kūne pnes gau- mirtj 0 ?g 
darni vizas turės užmokėti so-’bausn]es. KaraHus m ,

premjerė Goldą dieną jiedu kartu pietavę.
kaitoj^ Karalius -.-.atleidons pžireigųj pademonstruoti 

kalbą pasakė iš vyriausybės pa
šalintas Aliaskos respublikonas 
Walter Hickel. Kalbėjo darbo 
unijos veikėjas ilgametis de
mokratas John McCarreti iš 
Pittsburgho, nominacijai mili
jonų veteranų vardu pritarė 25 
metii buvęs Vietnamo karys 

■John O’Neill. , ' • j

šTą*" patj-vakarą"' ;jSbžidentas- 
Nixonas pasirodė, jauniems res
publikonams surengtame kon
certe, kur programą atliko neg
ras dainininkas Sammy Davis 
Jr. Nixonas čia pareiškė, kad 
jį su Davies riša panaši praei
tis. jiedu abu buvę jaunystėje 
labai neturtingi. Didelį dėmesį 
sukėlė ir nominacijai prita
rianti buvusio astronauto 
Frank Borman kalba.

Jaunuoliai, suvažiavę su ko
munistų vadais ardyti respub
likonų konvencijos visą savo dė
mesį skyrė vakar vakarui. Jie 
išdaužė daug langų, sužalojo 
automobilius. Pusnuogės mer
gos lakstė po gatves, deginda
mos Nixono portretus ar gatvių 
bei pastatų papuošimus. Poli
cija antradienį suėmė virš 200 
chuliganų. Buvę Vietnamo vete
ranai Flamingo parke nesugy- 
veha su yippiais, kurie turi di
deles sumas pinigų, važinėją 
brangiais automobiliais, nesis- 
kaita su lėšomis. Veteranai 
klausia, iš kur tie “revoliucijo- 
nieriai” gauna pinigų?

atentate suimtus karininkus ir 
davė jiems labai mažas baus
mes. Tribunolas- tik vieną nū- 

imo 
,----------- ---------- mano, kad
s lengvos bausmės tik skatina ki
tus bandyti jį nužudyti. _

praktiką.
į *• > '

♦ Antradienį prezidento pa
tarėjas Henry Kissinger apsi
lankė respublikonų konvencijo
je. Garbingiems svečiams skir
tose ložėse jis atsisėdo su savo

ambasados keršto
MEKSIKA. — Du sovietu 

muzikantai, pabėgę iš Lenin- 
palydove, aktore Rūta Lee-Kil-' grado orkestro, gastroliavusio
monyte.

♦ Paryžiuje buvo peršautas 
Amerikos ambasados tarnauto
jas, 24 metų Howard Lee. Su
žeista buvo ir jo palydovė, mek
sikietė. Du vyrai į juos paleido 
5 šūvius ir pabėgo.

Meksikoje, gavo politinę globą, 
tačiau pasislėpė, tardami ko
respondentams, kad jie biją 
Meksikoje esančios sovietų am- 

įbasados tarnautojų. “Jei jie 
mus pagaus, jie viską gali pa- 

į daryti”, pareiškė Aleksander 
j Ivanov 32, orkestro trombonis-

♦ P. Vietname, Que Son slė- tas. Jo draugas Juri Grodezki, 
nyje vyksta pietiečių puolimas 25 metų, bijojo net su korespon 
prieš įsibrovusius per savaitga- ’ dentais pasimatyti.
lį komunistus. Apie 3,000 pie
tiečių puola du komunistų bata- bėgliai išėjo iš savo viešbučio 
lionus. pasakę vadovams, kad jie eina

----------- į kiną. Ta proga pasinaudoję du 
UPSALA. — Švedijos seis-' rusai nuėjo į Meksikos polici- 

mologijos institutas užregis- jos įstaigą ir pasiprašė apsau- 
travo Sovietų Sąjungoje stiprų gos.
sprogimą į šiaurę nuo Kaspijos i ------- :—
jūros, kur sovietai bando pa-' , _ . .v . !•••
keisti kelių >ipių tekėjimo kryp- Į50gQ^IĮll Jg n3w]IITlO

OTTAWA. — Kinijos užsie
nio reikalų ministeris pažadėjo 
aplankyti Kanadą. Data dar ne
nustatyta.

SAN FRANCISCO. — Ameri
koje kalendoriai su nuogų mer
ginų nuotraukomis nėra naujie
na. Dabar viena fotografė Ka
lifornijoje išleidžia kalendorių 
su nuogais vyrais. Kalendo
rius vadinamas “The Ladies 
Home Companion” ir pardavi-’ 
nėjainas po 4,50 dol.

Fiiii

žuvo 14 kalinių
BUENOS AIRES. — Argen

tinoje 14 kalinių, politinių tero- 
j'ristų, bandė pabėgti iš Patago
nian kalėjimo, netoli Trelew 
miesto. Jie atėmė iš vieno pri
žiūrėtojo automatinį šautuvą ir 
prižiūrėtoju prisidengdami, 
bandė priartėti prie kalėjimo 
vartų. Sargui pabandžius bėgti 
į šalį, teroristai jį peršovė, ta
čiau tada kiti prižiūrėtojai ati
darė į bėgančius ugnį, keturio
lika kalinių žuvo, jų tarpe ketu
rios moterys, kiti penki, įskai
tant vieną moterį buvo sužeisti.

žuvusių tarpe buvo Ana Ma
ria Villareal Santucho, kurios 
vyras prieš savaitę sėkmingai 
pabėgo iš kito klaėjimo su pen- 

ikiais teroristais ir pagrobę ke
leivinį lėktuvą išskrido į Čilę, 
kur gavo politinę globą. Čilė at
sisakė atiduoti Argentinai 
šiuos pabėgėlius ir perdavė jų 
bylą Čilės Aukščiausiam teis
mui.

Maskva išmetė 
filmu vadovą

MASKVA. — Vyriausybė 
Maskvoje paskelbė dekretą, ku
riuo pašalinamas iš pareigų il
gametis filmų pramonės pri
žiūrėtojas Aleksoj Romanov. 
Jo vieton Valstybės Kinemato
grafijos komiteto pirmininku 
paskirtas Filipp Jermaš. centro 
komiteto kultūrinės sekcijos 
vicepirmininkas.

Dekrete sakoma, kad sovieti
nių filmu eramintojai pradėję 
pamėgdžioti Vakarų pasaulio 
buržuazinį skonį ir pradėję ne
bekreipti dėmesio į ideologinį 
filmu turinį. Valdžios žygis dar 
atkreipia dėmesį į faktą, kad vi
sas sovietu menas ir kultūra tu
ri tarnauti valdžios klikai, va
dinamai. partijai. Pernai pana
šus dekretas buvo palietęs lite
ratūros kritikos sritį.



Americans own$7.50

worth of

SERW B

1794 metais Prūsijos vyriau 
sybė išleidžia įsaką dėl atlygi 
nimo už girios padegėjo nuro

52.00 
$1.00' 
fciso- 
$3:oe

$6.00
$6.06

2 Years Savings 
; '/Certificate" 

(Minimum' $5.000)

Tele!. HA 1-6100

likusius, kaip 
pigiai mokėda- 

Vėliau tuos tfprastesniuo- 
pelenus slapčia sumaišy- 
ir parduodavo kaip ge- 
Panašiu dalykų7 pasitaiky-

Passbook Savings. 
AH accounts-cottf 
pounded daily — 
-paid-quarterly

The new OCR II (Optical Character Readier) reads 
envelope addresses for mail sorting of more than eight 
tons of mail a day. This new electronic address read*- 
er, built by Philco-Ford Corporation, has two opera
tors and can feed the letter sorting machine at the 
rate-of 42.000 envelopes per hour, directing letters into 
305 destination bins. The OCR H sorts directly to the 
mail carrier, firms and post office box numbers as wdl 
arto cities and stated ' ; * *.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū' 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes nore- 
tume' būti’ Jums 'naudingi 
ir ateityj - '
Sąskaitos apdraustos ikt*

$20.000. —.

roezija — kaip pavasaris, Kuris 
lazdynui isskleisti mažuti, deimantu

N A U J I E N O S, 

Halsied SU, Chicago’ 8^ 1)1. —

dyti laukiniui paukščius.
Yra žinbiha, kad jau nuo se

no Prūsijos^ irtiškus adniinistra- 
vo girinfnkijdš ir eiguvos. Pir
mosios' išsamesnės žinios apie 
tai yraižGBfūsios nuo 1588 me- 
tF. Tada šios* srities miškuose 
buvo 16 girininkijų.

Tau XVI amžiuje tarp Prūsi
jos ir Lietuvos užsimezgė glau
dūs prekybos ryšiai. Tuo metu kraščių į Kauną ir Vilnių, kur 
stambūs prūsų pirkliai nuomo- jį supirkinėdavo prūsų pirkliai.

N f- U Ji -3TO ; K J. cKV 1 ENu
UAKBC- .

kad 
atsargūs miške, 
nekurtų laužų; 

visi aplinkiniai

bus tvarkantį ir prižiūrinti teis
mą Madride. Jos advokatas Jo
se Briones teisine aiškino, kad 
mergina Angela Fernandez tik
rai yra diskriminuojama. Jis 
pasakė teisme, kad'jeigu Ispa
nijoje leidžiama moterims spar
dyti kojinį — futbolą, būti ad
vokatu, skraidyti piloto pareigo
se lėktuvu ir nedraudžiama ki
tokias pareigas atlikinėti, tai 
unija neprivalėtų drausti' ir jo 
atstovaujamai Angelai Fernan
dez matadore būti.

Teismas priėjo išvados, ktd 
mergina Angela Fernandez tik
rai diskriminuojama ir leido jai 
būti matadore, bet tik ant ark
lio balne. Gal mums tas ir keis
tai skamba, bet matomai Ispa
nijoje labai svarbus klausimas. 
Nieko nepadarysi, kiekvienas 
kraštas turi savus papročius.

S . T.

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds..
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no valstiečio ir lanką turinčio dymą (25 doleriai atlyginimo 
miestiečio buvo reikalaujama skiriama tam, kas praneš apie 
kasmet po 12 žvirblių galvų, iš asmenį, uždegusį girią netyčia 
sodininko —15, o iškainpinin- ir 50 dolerių — už padegusio 
kų, kumečių ir malūnininkui tyčiomis, iš blogos valios, nu- 
po 6 galvas. Buvo reikalauja-’rodymą).
ma atnešti nužudytų varnų 
jų, skaičiuojant, jas 
Pavyzdžiui; girininkai 
ir "sargai kasmet 
nešti 2-1 varnų koj 
neštą žvirblio galvą reikėjo 
mokėti trečioką baudos, už 
poros varnų kojų neatneširrią 
— aštuntoką.

1770 metais karalius išleido 
pakartotiną įsaką, draudžian
tį kirsti ąžuoliukus — “Atnau
jintą bei aštrintą paliepimą”. 
Čia ir bausmės buvo numato
mos griežtesnės — net kalėji
mas, tegaunant vandens ir duo
nos. Štai už jauno ąžuoliuko 
nupjovimą botkočiui pasidary
ti, paliepimas skelbė tokias 
bausmes: kas bus sugautas su 
ąžuoliniu botkočiu, kieno nors 
kito padarytu,■ tas mokės pen
kis dolerius pabaudos, o kas 
botkotį iš ąžuoliuko padirbs, 
tas ne tik turės sumokėti nu
statyto dydžio pabaudą, bet 
dar ir menesį kalėjimo atsėdė- 
it Tam, kuris nurodys tokį kal
tininką, skiriamas doleris at
lyginimo”-. < 5 ■

" 1775" metais buvo išleistas 
“Girių įstatymas” . (Immėdiat 
instruction)';. Įstatymas liepia 
mišką padalinti'metinėmis bir
žėmis ir kasmet kirsti tik po 
vieną biržę. Kas 80 —100 žings
nių paliekant po vieną sėklinį 
medį. Mišką kirsti leidžiama 
nuo kovo pirmos iki spalio pir
mos dienos.

1789 metais išleidžiamas įsa
kas, draudžiąs leisti palaidiems 
šunims bėgioti po girias ir lau
kus. (Palaidus^oms girininkai 
turi šaudyti, o tokio šuns savi
ninkas privalo sumokėti už 
Šunį dolerį baudo's.)

1794 mefaįs- tas pats Fridri
chas II išleidžia įsaką dėl žvė
rienos pardavinėjimo ( uždrau
džia medžioti be-leidimo miš
ke ir pardavinėti' žvėrieną ir 
žvėrių kailius — baudžiama 
įvairiom baudom? jų tarpe ir 
kūno bausme, konfiskuojant 
sumedžioto žvėries mėsą ir kai-

1587 įlietais^ išleistoje miškų 
tvarkymo instrukcijoje buvo 
draudžiama: kirati žalius me
džius, išimti laukines bitės iš 
medžių, vaikščioti miške su šau
tuvu, deginti medžius pelenams,

Ęrii i'ift'ft

Kartais atskiri gabalai vaško 
tverdavo iki 50 akmenų (“ak
mens”' svoris tada buvo labai 
nepastovus ir siekė maždaug 
13 kilogramų).

Kita gerai’ žinoma ir paplitu
si Lietuvos prekė, buvo įvai
rios rūšies kailiai, šalia pap- 
rasčiaūsYųjų kiškių, voverių, 
vilkų, meškų, šunų ir naminių 
gyvulių išdirbtų ir neišdirbtų 
kailių, Prūsijos rinkon patek
davo ir patys, brangieji — Šer
muonėlių, ūdrų, bebrų, saba
lų, kiaunių ir šeškų kailiukai..

Tuo mėtų Lietuvos keliai 
buvo prastų ir prekyba dau
giausia vyko Nemunu. Iki Kau
no Nemunu galėjo plaukioti 
tik mažesni laivai, o Kaune 
prekės buvo perkraunamos į 
didesnius laivus. .<’4 \

Karaliaučius turėjo teisę rū
šiuoti — “brokyti” medžius, pe
lėnus, degutą1 ir dervą. Šis rū
šiavimas skaudžiai paliesdavo 
lietuvių- prekybinius reikalus. 
Dažnai “brokeriai”- sukčiauda
vo: iš daugelio pelenų statinių 
į gerąją-rūšį išrinkdavo, tik- ma- 
žą: dalį, o už 
“prastą 'rūšį”;

;vo. ' 
sius” 
davo 
rus.
davo ir tikrinant mišką bei ki
tas prekeš.*

Ypač' 'daug'' miškų teisėtvar
kos nuostatų išleido Prūsijos 
karaliai Fridrichai. - Apie tai 
pasakoja 1760 metais išleistos 
“Prūsijos valdžios gromatos, 
pagraudenimai ir apsakymai 
lietuviams valstiečiams”.

1734 metais Prūsijos karalius 
Fridrichas Vilhelmas I išleido 
Įsaką, draudžiantį karaliaus 
giriose medžioti žvėris bei lau- 
kihiuš' paukščius •’ (bauda kalė> 
jTmas ir turto konfiskavimas).

1739'metais tas pats karalius 
išleido isaka draudžianti kirsti 
ąžuolus (draudžiama kirsti 
ąžuolus dvarininkų ir miestie
čių giriose — nusikaltę bau
džiami .įvairiais sunkiais dar
bais: griovių kasimu, malkų 
kirtimu, akmenų rinkimu iš 
dirvų ir pan. Kiekvienas ne
leistinai nukirstas-ąžuolas įkai
nojamas trimis - keturiais auk
sinais). •

1744 metais Fridrichas II 
įsakė naikinti jo karalystėje 
žvirblius ir varnas. Iš kiekvie

nų kuris laikas atspausdinta ir galima gauti; knygų rinkoje

■ ( HfC \<;OS LIETUVIU ISTORIJA
" -K-. '.ftw. J*'*. ■'S *7-

Alekso^ Ambroje knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
os'lietuvių gyvenimą-ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. — - -

Knygoje aprašyta' pirmas ’Chicagon^ atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių- kolonijos, jųf suorganizuotos- šalpos' draugi j oš;- statytos, baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso, buvo 41 teatro draugją; 48 
pasatflfefiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 .'veiklesnių žmonių bipgrafi- 
josr .Dubti dokumentuoti katalikiškų, socialistįnhį; laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos,-> ban- 
kad ir kt - ' * > . : _ > f _ . *

Norintieji šią knygą: įsigyti, prašomi parašyti čekį’ aiba Money 
Orderį- . • .

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu fr' pasiusti: - . . 

< T -P- . • - - - - - - -s. - *- • - ;- 5 . • -* *• -

173^ So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6G608

Mergina panoro 
tapti matadore

Graži dailios sudėties 24 
tų amžiaus mergina, ispanė 
Angela Fernandez, panoro būti 
matadore. Ispanijoje matado
rų unija moterims šiuo sportu- 
amatu užsiiminėti draudžia.

Angela Fernandez Pietų. Ame
rikoje yra jau su buliais kovo
jusi ir net tris kartus buvo bu
lių aplamdyta — sužeista. Ji 
yra įsitikinusi, kad Ispanijoje 
moters diskriminacijos nęprir 
valėtų būti.

Negalėdama gauti iš unijos 
leidimo tapti matadore, pasi
samdė akvokatą ir padavė uni-

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4S44 ARCHER AVENU£ 
CHICAGO, ILLINOIS S0632

PHONE: 2544478

Apie Prūsijos miškų ūkį, 
miškų priežūrą ir tvarkymą 
ncdaūg- žinių išlikę. Tiksliau, 
išlikę tik tų žinių nuotrupos, 
yfat, aštuonioliktame amžiuje 
kilęs didžiulis gaisras sunaiki
no Gdansko archyvą. Yra ži
noma, kad Prūsijos miškuose 
jau nuo seno buvo ūkininkau
jama labai tvarkingai. Labai 
griežtos buvę ir bausmes už 
Įvairius nusižengimus miške. 
Taigi 
kytis tvarkos.

Buvo išleista daugybė po
tvarkių, liečiančių miškų ūkį. 
Pavyzdžiui, Į416; metais buvo 
uždrausta miškuose ganyti gy
vulius, nustatyta medžių- taksa, 

1421 metais buvo uždrausta 
be leidinio kirsti medžius vie
tiniuose miškuose, ^is draudi-

Miško tuo metu buvo sodina
ma palyginti nedaug, žinoma 
ir karaliaus apgaudinėjimo fak
tų: prie Uelių, kuriais keliauda
vo karalius, apsodindavo tik 
siauras juostas, o toliau likdavo 
tušti plotai.

Si Karčiauskas 
(Iš “M. G.”)

1739 So. Halsted Street
-įi IĮ**, i ■ __n ■.

. .4E_-r Tbe
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eOEZUOS VElkAL<17 '
pradžioje- pro tirpstanti sniegą liepia 
spindinti’ žiedą, apkaišo medžių šakas 

žirginiais. Kaip konfetenus ir .pamažu jveda | gamtos vaizdų ir garsų- ste 
bukina. Dr«MRatiška>- be©keičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verku: poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes

\auiit-nos^ yra gausus pasirinkimas poezijos" leidžia U:

1 J. Augustaityte - Vaičiūniene, ŽVAKJŽO^TOS HAtKTYS. Didelio Icm"
meto 12o psi* Kaina ♦

2 Jurgi* Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Klegljos. giesmes, poemos 
Kišeninio ibrniato. 157 psi. S2.00.

o. Butkų J me, EILeRAŠČlAI IR RASTAI! 155 pst. S1,5O.
6. Vincas Jonikas,. LYDĖJAU VIEŠNIĄ VeTROJE. Eilių rinktine. 16t 

psi Kaina S3 00. . , , . "
7 Kleopas Jurgelionis, GLuOl - LIŪDI. Lyrikom eiles, 105 psi. S2.0C 

Anatoli j u* Kairys; AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai. 86’ psL $2.00." ^ 
12 Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ SVĖN1E. Ei h uoli p ašakoj Un ml apie 

uvieuntas Uctuvaites senovės laikaisi skrautoriaus ihuštracijdmis. $5:00 
13' Nadas Rastenis; THE* POfc€ST OP tANYKŠcMAI; Antano* Baranaušku 

•Anykščių Sueiis . vertimas. 42 psL S2.0&z .
K Balys Rukša, UGNIES f^ARDAVfeJAS. Ėilės, psl. $1.00.
i5 Stasys Santvaras) a’TOakV LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psi.. S3.0U 
16? Stasys Santvaras, AUKOS* TAUR</ 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50. 
17r P-Yr<s Šagalas, SAULĖLElbzlO^ SPlNOŲLIUdSE. EillUoU kurine- 

bai * i i-'L A < i <
18-Petras Segate; PLAUK; MANO LAIVELH. Eilėraščiai. 112 psh $1.00' 
Iii 6upemjus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.

Elena rugiene, KARAIMAI IR ŠVENTIEJI’. Eilm^cirfll 8$) pC S2.50 
A^fMsak Ty r uolia; METAJ VINGIAI. Lyrikos rinktine. 180 psl. $3.00 
Jonas Valaitis, SĖNOVęs LIETUVIŲ OlEVAI. Mitologijos posmai. 

S F .00
Adomes JauK, BuR PALA1M1nTaS. Poezija; 115 psl. S3.$0.

Norėdami u'.Kyti šia* ar kita* Knygai prašome atsilankyti | Naujienr 
raštine ar6W bžaariftM našiu, pridedartv čėkr ar piniginį orderi*

’/'Z' \VAU J f K N O S,; /
< Si.. 01 6O8OR

Naujienose galima gauti nuikiij kiiygiį,r kurios papuoš bet koki< 
knygų spinta ar lentyhą:

K. Stennis, PĘNKT^^J M Et Alį gražiai įrišta, 592 ‘ pušį.
K. Bielinis; DfENOiANTj gražiai įrišta, 464 pušį: .... ..........
Prof. diržUKa/ AUĖK$ANdRYNAS,^bln«: gfa?fai . 

tnstas, 431 pusi:.-' .................... .it__
Prof: Vacį, draika; SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ- ... . 

ISTORIJA. 1 dalis; 208 pusi. įrišta — $3:00. minkštais"’ 
viršeliais — S2,00; 4J dalis; 225’ ptisL, įrišta' —- S3;00, 
minkštais viršeliais - i._ u—______ s- ------<

Or. K. Grinius, ATSIMINIMAI- IR .MINTYS. 1. tomas. 300 p
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 p.’..:.
Jiiozal LiūčJztus, RAšT/St, 250' pUŠE
p Livdživviena; aTSiMININOM APIE JUOZĄ LiOOZIŲ;

^8 pusi------
Micheisonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE',. 297 p 

įrišta — 55.U0 minkštais viršėltaisT — -------------
Or V Sruogienė; LIETUVOS ISTdriJA) ^gražiai įrišta 968

ousi.. dabar tik- --------------------------- SI0.00

W ISTORIJA
davo iš turtingesniųjų Lietu
vos ponų miškus ir eksploatuo
davo juos: kirsdavo medžius 
arba degindavo anglis ir pele
nus. Medžius vietoje išpjauda
vo į lentas ar rąstus ir sieliais 
plukdydavo Nemunu į Prūsiją. 
Dažniausiai buvo gaminami 
gadinamieji vančosai ir jų at
mainos.

Miško eksportas tada buvo 
pati pelningiausia prekybos 

piliečiai biĮVO įpratę lai-frūšis ir tuo versdavosi visi Lie
tuvos pirkliai; Medžio gami
niai buvo gabenami į Gdanską 
-■(Dancigą), kuris buvo tapęs 
pirmos eilės medžio eksporto 
tiestu;

Turėjo paklausą Prūsijoje ir 
kiti miško produktai, kaip de
gutas (platesniu mastu iš Lie
tuvos buvo pradėtas ekspor- 
flibti tik XVI amžiaus pradžio
je) ir derva. Buvo išvežamas 
taip pat ir Lietuvos medus — 
Tilžės, Įsručio apylinkėse iž jo 
buvo daromas midus.

Antra svarbi ir sena Lietuvos' 
eksporto šaka į Prūsiją buvo 
vaškas. Pavyzdžiui, Labguvos 
1552 metu muitų knygose vaš
ko muitų rejestrai’ yra- vedami 
atskirai^ nors kitos prekės są
rašuose rašomos kartui’ Nuo 
1551 metų rūdėns: iki kitų me
tų to pat- laiko Labguvoje'vien 
už iš Lietuvos išvežamą vašką 
buvo gauta trečdalis visų pre
kių muitų. Daug vaško buvo 
siunčiama iš-visų Lietuvos pa-

1880 metų vyriausybės įsa- 
poromis, kas uždraudžia gyvulit] gania- 

eiguliai vą giriose (nusikaltę baudžia- 
turėdavo ‘at-Įmi kūno bausmėmis, pinigine 
as. Už neat- bauda ir kalėjimu).

1804 metais karalius Fridri
chas II išleidžia įsaką dėl miško 
gaisrų (jame nurodoma, 
žmonės būtų 
kad nerūkytų 
kilus gaisrui, 
gyventojai privalo bėgti su įran
kiais gesinti ugnies; kas nevyks 
— bausti piniginėmis ir kūno 
bausmėmis; kas pirmasis nie
kieno neraginamas atskubės į 
mišką gesinti gaisro — gaus 
penkis dolerius atlyginimo.

18096 metais pasirodo Prūsi
jos vyriausybės įsakas, drau
džiu važinėti girių priekeliais 
(draudžiama keliautojams iš
sukti iš vieškelių ir važinėti 
miško priekeliais, nes giriose 
esantieji priekeliai atima erdvę 
medžiams augti ir trukdo gau
dyti malkų vagis bei brakonie
rius; už Įsako peržengimą gra- 
sihama pinigine bauda arba 
kalėjimu), . .



visados egzistuos
Tėvo ir sūnaus konfliktas Balio Sruogos dramoj “Baisioji Naktis'

PROF. BALYS SRUOGA

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime

PER ANNUM

0 PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki 520,000,

BIZNIERLu. KURIE garsinasi 
‘NAUJIENOSE’

UP TO 
520,000.

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
mažai kas ši klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuviu 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten> minimas ir Lietuvos 
vardas. 3. ;•

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

senųjų arba tarp savęs ir savo tėvų. s
Progą šiems abiturientams pasisakyti davė Balio Sruogos 

drama “Baisioji Naktis”, kurią tie 14 abiturientai beanalizuodami 
bando “Baisiosios Nakties” charakterius palyginti su nūdienos 
problemomis. iDr

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokly 
j ū sų namo pagerinimy duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin- 
karnomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokių 
reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity r-

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum $1,000

^SAFETY 0Fx 
YOUR SAVINGS

Chicago Savings 
__ and LoaR Assotiation

sūnus yra revoliucionierius, tė
vas dar labiau pyksta. Mat, pa
grindinis kovos tikslas buvo iš
sivaduoti iš caro priespaudos, o 
tėvas Skumbinas buvo viršaitis 
ir norėjo išlaikyti tvarką ir pa
klusnumą carui. Tėvas stengėsi 
sūnui trukdyti, kiek galėjo.

Apsilankius pas juos dvari
ninkui grafui Ruopai, paliečia
mas bežemių klausimas. Ruopa 
bando prikalbėti Jurgį neiti su 
revoliuciją. Jei kils revoliucija, 
grafo dvaras bus išdalintas. Gra
fas siūlo, jei revoliucija aprim
tų, savo dvaro žemes išdalinti 
pats. Jurgis supranta grafo 
veidmainiškumą ir jį išmeta. 
Tėvas užpyksta ir išvaro j j iš 
namų.

Jurgis apsigyvena pas revoliu
cionierių vaistininką su savo su
žadėtine Munia. Jo mama, kaip 
beveik visos mamos, truputį 
simpatiškesnė už tėvą, aplanko 
Jurgį ir prašo, kad jiedu negy
ventų be bažnytinių jungtuvių. 
Bet vesti nėra laiko: Jurgis tu
ri skubėti, nes miestelyje jau 
prąsidėjorevoliųcija. _ ; /;

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 dieną, neša nuošimčius nuo mė- 
nesio.pirmos. • , _• ; .■ c

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

ON CERTIFICATES 
OF ŽIOGO .

One Year Maturity

Apie Balio Sruogos dramas rašo 
Loreta Snarskytė, Villa kl.
Balio Sruogos istorinės dra

mos nėra tokios kaip kitų rašy
tojų, kuriuos aš žinau. Jos yra 
patikimesnės, nes dramų veikė
jau yra labai žmogiški. Aprašy
damas kunigaikščius, didvyrius 
ąr kitus istorinius asmenis, jis 
juos vaizduoja kaip realius žmo
nes, ne kaip kokius dievus ar me
chaniškas būtybes, kurie neturi 
nei jausmų, nei svajonių.

Istorijos knygoje yra aprašy
ta Lietuvos praeitis. Įvykiai ir 
žmonės yra tikri, bet jie yra taip 
atpasakojami, kad negali pajus
ti, kodėl tie žmonės taip elgėsi. 
Atrodo, kad jie nieko nejaučia 
ir negalvoja, ir skaitytojas ne
gali žiūrėti į juos kaip į tikrus, 
gyvus žmones, tokius kaip mes. 
Sunku suprasti, kodėl tie žmo
nės elgėsi taip, o ne kitaip, ir 
kaip mes elgtumėmės, jeigu bū
tume jų vietoje.

Sruogos dramose yra kitaip.

jų žmonių skirtingi moralai, ga
lėtume sakyti, kad tai gilus “ge
neration gap”, lietuviškai sa
kant, plyšys tarp kartų. Tėvo 
nusistovėjusi nuomonė 'niekad 
nesikeis. Tėvas yra labai užsi
spyręs, niekuo giliau nesidomi. 
Tėvui rūpi sudaryti gerą vaiz-

Nei vienas, žmogus, norįs, pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį/ negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos., ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą-Lietuvos praeitį. ..Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpj pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir’įvertino Antano Smetonos veiklą,
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti, į. “Naujienas”,, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

ro džiaugsmo. Daug jaunų žmo
nių tiki, kad pinigas reiškia go
dumą, neapykantą, kovą ir ne
ša nelaimes. Dėl to jie eina prieš 
tėvus ir kreipia savo dėmesį ne 
tiek i pinigą, kiek į darbus, ku
rie teikia žmogui džiaugsnio.

čia yra tik vienas pavyzdys; 
jų yra daug daugiau.

Regina Seibutytė (VlIIb)
Ar tėvos ir sūnaus konfliktas 

B. Sruogos dramoje “Baisioji 
naktis” yra kartų skirtumas, ar 
ne?

Skirtumas tarp kartų įvyksta 
tada, kai išvien yra neaiškumų 
tarp tėvų ir vaiki), kai jie nenori 
suprasti vienas kito ir galvoja, 
kad kita pusė niekad nieko ne
išmano.

Bet, kai neaiškumai pasitai
ko tik kartais, tai yra labai nor
malu, nes dažniausiai tėvai ir 
vaikai supranta vienas kitą ir 
labai gerai sugyvena.

Mano nuomone, skirtumai tarp 
kartu buvo ir visuomet bus. Bet 
kiti galvoja, kad kartų skirtu
mo visiškai nėra. --

Kokia jūsų nuomonė?

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

tiek pergyvenę, kaip jų tėvai ir 
ne tiek patyrę. Jų idėjos sukasi 
jų galvose, bet jie mažai žino, 
kaip iš tikrųjų jas reikia pritai
kyti gyvenime.

Kai jie bando savo idėjas įgy
vendinti, išsivysto konfliktai 
tarp tėvų ir vaikų.

Loreta Snarskytė (Villa)
Kaip seniau, taip ir šiandien, 

taip ir rytoj

Valsčiaus' kieme susirinkime 
kalba Jurgis. Jis išrenkamas at
stovu į Vilniaus seimą. Tėvas 
bando susirinkimą išardyti ir 
Jurgis jį atstato iš viršaičio pa
reigų. Tėvas pašaukia kazokus, 
kurie suima Jurgį ir pasodina į 
kalėjimą.

Kalėjime žmonės kalbina Jur
gį pasiduoti ir būti jų žmogumi, 
bet Jurgis laikosi savo pareigų 
ir nusistatymo. Jo mama ap
lanko jį kalėjime ir pasakoja, 
kad tėvas gailisi, kad pašaukė 
kazokus. Jurgis turi pasirinki
mą — arba atsisakyti revoliu
cijos arba mirti kalėjime ar Si
bire. • .

Jurgį iš kalėjimo išvaduoja 
jo draugai, bet jis randamas miš
ke kazokų nužudytas, o Munia 
sužeista.

Ir taip baigiasi-drama.
Ką apie tai galvoja 

Raimundas Kuntsmanas (VHIb)
Jurgis nori,1 kad Lietuva būtų 

laisva, kad visi žmonės būtų ly
gūs ir nebebūtų vargšų. Jis no
ri pagerinti gyvenimą. Jo tėvas 
yra viršaitis, 'politikierius. ; Jis 
pats .turi .neblogą gyvenimą, jis 
bijo pasikeitimo, nes gali nepa
sisekti ir tada jis praras savo 
vietą. Todėl jis įsako sūnui ra
mintis. Tėvas ir sūnus žiūri vie
nas į kitą kaip į priešą.

Atrodo, kad kiekviename am
žiuje yra generacijų arba kar
tų. . skirtumai. Ir .vis jaunesnė 
karta kaltina vyresnę už blogu
mus pasaulyje. ■' • 

’ • Vi

Aušra Laurošonytė (VlIIb)

Jurgio ryžtas ir pasiaukojimas 
duoda pavyzdį jaunajai kartai 
iškovoti Lietuvai laisvę, senajai 
kartai susimąstyti, persigalvo
ti ir eiti vienybėje su jaunimu, 
suprasti jo idealus, kurie- yra 
jiems brangūs, kaip ir jų gyvy-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Kunigaikščiai ir didvyriai turi 
tuos pačius jausmus kaip ir mes. 
Mes juos suprantam ir atjau- 
čiam. Dėl to viskas atrodo tik
ra ir patikima, ir labai lengva 
pajustų kad viskas tikrai yra 
įvykę.

“Baisioji naktis” yra viena iš 
tokių dramų.
Dramos “Baisioji naktis” turinys

Pasakoja: Vilija Bildušaitė 
(VHIb), Rūta Norkutė (VlIIb) 
ir Zenonas Balčiūnas (VlIIb)

Savo veikale “Baisioji nak
tis” Balys Sruoga paliečia 1905 
m. revoliucijos laikotarpį Lietu
voje.

Prasidėjus revoliucijai ir už
sidarius mokykloms, studentas 
Jurgis Skumbinas grįžta į tėviš
kę. Tėvas sutinka jį šaltai, nes 
jau prieš tai Jurgis buvo pa
sipriešinęs eiti į kunigus. Tėvas 
į tai labai blogai žiūrėjo ir tarp 
jų buvo nesantaika.

Dabar pastebėjęs, kad grįžęs

turi kitokias pažiūras negu su
augusieji. Suaugusieji yra dau
giau pasaulio matę, jų jaunystė 
buvo kitokia negu mūsų dabar.

Jaunimas nėra tiek daug išgy
venęs, neturi tiek daug patirties. 
Mūsų pažiūra yra labai idealis
tiška, mes turim stiprią viltį ir 
norim pakeisti, kas mums nepa
tinka, kaip Jurgis norėjo dary
ti ir darė “Baisiojoj nakty”.

Aš nesakau, kad viena karta 
yra teisinga, o kita ne. Kas iš 
tikrųjų yra baisu, kad mes taip 
užsidarom savo mintyse ir sa
vo idėjose, kad mes visai ne
klausom, ką kitas turi pasaky
ti, ir dėl to galim nesvietiškai su
sipykti. Tai yra tas momentas, 
kada, pametam kitam pagarbą. 
Taip atsitiko su Jurgiu ir jo tė
vu. Tėvas buvo toks užsispyręs, 
kad jis uždarė savo akis ir ausis 
ir nenorėjo suprasti, ką jo sū
nus norėjo ir. ką jis galvojo.

Baisiausias, dalykas yra, kaip 
pradedam manyti, kad tik mes 
esame teisingi, štai kada nelai
mės prasideda.

. Vilija Bildušaitė (VHIb)
Ir šiuose laikuose yra seno

sios ir jaunosios generacijos 
konfliktai- . .Turim .skirtingas, 
nuomones kaip rengtis, šukuo
tis, kur eiti ir kitų skirtingų idė
jų. Tie" ^iirtumiQ^huvo * ir. vi
sada bus. ...

džia Jurgiui net galvoti apie re
voliuciją. Jurgis turi jaunuo
lio entuziazmą ir stipriai gina 
savo įsitikinimus.
, Tarp Jurgio ir jo motinos yra 
moralinis konfliktas. Mama ne
pritaria Jurgio gyvenimui vie
name bute su Munia be bažnyti
nių jungtuvių. Štai ir vėl dvi 
skirtingos nuomonės. Jurgis nie
ko blogo nemato. Mama daro tėvo 
klaidą — galvoja, ką kiti žmo
nės pasakys.

Toliau — konfliktas tarp gra
fo Ruopos ir Jurgio. Grafas ran
da sau gerą išeitį: duoda Jur
giui pasiūlymą, kuris tik jam 
pačiam duotų naudos. Tai yra 
konfliktas tarp žmogaus su ge
rais motyvais ir to su blogais.

Jurgio suėmimas ir uždary
mas į kalėjimą yra kitas konflik
tas, kurį galėtume pavadinti “fi
zinės jėgos” konfliktu. Prieš Jur 
gio norą jis yra kazokų nutem
piamas į kalėjimą. Tas fizinės 
jėgos konfliktas pasireiškia dra
mos pabaigoje, kai nužudomas 
Jurgis ir sužeidžiama jo sužadė
tinė Munia.

Yra taip pat nuolatinis kon
fliktas Jurgio viduje: jį paveikia 
pasipriešinimas prieš tėvą,. Tai 
jį erziną, jam trukdo. Jurgis nė
ra bejausmis, negali lengvai 
priimti tėvo nustumimo.

Jurgis yra . kilnu) idealų žmo
gus: jis veržiasi pagerinti kraš
to gerovę. Saviems jis sukelia 
širdies skausmą, nes drastiškai 
elgiasi ir atstumia visas seniai 
priimtas morales.

Vita Musonytė (Villa)
Jurgis nepasiduoda tėvo, pra

šymams, jo idėjas nesutampa su 
tėvo, jis stipriai kovoja ir tė
vui nenusileidžia. Revoliucijos 
metu tėvas ir sūnus tiesiog pa
sidaro priešai. Tėvas ir sūnus 
myli vienas kitą širdyse, bet jų 
nevienodos. vertybės juos taip 
žiauriai skiria.

šiandien tebėra gyvi kartų 
skirtumai. Tėvams vis atrodo, 
kad jų vaikai nebevertina ra
maus gyvenimo, kad vaikams 
tik svarbu nugriauti esamą .val
džią. Vaikai yra revoliucionieriai 
tėvų akyse. O vaikams yra sun
ku suprasti savo tėvus. Jie nėra •

SPRAGA TARP DVIEJŲ GENTKARČIU
Jaunieji pasisako apie santykius su tėvais

Naujai išleistame Kristijono Donelaičio aukštesniosios mo
kyklos mokinių metraštyje yra gana įdomus keturiolikos aštun-

Zenonas Balčiūnas (Villa) 
| |<

r Jurgis Žuvo, nefc jis ir jo tė
vas turėjo tiek daug išdidumo, 
kad nė vienas nenorėjo nusileisti 
ir išlyginti tuos skirtumus. O 
mama, abiems simpatiška, neži
nojo, ką daryti.

Taip ir šiandien darosi. Sū
nus, kuris yra augintas pagal 
tėvų filosofiją, kad be pinigo 
nieko nėra, pamato, kad tai yra 
netiesa. Jaunimas mato, kad ne
galima sakyti, jog pinigas neša 
laimę. Juo daugiau pinigo turi, 
tuo daugiau dirbi ir atimi laiko

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis, nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė :,52 psl...knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu1 atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So.z Halsted St, Chicago, HL 60608

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčient čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

Jonė Kliknaitė (Villa)

Man šis Sruogos veikalas pri
mena šių dienų tėvų ir vaikų san
tykius. Tėvai nenori išsižadėti 
savo socialinių pareigų ir taiky
ti prie vaikų. Dėl to ir ištinka 
visokie nesusipratimai šeimose. 
Aš-nė nebandysiu išaiškinti, ką 
tėvai ir vaikai turėtų daryti ge
resniam sugyvenimui, bet aš tik 
noriu pareikšti, kad santykiai 
yra šiandien labai panašūs kaip 
ir buvo revoliucijos laikais. Re
voliucionierių vaikai nesutinka 
su į valdžią patekusiais tėvais.

Rūta Norkutė (VlIIb)
Tėvai gal nevisada pajėgia ar 

nori suprasti, kad kiekvienas 
žmogus turi savo pažiūras ir no
ri gyventi, kaip jam atrodo ge
riau. Aš galvoju, kad senoji 
karta turėtų daugiau stengtis su
prasti jaunesnius.

Gyvenimas keičias, taip pat ir 
žmonės. Visada buvo gero ir blo
go, gerų ir blogų žmonių. Mano 
nuomone, reikėtų stengtis iš
vengti aštrių konfliktų ir norė
ti taikiu būdu panaikinti skirtu
mus tarp senosios ir jaunosios 
kartos.

Guoda Jelionytė (Vlllb)
Konfliktas tarp studento Jur

gio ir jo tėvo yra gilus. Tai dve-

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
Įsteigta 1923 metadg TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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JAUNMO KLAUSIMAIS (3)

V. Vytenietis

tūnančią lydeką ar kitokią žu

GRIŠKABŪDŽIO ATLAIDAI

Padarius neapdairią meliora
ciją, ežeras pradėjo labai slūg
ti ir jau nuo miško ^pakraščio 
atsitolino apie £00 metru. Zara- 
siškiai nebe pagrindo susirūpi
no i ir reikalauja,--kad. šis ežeras 
kaip gamtosj puošmena, būtų 
nuo galutino išnykimo apsaugp-

Pranešė-
‘Lietuvis
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props «Ėino tktai per 

NAUJIENAS

veliantieji vaikai esą negali lietuviškai-gražiai kalbėti. 
Tremtyje lietuviu kalba noroms ne noroms susidarko. 
Tuo. tarpu Lietuvoje jie kitaip • negalės kalbėti, ’ kaip lie
tuviškai, kalbos jie ten. pramoks. Jie ir čia apsigaus. Sto
vyklų lietuvių vaikams “tarybinėje” Lietuvoje dar.nėra.. 
Jeigu viena kita pradėjo veikti, tai tvarka joje.labai pras
ta., “Tarybinė” valdžia neleis Amerikos lietuvių vaikų į 
tokias stovyklas. Jie bus pasiųsti į geresnes stovyklas, bet 
tose vaikai kalba rusiškai, o ne lietuviškai. Svarbiausio 
tikslo — lietuvių kalbos patobulinimo —' ciceriečių'vaikai 
nepasieks. Jeigu organizatoriai būtų pasiteiravę ir. dau
giau patyrę apie dabartinę padėtį, .tai jie:būtų .palaukę, 
kol Lietuvoje būtų bent pastatę vaikams stovyklas. '

Zarasų apskr. Smalvų valse. 
3 km. į šiaurę nuo Luodžių eže
ro; 1.5 km. nuo Dūkšto ežero 
yra -3.5 km. ilgio ir ligi 2 km. 
pločio ežeras, šventu vadina
mas (tarmiškai vietiniai ^žmo
nės vadina . švintas). Ežeras 
gana gilus, vietomis iki 20.8 
mtr. gilumo. Neturi jokio išta- 
ko. Šis ežeras pasižymi nepap
rastu- skaidrumu ir vandens 
švarumu. Ir giliausioje vietoje 
galima .buvo matyti augančią 
vandeninę žolę ar kauburėlį.

kad esančiose stovyklose nėra net 
tinkamų virėjų-, kurios galėtų vaikams pagaminti sveiką

Bet to, deja, nėra. Mes, vy
resnioji karta, daug kuo skiria
mės nuo buvusios kartos. Ski
riamės ne tik savo pažiūromis, 
bet ir jausmais.

Dabar pažiūrėkime, kas gi

susirinkdavo ir dūkas. Uždirbdavo ir krautuvininkai. 
Bet daugiausia uždirbdavo Griškabūdyje esantieji 
pirkliai žydai. Pirmon eilėn, jie parduodavo savo pre
kes, o vėliau pas juos sueidavo ūkininkai ir girininkai, 
pardavę atvežtus savo produktus. Ūkininkų gauti pi
nigai labai greitai vėl grįždavo pas žydus, kurie ir toliau 
galėdavo prekiauti.

Didelę prekybą varė įvairūs karabelninkai, kurie 
prie.šventoriaus ir rinkoje išstatydavo savo prekes. 
Vieni pardavinėjo įvairius medalikėlius, rąžančius, ka
rolius, auskarus, sagas ir sages. Kiti vaikė muses nuo 
įvairiausių spalvų pyragaičių, baronkų kringelių, avi
nėlių, arkliukų ir įvairiausių paukščių ir kitokių gyvū
nėlių Vieni gyrė savo prekes, o kiti davė ragauti. Bu
vo ir tokių, kurie maišė įvairias giras . ir limonadus, 
tretieji siūlė gazuotus vandenis ir vaistus nuo įvairių

Būtų labai gražu, net idealu, 
jei mes, visi lietuviai, tiek vy
resnieji, tiek ir mūsų jaunimas, 
būtume vienų ir tų pačių pažiū
rų į mūsų tautą, į Lietuvos val
stybę, į mūsų priklausomybę 
etninei - nacionalinei lietuvių 
tautai, taip pat Lietuvos val
stybinei tautai; į mūsų paskirtį 
ir uždavinius savai tautai ir val
stybei tremtyje, laisvajame pa
saulyje; kad mes visi gražiai 
sutartume laisvinimo darbe.

to taip lengvai praėjo ir ta ne
laiminga “politinė rezoliucija” 
(I-me ■ PLJ -, kongrese), kuria 
buvo numatyta Vliką, kaip tau
tos atstovybę, panaikint, nors 
ji, ta rezoliucija, buvo paruošta 
ir ne jaunimo.

Tos jaunimo pažiūros į Vliką 
irgi yra mūsų nesutarimų ir iš
siskyrimo priežastis; ; ’

Nepriklausydamas lietuvių 
pasaulėžvalginėms ir politinėms’ 
organizacijoms,; mūs jaunimas 
užkerta sau kebą ateit į Vliką ir 
Altą dirbti plačiu mastu Lietu
vos laisvinimo darbą. Į Altą jis, 
tiesa, .yra kiek įkėlęs koją, bet 
į Vliką, galima sakyt, ne. Dėl 
to jis rūgsta, pyksta, vyresnie
siems priekaištauja, kad .“ge
niai” neprileidžia jo prie ben
dro Lietuvos laisvinimo darbo.

Štai, kiek tų mūsų kartų ne
sutarimų ir nesusipratimų. O 
tai dar toli gražu ne visi.

Reikėtų-į tuos visus klausi
mus mums visiems geriau įsi
gilinti ir tuo pačiu išsiaiškinti 
visus nesusipratimus. ..

Jaunimas tegul kelia ir vyres
niųjų kaltę aikštėn, jei ją kur 
mato.. ^Tiktai reikia kalbėti ir 
kitus kaltinti konkrečiai,«o ne 
abstrakcijomis, kaip kad daž
nai mūs jaunieji daro. -i

cialistų. Mūsų manymu, šiuo klausimu, be švietimo 
ministerijos, konkrečią paramą turėtų teikti aukš
tojo ir specialiojo vidurinio mokslo, Prekybos minis
terijos ir kitos žinybos. Būtų gera, kad jos atsakytų 
už šių kadrų parinkimą ir paruošimą, o darbas pio
nierių stovyklose taptų garbės reikalu, kad teisę jose 
dirbti iškovotų labiausiai kvalifikuoti specialistai. Juk 
jiems patikėta mūsų ateitis — vaikai savo ruožtu — 
profsąjungų organizacijos turėtų gerokai pagalvoti, 
kaip paskatinti šiuos darbuotojus”. (Tiesa, 1972 m. 
rugp. 18 d., 2psl.).
Jeigu toks Lopata abejoja, ar verta siųsti vaikus į 

dabar esančias pionierių stovyklas, jeigu jose vaikais rū
pinasi abejotino pasiruošimo žmonės, jeigu ten nėra net 
tinkamų fizinio auklėjimo mokytojų, tai kuriam galui tai 
Cicero .grupei reikėjo taip jau skubėti su tais keliais vai
kais? Iš Lopatos rašinio aiškiai matyti, -kad pionierių 
stovyklos yra tiktai pirmoje organzavimo stadijoje. Pla
nus vadovai turi labai gražius, bet jie gražūs tiktai atei
čiai. O šiandieninė 
kitokia. Pasirodo

L Mus skiria, pirmiausia, 
mūsų pažiūros į lietuvybę.

Mes, vyresnieji, labai vertina
me tai, kas riša mus į tautą, 
tautinę bendruomenę, tuom tar
pu kai mūsų jaunieji to nela
bai vertina arba net ir visai ne
vertina. Pvz., jie nevertina sa
vo tėvų kalbos. Dėl to tik retas 
jų temoka gerai lietuviškai kal
bėti ir rašyti. Jie nevertina sa
vo lietupviškos kilmės. lodė 
ja ir nesidomi, nestudijuoja 
savo tautos praeities. Jie ne
vertina Lietuvos valstybės, kaip 
tokios. Todėl jie nestudijuoja 
mūsų valstybės istorijos, kiti

net nežino mūsų žymių valsty
bės veikėjų, netgi Lietuvos val
stybės prezidentų. Jie neturi 
sentimentų mūsų turėtajai val
stybei. Jie nevertina tautinių 
papročių. Todėl jų ir nesilaiko 
savo privačiame ar net ir pu
siau viešajame gyvenime. Jie 
nevertina mūsų tautinio ben
druomeniškumo. Todėl jie daž
nai išsikelia iš lietuviškų kolo- 

-01 jų, apsigyvena svetimoje ap
linkoje. Taip ir miršta jie, kaip 
lietuviai, su savo jaunučiais. 
Jile nevertina net lietuviškų pa
rapijų, kurioas sukūrė ir laikė, 
kaip mūsų religinės kultūros 
centrus ir židinius, prieš mus 
gyvenę lietuviai. Dėl to daugis 
jų net ir nepriklauso lietuviška
jai parapijai.

Šios mūsų skirtingos pažiū
ros į lietuvybę, taip pat mūsų 
kitokie jausmai, sentimentai 
tam, kas lietuviška, skiria mūsų 
kartas vienas nuo kitos.

II. Mus skiria, toliau, nesusi
tikimas bendrame lietuviškame 
darbe.

Būdami skirtingų pažiūrų į 
lietuvybę, mūsų jaunieji neno
riai dedasi į mūsų bendrines 
organizacijas ir išvis į lietuviš
kąsias organizacijas, išskiriant 
tik savo specifines.

Nedaug jų tematome ir LB, 
kur jie dar daugiau nei kitur 
pasireiškia.

Pasąulėžvalginėse ar politinė
se organizacijose jų, mūsų jau
nimo, galima sakyti, .visai ne
matyt.

Nesusitikdamos bendrame idė
jiniame : darbe, tos dvi. ..mūsų 
kartos tolsta viena nuo kitos.
. III. Mus skiria nesutarimas 
ypač tautos laisvinimo klausi
mais. .r, . :
—. Nesidomėdamas Lietuvos val
stybe, jos teisine struktūra, mū
sų jaunimas nesuvokia mūsų 
politinių grupių (partijų) reik
šmės, turėtos Lietuvoje, kada 
valstybė buvo laisva, o ypač gi 
jis nesuvokia tų politinių parti
jų reikšmės ir vaidmens trem
tyje. -Dėl to jaunimas ne tik ne- 
sijungia į-mūsų politines gru
pes, partijas, bet dažnai jas -pa- 
jūokinėja, niekina, tuo įžeisda
mas ir vyresniuosius, kurie jo
se dalyvauja. Tas irgi ardo gra
žius vyresniųjų su jaunaisiais 
santykius. .

Nesuvokdamas mūsų politi
nių grupių teisinės prigimties ir 
jų vaidmens tremtyje, mūsų 
jaunimas nesuvokia nei Vliko, 
kaip tautos atstovybės, teisinės 
prigimties. Jis dažnai reiškia 
mintį, kad Vlikas esąs negeras 
dėl to, kad jis “partinis”. Dėl 
to jaunimas norėtų, kad jis bū
tų panaikintas, o jo vietoje kąd 
būtų įsteigta kita “nepartinė’’ 
mūsų vadovybė, nekompeten
tinga'tautai atstovauti. Gal. dėl

dą parinko pagal to laikotarpio 
gyvenimo eigą. Nes visi gerai 
žinome, kad buv. valdybai dang 
teko išgirsti diskusijų ir dėl pa
čios Sąjungos vardo. Senieji 
žurnalistai, profesionalai, kurie 
Lietuvoje turėjo iš spaudos 
darbo nuolatinį pragyvenimą, 
dar ir šiandieną išdidžiai jau
kiasi ir yra linkę kitus pažemin
ti. 0 tie atstumtieji, buvusieji 
kaimų ir miestelių korespon
dentai, kurie dirbo iš pasišven
timo ir tik už ačiū, nedrįsta va
dintis žurnalistais. Tas nesu
tarimas jaučiamas ir šiandien. 
Tai to nesutarimo eigoje buv. 
valdyba ir parinko tokį vardą, 
kuris nesukeltų dar didesnių 
diskusijų. Ir ačiū jai už tai. O 
dabartinė valdyba tarytum no
rėdama pakaltinti buv. valdy
bą, kad ji nesugebėjo parinkti 
tinkamo vardo, pirmoje eilėje 
pasiskubino jį pakeisti. Visa tai 
stebint, o kas gali garantuoti, 
kad šios valdybos kadencijai 
pasibaigus, sekanti valdyba ir 
vėl nesugalvos pakeisti leidinio 
vardą. Ir toks dažnas vardų 
keitinėjimas neatneš naudos', o 
tik parodys Sąjungos nesubren
dimą.

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS T GŪSENAS '

tuviai, ūkininkai ir paprasti žmonės, monopolių ne
mėgdavo. Ūkininkai užeidavo alaus ir degtinės išsiger
ti, bet monopolio vengdavo. . . .....

Griškabūdyje taip pat buvo viena kepykla. Ten-ga
lėdavai gauti įvairiuasios duonos, šviežios ir ne tokios 
šviežios. Ten buvo baltų ir maišytų pyragų. Kvepėjo 
įvairiausios bulkutės ir kringeliai. Buvo bulkučių, iš
margintų įvairiausiais cukriniais žiedais, o kartais net 
ir cukriniais kareivėliais. Vaikams būdavo labai sun
ku praėiti pro kepyklą. Kvapas juos labiau viliodavo, 
negu vyrus alaus putos.

Atsimenu, Griškabūdyje taip pat buvo kalvė, ku
rioje visą laiką būdavo žmonių. Vieni atsivesdavo ark
lius pakaustyti, kitiems reikėdavo ratus lankais ap
traukti, o tretieji prasimanydavo Įvairiausių geležies 
gabalų, reikalingų prie žemės ūkio ir tvartų. Mano tė
vas retkarčiais sustodavo prie kalvės. Aš akis,išpūtęs 
valandomis stovėdavau prie dumplių ir žiūrėdavau, 
kaip geležies gabalas įkaisdavo ir kaip kalvis keliais 
plaktuko smūgiais jį raitydavo, kaip tešlą.

Jeigu būčiau ilgiau Lietuvoje pasilikęs, tai būčiau 
pasidaręs savo dumples ir tapęs kalviu. Man atrodo, 
kad žemės ūkiui reikalingas geležis būčiau pats pasiga
minęs. Kalvio amatas man buvo įdomus. Jis galėdavo 
atgaivinti seną ir surūdijusį geležies gabalą. Budys 
plaktuko smūgiais ir žarijomis į šonus išlakstydavo, o 
replėse pasilikdavo sveikos stiprios geležies gabalas.

Griškabūdyje, atsimenu, dar buvo vilnų karšykla, 
šiandien ūkininkai vargu laiko avis, jiems įr vilnoniai 
audiniai jau neberūpi. Bet šio šimtmečio pradžioje.vii-, 
nos ir karšykla buvo labai svarbus ūkininkams daly
kas. Visi ūkininkai veždavo vilnas į Griškabūdį, kur 
jiems jas sukaršdavo. Nekarštos vilnos iietinka ge
riems siūlams. Negalėjai ir gero milo išsiausti. .Milas 
ūkininkams buvo labai reikalingas.

sirūpino ir pinigų neskyrė. Stovyklas turės statyti vaikų 
tėvai, jeigu valdžia leis jiems tas stovyklas statyti ir skirs 
statybai reikalingas medžiagas.

Vaikų siuntimo organizatoriai tvirtino, kad “tary
binėje” Lietuvoje vaikai tiktai turės progos ne tik už
girsti gryną lietuvių kalbą, bet patys galės' savo akcentą

Jau ir į mano pastogę atke
liavo LŽS leidinys “Lietuvis 
žurnalistas”. Labai susiintėre- 
savau, juk tai naujas žurna
las, tai įdomu kas jį leidžia? 
Perskaičius paaiškėjo, kad tai 
yra tos pačios LžS leidinys, su 
kuriuo kartais ir man tenka 
palaikyti ryšius. Ir ačiū Dievui, 
didelių pasikeitimų ar skilimų 
dar nėra. Tik yra pakeistas lei
dinio vardas. Vieton 
jo” bus leidžiamas 
Žurnalistas”.

Dabartinis leidinio 
rius V. Kąsniūnas savo žodyje 
“Nuoširdžiai ir atvirai” be kita 
ko rašo: “. . . Tai yra lyg arto
jo, išeinančio į naują pavasario 
sėją, užsivilkimas kito rūbo”. 
Bet ar jau yra taip svarbu, kokį 
tas artojas užsivilkęs drabužį 
išeina sėti. Juk žemė yra ta pa
ti, tik ji turi būti gerai išdirb
ta. šiame darbe svarbiausias 
rūpestis bus tas, kokią tas arto
jas .sėja sėklą. Būtų labai ma
lonu, kad ir naujasis redakto
rius rūpintųsi pasėti tokią sėk
lą, iš kurios susilauktume gra
žaus ;derliuas. Juk bus sėjamai 
tą pačią’ .žemę, kurią pureno 
buv. Sąjungos valdyba. Tai ir 
bus svarbu sėkla, o ne puošme
na. '.

Senasis leidinio pavadini
mas buvo aiškus, skambus ir 
reikšmingas. Ir aš esu dėkingas 
buv. valdybai, kad ji sugebėjo

Vaikams stovyklas dar tiktai statys
Jeigu Cicero Lietuvių Bendruomenės pirmininkas 

būtų pasiteiravęs apie pionierių stovyklas “tarybinėje” 
Lietuvoje, tai jis, ko gero, būtų neskubėjęs savo gražios 
žmonos ir sveikų vaikų siųsti į Lietuvą. Pionierių stovyk
lų klausimu vis ateina daugiau informacijų iš pačios Lie
tuvos, kelias svarbesnes žinias parveža Lietuvoje buvę ir 
stovyklas, matę Amerikos lietuviai. Reikia manyti, kad 
Cicero lietuvių vaikučiai bus nuvežti į pačias geriausias 
stovyklas, bet stovyklavimas nepasieks savo tikslo: '

‘"Tarybinėje—-Lietuvoje kelios geros stovyklos yra 
tiktai aukštų komunistų partijos pareigūnų vaikams. To
se stovyklose nieko netrūksta, bet į jas priimami tiktai 
Lietuvoj stovinčios sovietų kariuomenės generolų ir pul
kininkų vaikai. Priimamas vienas kitas rusams nuošir
džiai tarnaujančio ir į aukštą vietą įkopusio lietuvio Jko- 
mūništo vaikas, bet jų labai mažai. Ciceriečiai juk norėjo, 
kad “tarybinėje” Lietuvoje! jų vaikai galėtų bent lietuviš
kai gražiai pramokti. Tuo tarpu geresnėse stovyklose 
rusų vaikai tekalba tiktai rusiškai. Tose .stovyklose su ži
buriu reikia iešk.oti vaiko, kuris galėtų lietuviškai kalbėti. 
Tai Liudija'stovykloje buvęs vienas čikagietis, Naujienose 
paskelbęs savo įspūdžius. . A

Bet mums nereikia čikagiečių. Vaikų stovyklų reika
lu dideli straipsnį parašė Bronius Lopata, okupuotos Lie
tuvos profesinių sąjungų, sekretorius.. įNe. vienos kurios 
pramonės šakos sekretorius, bet visų profesinių sąjungų 
sekretorius. Savo staipsnyje jis kalba,? kad. netolimoje 
ątėityje-viena profesinė sąjunga Palangoje-pastatys 2,800 
vietų stovyklą vaikams; kad Vilniaus statybos kombina
tas Nemenčinėje pastatys 400 vietų stovyklą, o-Kauno 
radijo gamykla Pakarklėje 1975 metais pastatys 560 vietų 
stovyklą.-; Visa tai. labai gerai, rašo Lopata, bet tai, yra 
tiktai ateitis, d sigs' dienos-kasdienybė ’yra visai kitokia. 
Vaikams stovyklų dabartinėj Lietuvoj dar nėra.' Yra ke
lios stovyklos, įrengtos tiktai įtakingų komunistų ir kraš
to: valdovų vaikams. Stalino laikais panašios stovyklos 
buvo įrengtos- .Leningrade, Maskvoje ir Sochi srityje. 
Paprastų žmonių, 'darbininkų, darbo pelių vaikams sto
vyklų dar nėra #

Savo rašinį Bronius Lopata komunistų partijos cent
ro komiteto organe baigia šitokiu paragrafu:

“Stovyklose trūksta ne tik pedagogų, bet ir mu
zikos, fizinio auklėjimo vadovų, virėjų bei kitų spe-

MALDAKNYGĖS IR SLAPTI SPAUSDINIAI
Buvo ir tokių, kurie pardavinėjo maldaknyges ir 

kalendorius. .Jie turėjo ant žemėą išsidėstę savo spaus- 
dinius, išdėlioję ant dėžių. Buvo ir tokių, kurie nešio
jo “Peklos kančias”. Viršuje buvo juodas velnias, su 
dideliais ragai-ir dar didesnėmis šakėmis, kuris jaunus 
vyrus ir pagyvenusias moteris šakėmis kabino ir vertė 
į liepsnojantį katilą. Tai buvo viršeliai. Jei žmogus su
sidomėdavo “Peklos kančiomis”, tai tada jam paro
dydavo viduryje įspraustą Varpą. Anksčiau, sakė, kad 
panašiai pardavinėjo Aušrą ir dar kažkokį Rygoje 
spausdinamą laikraštėlį. t
•i 4. •• <■ - .ve (Bus daugiau)

Kiekvieną vasarą Griškabūdyje būdavo ruošiami 
dideli atlaidai. Vieni per šv. Oną, o kiti per,Devynis 
atsimainymus. Pradėta organizuoti ir • jomarkus. Pra
džioje tų jomarkų būdavo mažiau. Jie būdavo retesni, 
suvažiuodavo 1 mažiau žmonių. Bet laikui bėgant jo- 
markai padažnėjo, -jie būdavo didesni. Į .jomarkus 
dažniausiai suvažiuodavo ūkininkai. Jie bandydavo 
parduoti turimus produktus. Moterys kartais nusineš- 
vo kelias kūpąs kiaušinių; kartais nusiveždavo po tu
ziną gražių, gerai apdžiovintų sūrių. Rudenį ūkininkai 
veždavo javus ir kitus žemės ūkio produktus. Girinin
kai jomarkan atveždavo malkų.

- Bet daugiausia žmonių Griškabūdin suplaukdavo į 
atlaidus. Važiuodavo ne tiktai ūkininkai su ūkininkė
mis, bet privažiuodavo žmonių iš tolimesnių vietovių. 
Per atlaidus, atsimenu, į Griškabūdį privažiuodavo di
džiausios eibės ubagų. Pačiame Griškabūdyje ubagų 
nebuvo. Kiekvienas Griškabūdžia gyventojas skaitė
si turtingas. Jeigu jis neturėjo duonos, ' tai galėdavo 
lengvai ją užsidirbti. Bet per atlaidus į Griškabūdį pri
važiuodavo ubagų iš tolimiausių apylinkių.. Būdavo 
ubagų iš Kaunu, Marijampolės, Zapyškio, Panemu
nės ir kitų vietų. Juo didesnis miestas, tuo daugiau .ja
me ubagų.

Mes buvome įpratę matyti vaikščiojančius ubagus. 
Jie eidavo nuo vieno ūkininko prie kito ir prašydavo iš
maldos. Bet į Griškabūdžio atlaidus ubagai ■važiuoda
vo.' Jie turėjo savo arklius ir vežimus. Matyt, kad uba
gavimas jiems-buvo pragyvenimo šaltinis. Jie važiuo- 
davo iš vienos vietos į kitą, arklius palikdavo ganyklo
se p atlaiduose prašydavo išmaldos. ,

Atlaidų metu daugiausia turėdavo uždirbti kle
bonas. Jam eidavo pinigai už laikomas pamaldas, jis

Griškabūdžio bažnyčioje buvo viena geležinė bro
mą, kurioje buvo parašyta, kad ji buvo Vartų pasta
tyta. Ne Vartai ją statė, bet Vartų pinigais ji buvo sta
tyta. Statė, kaip istorikai sakė , klebonas, bet pinigus 
mokėjo Vartai. Bromoje yra lietuviškas parašas ir pa
sakyta, jog tai Vartų darbas.

GRIŠKABŪDIS ŠIMTMEČIO PRADŽIOJE
šio šimtmečio Griškabūdis jau buvo gana didelis 

miestelis. Nežinau, kiek tais laikais Griškabūdyje ga
lėjo būti gyventojų. Manau, kad galėjo būti apie 50 na
mų ir apie 500 gyventojų. Tais laikais Bliuviškiai buvo 
didesni už Griškabūdį, bet Bliuviškiuose augo tiktai 
ūkininkų vaikai, tuo tarpu į Griškabūdį atvažiuodavo 
įvairiausi žmonės. Griškabūdis buvo tankiau apgyven
tas negu Bliuviškiai. Ten buvo didesnis judėjimas.

Dar mano laikais Griškabūdyje buvo dvi lietuviškos 
įvairių reikmenų krautuvės. Tris krautuves Griškabū
dyje turėjo iš kitur atsikėlę žydai krautuvininkai. Mies
telyje buvo viena vaistinė, kurion važiuodavo žmonės 
iš visos apylinkės, šimtmečio pradžioje buvo dvi alinės 
ir vienas traktierius, kaip tada vadino. Alinėje galėjai 
gauti tiktai alaus, o traktieriuje buvo ir stipresnių gė
rimų.

Griškabūdis buvo nedidelis bet jame buvo monopo
lis. Tai buvo valdžios krautuvė degtinei pardavinėti. 
Caras užsimanė pasipinigauti ir įsteigė monopolius, 
vodkai pardavinėti. Visas pelnas eidavo valdžiai, o | 
gal tam tikras nuošimtis eidavo carui. Tiek težinau, 
kad monopolis buvo vienintelė vieta, kurioje galėjai 
geros degtinės nusipirkti. Taip pat žinojau , kad lie-
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tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiai ir sekmai ofisas uždarytas. 

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

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center
- 860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1-—7 vaL, 
antrai, penstadienį nuo 1—5. treč. 

ir sestai tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0872

DR. W. EISIN - EISINAS
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 KRAUCEL - 
KRIAUCEUŪNA1TĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Teief. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225,
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS’ LIGŲ SPEC. * " 
2454 WEST 71 jf STREET

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais' nuo 9 iki IT vai ryto tik 

. susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

BOSTON, MASS. — Gražioj, 
saulėtoj, sekmadienio, š. m. 
rugpjūčio 13-toj dienoj, su- 
suplaūkė lietuvių iš įvairių 
Naujos Anglijos miestų ir mie
stelių, svečių iš Kanados ir N. 
J., kurie turėjo progos sueiti su 
savo tautiečiais, pasisvečiuoti 
ir pasilinksminti seniausių, lie
tuviškų radijo programų Nau
joj Anglijoj 38 metų sukaktu
viniame piknike.

Buvo malonu matyti įvairių 
amžių, pensininkų, viduramžių, 
jaunimo ir vaikų kartu lietu
viškam parengime. Programa 
buvo tokia, kad visi galėjo vie
nu būdu ar kitu dalyvauti. Vai
kams buvo klounas. Vyresnieji, 
atsisėdę ant žalios pievelės ir 
stovintieji, žiūrėjo į jaunimą iš 
Worcesterio, “Spinduliecius”,

‘GRADINSKAS
NAMAMS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
J

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandon 
gražiausios gėlės ir vainikai antka 

pių papuošimui ir sezoninė* - 
kapams gėlės.--

ROY R, PETRO (PUTRA MENTAS)
5523 Sb. Harlem Ave. - 5JU-122f

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

2443 WEST' 63ro STREET 
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

^.1 . »!■■■■! ——
. PERKRAUSTYMAI

2 Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. i E R Ė N A S
Į 2047 W. 67th’Pi; WAIbrook 5-80631

apsirengusius gražiuose tauti
niuose kostiumuose šokant Ku- 
tfilą, Gyvatarą ir Lenciūgėlį. 
Viešnia šokėja pašoko kelis 
orientališkus šokius.

Toliau buvo metinis gražuo
lės “Miss Lithuania of N. E.” 
rinkimas, šių metų gražuolė bu
vo išnnkta Patricia Tamošiū
naitė, dukrelė Jono ir Florence 
Tamošiūnų iŠ Brocktono.

Šokių kontestas “Pensinin
kų” Polką laimėjo Ieva Mačiu- 
laitytė-Mullane iš So. Bostono 
ir Bill Maskevičius iš Lynn; 
“Mamės ir Papės” polkos kon- 
testą laimėjo; Stasė Vaičienė iš 
Dorchesterio ir Walter Rupšys 
iš Brocktono; Jaunimo polką 
laimėjo: Irena Baublis iš Law- 
cėnce ir Fred Nigorski iš Chel
sea. Valso kontestą laimėjo 
Christine Hoepfner ir Oscar 
Hoepfner (duktė su tėvu) iš 
Hyde Park; Tango laimėjo — 
Janina Siušnis iš Southboro ir 
Edvardas Martišius iš Wrent- 
ham; Twistą laimėjo Jenny ir 
Chester Svetkas iš Brocktono.

Laimėjimo dovanas laimėjo •
1 — Automobilį laimėjo Kons
tancija Vasiliauskienė iš S. B.,
2 — Laura Trepkus iš So. Bar
re; 3 — D. Rouff iš So. Bosto
no; 4 — Victor Kamaitis iš 
Sutton, Mass.; 5 — Druzdis iš 
So. Boston; 6 — S. Mickevich 
iš S. Boston, 7 — Maria Virkus 
iš Worcesterio.

Įžangos dovanas laimėjo: 1— 
480234 ; 2—480512 ; 3—430287; 
4 — 480250 ; 5 — 480292; 6 — 
480280; 7 — 480259.

Dvi pagalves laimėjo Irena 
Baublis iš Lawrence, ir nume
ris' 3580.

Visiems atsilankiusiems į- 
pikniką, visiems pikniko pagel- 
biniiikams, visiems laimėjimo 
tikietų pardavėjams ir pirkė
jams, laikraščiam, radijo teisė
jams, ir kas tik prisidėjo prie 
šio pikniko sėkmingumo, nuo
širdžiai dėkoja pikniko rengė
jai.

Steponas ir Valentina Minkai

Klubo pirmiijinkė J. Sačiaus- 
kienė su K. Kriičiūnu viską pri
žiūrėjo ir tvarki. Smarkios mo
terys išplatino daug laimėjimo 

ingieji gavobilietėlių, 
daug gražių dovanų.

Netoliese, Kįye darže vyko 
Žagariečių klubo piknikas — 
gegužinė. Ir čia buvo suvažia
vę daug klubo narių ir svečių. 
Klubo pirmininkas Masilionis 
ir komisija buvo labai gerai 
nusiteikę; Joniko orkestrui 
grojant, visi smagiai šoko. Bu
vo nemažai iT jaunimo. Žaga- 
riečiai, važiuodami į pikniką 
— gegužinę, atsivežė ir savo 
vaikus su jų šeimomis. Visi bu
vo smagia nusiteikę.

Joniškietis

visą savo gy- 
bendradarbia- 
kuris iki 1926

Apdraustas perkrsustymas 
Rhlvairiv atstumu 

ANTANAS' VILIMAS 
823 West 34 Pfacr 

Tatf FRontiėr 6-1882

gegužines .
kitos dienos, taip ir 

sekmadienis, buvo 
tvankus ir siekė 100 
šilumos. Nežiūrint 

visti ek i

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

; K ALBA* LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7Tst St. — TeL 737-5149 
Tikrins akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses*’
Vai pagal’susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU,: PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 

Vai.:’antrad. nuo 1—4"po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak 

Ofiso taleE: 776-2880 
Naujas razr telef.t 448-5545-

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,
1490 kil. A. M. '

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 j 
vai. ryto. — šeštadieni ir 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

sek- valj

Piknikai
■ Kaip 
praeitas 
karstas, 
laipsnių
karščio ir tvankumo, 
Joniškiečių klubo Bruzgulie- 
nės darže surengtą, pikniką — 
gegužinę suvažiavo pusėtinai 
daug klubo narių, kaimynų ir 
pažįstamų žmonių.

Prie baro ir prie stalų susė
dę svečiai vaišinosi ir linksmai 
šnekučiavosi. Nors ir prakaitą 
nuo kaktij braukė, bet jautėsi 
gerai nusiteikę. Valiūno muzi
kai grojant, atsirado ir šokė
jų. Šeimininkės ir bartende- 
riai greitai patarnavo. Buvo 
greitai kepamos pampuškos, 
o joms valgytojų netrūko.

LIETUVIAI ARGENTINOJE
Mirė

Danutė Rasiūnaitė - 
Mušketienė

26 metų amžiaus, gimusi 
Austrijoje, nuo- 1949 m. gyve
nusi Argentinoje, medicinos 
fakulteto studentė, 1969. L 18 
ištekėjusi už Carlos Ricardo 
Mušketo (Muszkiet), staiga ir 
netikėtai mirė savo departamen
te Buenos Aires mieste šio rug- 
piūio mėn. 11 d. Sekančią die
ną labai iškilmingai palaidota 
Flores kapinyno nišoje. Liko 
liūdintis minėtas Argentinoj gi
męs vyras, dantų technikas, 10 
metų einantis atsakingas parei
gas Valstybinėje biržoje (Came
ra de Cbmercio).

Jos tėvai Vilius ir Viktorija 
Viiėitaitė Rasiūnai, uošviai Leb- 
naš ir Ona Petrulionytė Muš- 
ketai, Cliicagoje gyvenantis 
brolis Raymundas Rasiūnaš su 
Prancūzijoje gimusia^ Argenti
noj e mokslus ėjusia žmona Li
nk Zanik Rasiūniene ir daug 
mokslo draugų; Visų gerbiama 
jaunuolė jos karste buvo apdė
ta orchidėjų žiedais. Didelius 
gyviį gėlių vainikus atsiuntė vy
ras,' tėvai, uošviai, A. Mušketų 
šeima, architektas Mušk e tas, 
Grienzų optika,, po kelis vaini
kus Bblša de Čomėrcio ir fabri
kas Tyrolit, ŠĖGBA, kur atsa
kingas pareigas eina Vilius Ra* 
siūnas, gyvenantis Grito de Al- 
corta 876; Moron,'Buenos’Aires 
provincijoje.' 'A. L. Balse tilpo 
daugybė užuojautų simpatingo
sios Dailutės šeiniai ir gimi
nėms. Ji buvo Argentinos lie
tuvių Centro narė. Staigi’ kil
ni^ lietuvaitės mirtis sujaudino 
visą. Argentinos " lietuvių kolo
niją. n

Onos Vinikienės 
palaikus atveš į 

Tautines
Ateinantį šeštadienį Onos Vi

nikienės palaikus atveš į Chica- 
gą ir padės juos greta josios 
vyro Dr. Mato Viniko palaikų, 
stovinčių Lietuvių Tautinių 
Kapinių urnoje.

Ona Vinikienė 
venimą glaudžiai 
vo su savo vyru,
m. buvo diplomatinėje tarnybo
je, bet vėliau visą laiką dirbo 
Susivienijime Lietuvių Ameri
koje.

Kartu su sūnumi Chicagon 
atskris ir Euphrosina Mikužiū- 
tė, kari Lietuvių Tautinėse Ka
pinėse pasakys atsisveikinimo 
kalbą. Iškilmių laikas bus pa
skelbtas spaudoje;

Vinikai turėjo du sūnų. Ma
tas yra gydytojas, kuris ir rū
pinasi motinos palaikais, o 
Juozas yra inžinierius. Jiedu tu
ri geras tarnybas ir pavyzdin
gai gyvena.

Vinikienė gimė Lietuvoje, 
Šiauliuose. Ji buvo Garbolevs- 
kaitė. Amerikon atvyko labai 
jaunutė, bet tuojau įsijungė į 
Simano Daukanto draugiją, kur 
ir'susipažino su Dr. Viniku. Ji 
ištekėjo 1914 metais, o mirė 
praeitų metų birželio 1 d.

Nadas Giedraitis

DR. R. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendri praktika Ir chirurgija 

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

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

z Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta.

Ret te!.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre1 praktika; spec. MOTERŲ' ligo* 
GWs*st 2652 WEST 59th STREET 

ToG PR t-1223v
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
aiais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C.
• CHIRURGAS 

2454' WEST 71st STREET
Ofise telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-8195.

.. P. ŠILEIKIS, 0. P.
T* ORTHOPBDAS-PROTEZISTA*
W Aparatai ■ Protezai. Med. Bar 

dažei- Speeleil oegelba kojom 
(Arch Supporta) ir 1.1.

VaL: 0—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TT'RI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMIjU
Sek pasaką, mamyte. 

Apie senut laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 

» Skrajojo po" laukus .
S. Petersoniene

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai
trykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 

. tiems bei jaunimui: - >5-^7-■ - * - ir-
1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY

NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai iliu> 
motos, spalvotais-viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vende Frenklenė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
nažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
uš leidinys. $1,50.

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

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUMė. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias iaurnes Tevu Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psL. kaina 5 dot * r

5; Meironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 p«L, $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psL, kaina 2 dol.

T. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
/aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Jidelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys.f $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Oliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir Žemai 
hai bendravo su savo dievais; 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta fr nori skaitytu Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juoi 
pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo 
:ų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,

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

— Vaclovas Rymavičius, mu
zikas ir kompozitorius, virš 40 
metų vadovavęs šv. Cecilijos 
vardo chorui, mirė Buenos Ai
res mieste rugpiūčio 12 d.

— Ona Draugelytė - Ručins
kienė,- mirė rugpiūčio 3 d., bū
dama 68 m. amžiaus. Liko liū
dintis vyras, buvęs konsulas 
Jurgis Kučinskas, 92 im am
žiaus, gyvenantis savo viloje 
Kordobos kalnuose. Sesuo Gal
dikienė liko New Yorke. Bra
zilijoje liko brolis dr. Eliziejus’ 
Draugelis su šeima, buvęs Lie
tuvos Virt reikatiį ministėris ir 
sesuo’ našlė Čemhrkienė.

; Atsiųsta paminėti
Gaudeamus, Studentų Ateiti

ninkų Sąjungos, Spaudos ir In
formacijos skyriaus leidžiamas 
neperiodinis žurnalas, nr. 1.

šį' numėrį redagavo Jurgis 
Ohitfnas, Onilė Vaitkutė, Anta
nas Razma, Saulius Kuprys. 
Technikinė redakcija: Aldona 
Zailskaitė, Virgilijus Kaulius 
S. J., žibutė Paulėnaitė, Loreta 
Radvilaitė; Danguolė S'toiičiū- 
jtė, Lina Kriaučiūnaitė, Augus
ta šaulytė, Dalia Šaulytė, Irena 
Skiri ūtė, Stasys Jurjonas, Ka
zys Maniokas. Viršelis’ Dangute 
lės Stančiūtėš, daug ‘puošnių 
iliustracijų.

žurnale rašo Saulius Kuprys 
“Lietuvos jaunimas—1972. 
(labai įdomus str.)’; dr. Anta
nas Sužiedėlis “Konkrečių veik
los formų aptarimas studenti
joj e”-; Romos Olšauskaitės prof. 
Th omo G. Cunningham' paskai
tos “Sąlygojimas ir kūrybišku
mas bažnyčios sąrangoje” ver
timas; Augustos- šaulytės “Į 
septintąjį dešimtmetį” ir kt.

žurnale kiek- poezijos, iš ku
rios stipriausias Polio Eliuaro 
eilėraštis “Laisvė”, štai nors 
du posmeliai iš 11:
Ant mokyklinių sąsiuvinių, 
Ant savo suolo ir medžių, 
Ant smėlio ir sniego 
Tavo vardą rašau.

...Atgaivintas šio žodžio
Vėl gyvent’ sugrįžtu.
Aš ’ gimiau; kad ’ pažinčiau

■ tave,
Kad šaukčiau tave, 
Laisve!

SKAITYK ^NAUJIENAS" - 
JOS TEIKI A-GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

w 2 * lift ta VS ■_fl riacWlKXXCSXS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Tėve šventas, užlaikyk juos vardan tavo, kuriuos man 
idant vienu bOty, kaip ir mes. Jono 17:11,

Igaksinkitės naujienose
NAUJIENOS, CHICAGO IfcU— THURSDAY, AUGUST 24; 197f f

, . P. J. RIDIKAS
A. ... fc. . V v < -*■-" f } *

3354 Sei. RaLSTED STREET Phone: YArdS 7-1911

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

Svarstydami šitą puikų pareiškimą, išreiškianti mūsų Viešpaties jaus
mus, liečiančius jo bažnyčią, galime pastebėti kokia šlovinga yra šventoji 
Dievo šeimynos vienybe. Ji turi vieną tikslą, vieną tikėjimą, vieną šimpa- 
tiją, vieną meilę, vienokią garbę ir vienybę bendruose turtuose. Mūsą 
Viešpats pasakė, kad tokią vienybę turėjo jis ir jo Tėvas, o jo mokiniams 
tai buvo tik būsimu dalyku; todėl mes visi esame mokinti keltį ankštyn 
savo širdis ir uoliai pasistengti laimėti tuos dalykus.

■ , Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago,

$V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfavelle 3-3574-

7 GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICX Ave: Tel.: YAros 7-113S-1139

ANNA RUDYS 
Pagal tėvus Serbentą 

Gyv. Naperville; Illinois'

B

Mirė 1972 m. rugpiūčio mėh. 22 dieną, 2:00 vai. popiet, sulaukusi 
76 metų amžiaus. Gimusi Coal City, Illinois.

Paliko nuliūdę: duktė Ruth Abbate, jos vyras Cerio, 5 anūkai —< 
Keith, Kenneth ir Kevin Krikčifinas, Anita ir Vincent Abbate bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. _' r ,

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Penktadieni, rugpiūčio 25 dieną 1:30’ vaL popiet bus lydimai ii 
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Anna Rudys giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą j 
ir atsisveikinimą?'^ , ’

Nuliūdę lieka:
- Duktė, žentai, anūkai, giminės.

Laidotuvių direktoriai Mažeika - Evans. Td. RE 7-8600.
■MMHMBBBi

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-234S-<

1410 So. 50th A ve., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4TK-COKDniONEB KOFLTSOS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DOVYDAI F. GAIDA? GERAI DA5 F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS' AlR-tONDITlONED KOFLY^iOK

NARIAI
Chicago?
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių:
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENA 
11T NAKTĮ"

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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



šių metų Anglijos rajono lie-

vykla buvo pavadinta Simo Ku
dirkos vardu. Stovyklavo 68 as
menys. Tame skaičiuje buvo 15 
skautų iš Vokietijos rajono. Jie 
iš Vokietijos atvyko dar prieš 
stovyklos atidarymą ir apie sa
vaitę laiko svečiavosi pas Lon
dono lietuvius.

Londone mirė Ona Teleišie- 
nė, 80 m. amžiaus. Velionė kai 
buvo jauna uoliai darbavosi lie
tuviškoje veikloje.

Gedmintas su žmona iš Wor- 
cesterio atostogas praleido 
ropoję. Jie aplankę daugelį 
ropos valstybių, rugpjūčio 
d. atskrido į Londoną, čia 
lankė lietuviškas įstaigas, susi
pažino su organizacijų veikla ir 
vietiniais lietuviais.

Eu- 
Eu-

17 
ap- Siūlomas Hedlund įstatymas 

draustų parduotuvėms daryti 
skirtumą tarp kredito davimo 
vyrams ar moterims.

HELP WANTED — AAA L E
Darbininku Reikia

Londone mirė A. Pacevičius, 
87 m. amžiaus. Tai buvo seno
sios emigracijos lietuvis ir vei
klus lietuviškos parapijos na
rys.

rajoniniai są- 
bus rugsėjo 23 d. 
ir Wolverhamptone. 

meninę dalį išpildys

ži- 
sto- 
Ro- 

mo Kalantos vardu. Stovyklau
jant buvo stengtasi įsisąmonin
ti Jaunimo Metų reikšmę.

Nottinghamas. Jaunimo 
dinyje suruošta berniukų 
vykia, kuri buvo pavadinta

Ištroškę vaikai randa būdą atsigerti iš parko fontano. Mažesnioji 
sesutė gavo paramą iš paslaugaus broliuko.

I
YOUNG MAN to learn interesting 
brush-making business . Shop work 
to shipping. Good opportunity with 
growing company.

ERIE BRUSH CO.
860 W. Fletcher 477-9620

R E ALE S TAT E
REAL ESTATE FOR SAL?

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namaiz žeme — Pardavimui

Škotijoje, Bellshill mieste 
širdies smūgiu mirė Jonas Ku
rila. Velionis šioje žemėje iš
gyveno 61 metus.

Šiemet sukanka 25 metai kai 
iš Vokietijos stovyklų, lietuviai 
pradėjo masiniai važiuoti dirbti 
į Angliją. Tai ši sukaktis šie
met kai kuriose lietuvių koloni
jose bus surišta kartu su Tau
tos šventės minėjimu. Toki di
desni lietuvių 
skrydžiai 
Bradforde 
Bradforde
Glasgovo (Škotija) lietuvių 
choras. Tik labai nepatogu, kad 
abudu sąskrydžiai bus ruošiami 

i tą pačią dieną.

to tarybos sesijoje žada pasiū
lyti rezoliuciją, kuri uždraus
tų didžiosioms parduotuvėms 
diskriminuoti moteris kredito 
kortelių išdavime. Moterys jau 
seniai skundžiasi, kad joms 
kredito kortelės duodamos daug 
sunkiau, negu vyrami Ištekė
jusios moterys turį . perregist
ruoti turėtas korteles vyro pa
varde.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

- - ' /

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PR

Kas tik turi gerą skonį,t

Neatsilieka ir Škotijos lietu
viai. Jie atremontavo Bellshill 
Lietuviu Instituto salę ir šį su
dėtinį minėjimą minės rugsėjo 
9 d. Meninę programą išpildys 
šv. Cecilijos choras.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR S-5875
Vedėjas J. L I E P O N 1 S

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

.... ....................  m......... ... nu .......... ................... ........... . . _________________

tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina 15.00,
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knyga galima 
nusipirkti “Naujienose” už S5.00, užsakant pašto reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų jr minčių” tomą 

(neįrištą) -už $2.00.

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, Ill.

Ilgamečio BALFO pirmiriihkb, prelato 
J. B. KONČIAUS knyga

404 .dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — §3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

■I

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
— ■■'""k1"1 ...................... '........................- • ■ ____ ___ ______________________ ____

t

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pietus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metą 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 surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražig istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienijo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji 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

i NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — THURSDAY, AUGUST 24, 1972

Būrys Škotijos lietuvių buvo 
nuskridęs į komunistų okupuo
tą Lietuvą ir ten praleido 12 
dienų. Dalis jų bandė neoficia
liai nuvažiuoti ir aplankyti kai
muose gyvenančius gimines. 
Kai kuriems pavyko. Bet ku
riuos pagavo milicija, tai negai-j : 
lestingai grąžino atgal į Vilnių.

ėjusius metus, mėsos, žuvies ir 
paukštienos kainos pakilo 11 
nuošimčių. Pabrango butai, 
namai, sveikatos patarnavi
mai, automobiliai.

Praėjusį mėnesį 2.7 nuošim
čiais nukrito moterų ir mergai
čių rūbų kainos. Vyrų ir ber
niukų rūbai buvo 2.6% pigesni. 
Tas laikinas atpigimas atsilie
pė ir į nedidelį bendrą kainų 

sie-pakilimą, kitaip jis būtų 
kęs virš 3%.

Nemaža sąskaita
Lake Zurick kaimo tarvba 

nesutiko sumažinti sąskaitos, 
atsiųstos poniai Amelijai Go- 
rai už greitosios pagalbos su
teikimą. Kaimas reikalauja iš 
jos 330 dol., nes ji buvo su šei
ma sužeista automobilio nelai
mėje ir policija dviem greito
sios pagalbos mašinom visus 
sužeistuosius nugabeno į ligo
ninę. Ponia Gora skundžiasi, 
kad sąskaita per didelė. Už 
330 dol. ji galėjusi nusisamdyti 
visą autobusą.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
024 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTIN1AI 1 LIETUVĄ 
r- ir kitus kraštus’

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, HI. 60632. TiLYA 7-59W

Anglijoje jau kuris laikas 
vyksta uostų darbininkų strei
kas. Ryšium su streiku negau
name iš užjūrių lietuviškos 
spaudos.

Keletas londoniečiu lietuviu 
moterų atostogas praleisti iš
vyko į rusų okupuotą Lietuvą. 
O kaip joms sekėsi kelionė ir 
ką jos"matė okupuotoje Lietu
voje, gal ką nors sužinosime kai 
jos sugrįš į Londoną.

Eilėje “Europos Lietuvio” 
numerių, atkarpoje buvo spaus
dinamas A. Bučio parašytas 
scenos veikalas “Pirmieji smū
giai”. Veikalo tema — pirmoji 
rusų okupacija Lietuvoje. Da
bar yra daromi žygiai tą veika
lą išleisti atskira knyga.

A. Bučys dabar gyvena Brad- 
forde. Nepriklausomoje Lietu
voje bendradarbiavo spaudoje 
ir jo sukurtos poezijos buvo 
daug patalpinta kariniuose žur
naluose.

V. Vytenietis

Lenku kolonizacija

gen. želigovs-

majorams, 10
10

1922 m. Vilniaus krašte duo
ta žemės kovoje prieš Lietuvą 
pasižymėj usiems 
kio kariams: 6 generolams, 7 
pulkininkams, 6
kapitonų, 31 leitenantui, 
seržantų ir 3 eiliniams karei
viams. Be to, 1921-1924 m. bū
vyje, įsakymu iš Varšuvos, 
įkurdinta buvusių karių lenkų 
Vilniaus-Trakų apskrityje 166 
ūkiuose. Švenčionių apskrityje 
— 36 ūkiuose. Ašmenos apskri
tyje — 41 ūkyje, Breslaujos ap
skrity — 21 ūkyje. Viso, vadi
nas 264 ūkiuose. Vien po 1933 
metų Vilniaus-Trakų apskr. 192 
kolonistai gavo per 2000 ha.

J. Cicėnas 
(iš Vilniaus tarp audrų)

Kainos vis kyla
JAV Statistikos biuras pa

skelbė. kad Čikagoje liepos 
mėn. pragyvenimo kainos pa
kilo 0.2%, palyginus su birže
lio mėnesiu. Palyginus su per
nai metų liepos mėn. Čikagos 
kainos pakilo 2.9%.

Nors vyriausybė bando ko
voti su kainų kilimu, per pra-

Pripažino kaltu
Aštuoniolikos metų Black P. 

Stone Nation gaujos narys Ro
bert Martin teisme buvo pripa
žintas kaltu žmogžudyste. Jis 
pernai su kitais gaujos nariais 
nušovė Disciple gaujos narį, 17 
metų. Teismas bausmę žmog
žudžiui paskirs rugpjūčio 30 d.

Ekskursijos laivais
Čikagos kelionių klubas rug

sėjo 9 ir 10 d. rengia ekskursi
jas laivais. Žmonės kviečiami 
kreiptis Į Chicago Travel Club, 
Room 928, 30 M. Washington 
St. Tel. 263 - 2743. Minėtomis 
dienomis kelionės prasidės 
8:45 vai. ryto ir baigsis 3:30 
vai. po pietų. ^Keleiviai gaus 
laive pusryčius ir priešpiečius. 
Bus plaukiama Michigano eže
ru, Calumet upe, sanitariniu 
kanalu. Laivų kanalu ir Čika
gos upės pietine šaka. Klubo 
nariai aiškins keleiviams apie 
Įdomesnes vietas ar pastatus.

— Philomena D. Pakel, prez. 
Chicago S & L b-vės, išrinkta 
Lietuvių taupymo ir skolinimo 
bendrovių d-jos pirmininke, 
Povilas J. Ridikas iš Universal 
b-vės — vicepirmininku, Frank 
Schissel iš Midland b-vės — iž
dininku, Frances Sadauskas - 
B’uczek iš Bansley & Kiener — 
sekretore. Midland S»& L b-vės 
prez. Frank Zogas' išrinktas 
teisių patarėju. Iškilmingas įve
dimas į pareigas įvyks rugsėjo 
30 d. Ridge Country klube. Šv. 
Antano S & L b-vės sekr. ir rei
kalų vedėjas Juozas Grybaus
kas yra rengėjų komisijos pir
mininkas. - į A

— Henrikas Pamataitis iš 
Marquette Parko apylinkės iš
vyksta gyventi į Hot Springs, 
Ark'.

LAIKRODŽIAI ]R BRANGENYBtS

2646 WEST 69th STREET
TaLi REpublic 7-1941

A. & U INSURANCE į REALTY
4? U

4645 So. ASHLAND AVE, 
LA 34773 ?

(Currency change įstaigoj) 
Pigus automobilių draudimai.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis —y*

GA 4-3654
I

rarm Fite Czsuait- (o.npanv

______

Koncertai parke
Grant parko koncertuose šeš

tadienį ir sekmadienį buvo at
liekama Mozarto opera “Im- 
pressario”. Tarp solistų daina
vo ir Paulius Gudas, apie kurį 
dienraščių muzikos kritikai gra
žiai atsiliepė. Rugpiūčio 26 ir 
27 d. 8 ir 7 vai. vakare Grant 
parke bus pastatyta Franz Le- 
haro operetė “Linksmoji naš
lė”. Koncertai parke bus baigti 
rugsėjo 1 d.

— Juozas ir Julija Poškaus^ 
kai iš Brighton Parko apylin
kės išvyko 2 savaitėm atostogų 
į Minnesota's valstiją.

— Burlaivių lenktynės pra
sidės šį šeštadienį rugpjūčio 26 
d. Michigano ežero pakrantė
se ir tęsis sekmadienį. Plauki
mo varžybos prasidės šeštadie
nį 10 — 1 vai. ir 3 — 5 vai. Oak 
St.., paplūdimyje.
bus tęsiamos sekmadieni Por
tage parko paplūdimyje, 4100 
No. Long Ave. Abi dienas ,7 
vai. v. Grant Parke bus “Links
mosios Našlės” pastatymai.

Rungtynės1

A. G. AUTO REBUILDER5 
čia automobiliai išlyginami' ir nuda 
žonn. Darbas atliekamas sąžiningą! 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai- 

nebrangios.'
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, IIL 

TEL — 776-5888-
Anicetas Garbačiauskas, sav.

- ■ 3

Į

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

........ 111 1 - - III lllll_^

Real fetafa. Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. N Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, 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 527,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metu mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa
jamų apie $23,000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

3009 WEST 63rd STREET
TeL: 471-0321

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
meto modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metu. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas, ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra- 

Imento. — 24,500.
5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 

metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas?'’Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell ; $25,500. % yfefš ;

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

McGovern Čikagoje
.- • - «j.- • \ ; i <

Trečiadienį Čikagon buvo at
vykęs demokratų kandidatas į 
prezidentus sen. McGovern. Jis 
susitiko su miesto meru Dalev. 
Komentatoriai daro išvadą iš 
to, kad meras priėmė McGo
vern ne savo įstaigoje, bet de
mokratų partijos patalpose 
Sherman House, kad meras nė
ra labai šiltai nusiteikęs McGo
vern atžvilgiu.

Sen. McGovern trečiadieni 
pasakė kalbą Amerikos Legio
no konvencijoje. Pirmadienį 
prie Conrad Hilton viešbučio, 
kur vyksta legionierių konven
cija, įvyko jaunų komunistėlių 
demonstracijos, tačiau jų te
buvo vos virš 20.1 Jų riksmus ir 
šūkius visiškai lengvai nustel
bė legionierių trimitai ir būb- 
nai.

— Lietuvių Taktinių šokių 
grupė “Grandis”, vad. Irenos 
Sinieliauskienės, dalyvavo Chi- 
cagos vasaros festivalio šokių

Moterys sunkiau 
gauna kreditą

Čikagos aldermanė Marylou 
Hedlund rugpiūčio 30 d. mies-

W

Karštą vasaros dieną malonu atslgal- 
rinti vėsiu vandeniu, kurio fontanai 

Sažnai randami miesty parkuose.

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

programoje prie Buckingha- 
mo fontano.

Sol. Paulius Gudas daly
vavo Mozarto operos “Impres- 
sario” pastatyme Grant parke. 
Jis atliko bankininko vaidme
nį-

— Australijos Lietuvių Die
nos ruošiamos gruodžio 28‘— 
29 d. Sydnėjaus mieste su įvai
riomis programomis ir paren
gimais.

— Dana Bobelienė pakviesta 
Maironio lituanistinės mokyk
los vedėja New Yorke. Anks
čiau buvo Elvyra Ošlapicnė.

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 

mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
532,000.

5% KAMBARIŲ MŪRAS. Gazo sū
dymas. Centralinis air-cond. ir įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti Nabisco. S29.900.

6 BUTŲ LIUKSUS, 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos „■— gyventi 
Marquette Parke. S69,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto namas.
2 vonios. Gazo šildymas.- Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti ofiso. — 
$20 900

2 AUKŠTŲ MODERNUS ant 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, platus 
lotas. Garažas. Arti mūsų. $22,000.

7 KAMBARIŲ MŪRO bungalow, 
dideli šviesūs 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. $19.500.

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

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

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-čonditioning, van
dens boilerius ir stogų tinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

4444 So. WESTERN AVE.
Chicago. IB. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. 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

SKAITYK PATS IR PARAGINO 
KITUS SKAITYTI




