
SUNNY
Jc» fart ar*l 6wot«0 Lithuanian Daily in Ammet

SUUJi£iW3

Kaina 15c 201

PRESIDENT NIXON

MOLQKAI

MAUI

PREMIER TANAKA

Saulėta, dieną 80°, naktį 65° 
Saulė teka 6:09, leidžiasi 7:37,

Lbrary of Cougress n

°- C. 205« THE LITHUANIAN . 4 DAILY NEWS
1739 So. Halsted Street, Chicago, m 0Q6Q8
__ _____  HAymarket 1 - 6100

Over One Million Lithuanian In The Vniud StMet

Price 15c ' Chicago, Ill. — Penktadienis, Rugpiūčio-August 25 d„ 1972 m.VOL. LVIV

REYKJAVIKAS. — Pasaulio šechmatu čempionate 17 parti- 
ja, pertraukta antradieni Spasskiui turint maža persvarą, trečia
dienį buvo baigta lygiomis, kada Spasskis vos po penkių ėjimu 
nuo pertrauktos partijos pradžios padarė tris kartus ta patį ėji- 
^.Fisoheris staiga pašoko nuo stalo ir pradėjo kažką aiškinti 
teisėjui Schmid. Fischeris abiejų ėjimus visada užsirašo. Jis pa
rodė teisėjui paskutinius tris Spasskio ėjimus ir teisėjas sutiko, 
kad pagal varžybų taisykles, partija baigta lygiomis. Jis tuoj 
tą faktą išaiškino Spasskiui, kuris atrodė nustebintas, tačiau su 
sprendimu turėjo sutikti.

Stebėtojai dabar nesutaria ar 
Spasskis tikrai negalvodamas 
tris kart pakartojo tuos pačius 
ėjimus, ar jis tyčia pats -siekė 
lygiųjų. Ekspertai pripažįstą 
kad šioje čempionato padėtyje 
Spasskiui lygiosios nenaudin
gos, jam reikia gauti dar 5 taš
kus, jei nori likti čempioną ka
da Fischeriui tereikia gauti du 
su puse taško, kad laimėtų čem- 
piono titulą.

. Rungtynių rengėjai patenki
no paskutinį Fischerio reikala
vimą ir sumažino salėje eiles 
suolų, kad žiūrovai netriukš
mautų taip arti prie žaidėjų. 
Rengėjai pažadėjo patikrinti ir 
sovietų skundą apie “elektroni
nius ar cheminius įrengimus*’, 
kurie neleidžia Spasskiui susi
kaupti. Užsienio šachmatinin
kai, suvažiavę Islandijon, ne
galvoja, kad tą juokingą skun
dą būtų sugalvojęs Spąsskis ar 
jo štabo narys, didmeisteris 
Gelleris. Pastarasis žinomas, 
kaip rimtas, svajonėmis negy
venąs, vyras. Neabejojama, kad 
tokį sunką Įteikti ir gandus apie 
“elektroniką” paskelbti Įsakė 
pati Maskva.

Didelis debesis ant Fischerio 
galvos kabo dėl jo atsisakymo 
leisti partijas filmuoti. Bend
rovė, kuri buvo susitarusi ga
minti* filmus, padavė Fischerį Į 
teismą ir ieško 1.75 milijono 
dol. ieškinio už padarytus nuo
stolius. Dar vyksta derybos, 
kuriose bendrovė siekia leidimo 
filmuoti likusias partijas. Net 
ir. Islandijoje Chester Fox ben
drovė nusamdė advokatus ir 
bandys iš Islandijos federacijos 
išgauti Fischerio laimėtą sumą 
pinigų. Jei Fischeris leistu liku
sias partijas filmuoti, bendro
vė žada nebekelti bylos.
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WASHINGTONAS. — Alžiro 
vyriausybė sugrąžino Delta Air 
Lines bendrovei vieną milijoną 
dolerių, kuriuos ginklu grasin
dami buvo iš bendrovės gavę 
penki negrai, vėliau privertę 
lėktuvą skristi į Alžirą. Neg
rai, kurie gyrėsi esą Juodųjų 
Panterų grupės nariai, reikala
vo, kad tie pinigai būtų atiduo
ti panterų organizacijai Alžire, 
tačiau valdžia jų nepaklausė.

Kiek anksčiau Alžiras sugrą
žino Amerikai 500,000 dol., at
sivežtų kito oro pirato.

SEDULAS. — Pietų ir šiau
rės Korėjų delegacijos susitarė 
susitikti Pyonguange rugpiūčio 
30 d. svarstyti atskirtų korėjie
čių šeimų klausimus. Delegaci
jose bus Raudonojo Kryžiaus 
atstovai, valdžios patarėjai ir 
laikraštininkai, iš viso 54 asme
nys. Pietų Korėja turėjo, ko
munistams reikalaujant, pakeis
ti vieną delegacijos narį, pabė
gėlių iš šiaurės sąjungos pirmi
ninką, nes jis esąs nedraugiš
kai nusiteikęs komunistų at
žvilgiu.

MIABI BEACH. — Prezidentas Nixonas, priimdamas savo 
jos nominaciją, pasakė kalbą, kurioje kvietė visus amerikie- 
nežiūrint partinio susiskaldymo, sudaryti naują Amerikos 

daugumą, kad jis turėtų progą tęsti savo pradėtus veiksnius, ku
rie prisidėtų prie pasaulio taikos išlaikymo. Prieš prezidentą kal
bėjo viceprezidentas Agnew, gavęs konvencijoje 1,348 balsus. Du 
delegatai nebalsavo, o vienas atidavė savo baisa už NBC televizi
jos komentatorių David Brinkley.

Prezidentas sutiko, kad būtų 
naudinga politiškai jam sutikti 
su komunistų vyriausybės įs
teigimu Saigone, tačiau tai bū
tų pražūtinga-taikos labui. Jis 
pabrėžė, kad derintis su kito
mis didžiosiomis galybėmis dėl 
taikos, Amerika turi būti stip
ri. “Nėra tokio dalyko, kaip pa
bėgimas į taiką”, pareiškė jis.

Didelį dėmesį prezidentas 
skyrė jaunimui, ragindamas jį 
dirbti, kad Amerikos naujųjų 
balsuotojų dauguma atiduotų 

_ lapkričio 7 d. savo balsus už 
tnetų chemikė Paulina Koren-j respublikonų kajididatus. Nixo- 

_______ ou. kurios vyrąs, 35 m. buvęs nas kritikavo McGovern, kdd 
riaus kepure iš Mrtchell, S. D. ■ jentl^a®. lekt(?rius Lenmgra- jis 
posto. Jis kalbėjo apie savo tar- ° , y;edlcinos institute, šiuo partijos senų principų. Prezi- 
nybą karo metu, kai jis buvo; 
bombonešių lakūnas. Jis kalbė
jo apie savo meilę Amerikai ir 
aiškino savo planus gynybos

.R.Uj£2ČL°. 31 d.’ H°P.0,«.,« mieste susitiks prezidentas Nttonas ir naujas Japonijos premjeras Tanaka. Japonijos
i. JaponaiWASHINGTONAS. — Penta- vyr,ausybe norl Pasifarti su Amerika dėl numatomu nauiv santykiu su komunistine Kinija užmezgimo 

Šono pareigūnai pripažino, kad' ' B ”*"**'“ ,’r'k,b“ Mr,n"i°-
nežiūrint šv. Vietnamo uostų! 
užblokavimo ir lėktuvų puoli-’ 
mų, karinė medžiaga iš užsie
nių vis dar pasiekia Š. Vietna
mą. Nafta ateina 
vamzdžių linija, kuri, lėktuvų ,. BEACH. — raj
sužalota, greit būna vietnamietį

p aisoma. edit e i lan ai /Pomerance, kuris įsakė visiems 
pasikrauna amuniciją 1S jūroje būti labai švelniais ir nuosai- 
s ovincių anų ir praplaukia su protesto organizato- 
mmas, nepastebeti lėktuvų. Me-'riais> chuUganais ir vajldaIais> 
"™1S laivams mmos nePavo‘ kurie bandė sutrukdyti respub

likonų partijos konvenciją, 
š. Airijoje !N°rs a?ie 1,000 jaunų triukš

madarių buvo suimta, policinin
kai norėjo juos daug griežčiau 
griebti*

. Policininkai vadina demons-

Miami policija švelni
___U 99

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
iš Kinijos

MIAMI BEACH. Papras- 
_J nu

sivylę savo viršininku Rocky 
visiems

j ingos.

BELFASTAS. — ;
airių teroristai nušovė dar vie
ną britų kareivį. Keturi sprogi
mai padarė daug žalos miesto 
pastatams. x

ČIKAGA. — Laiškų skyriuje" •
Chicago Today skaitytojas Ri-Ite leidima apsigyventi Flamin- 
chard Lelazzer iš Bellwood ra
šo: “McGovern sako, kad prezi
dentas Thieu ir jo draugai pa-

I go parke, “gorpais”. Policijos 
_ tarnautojai kelias dienas turėjo 

dėl tų “gorpų” dirbti po 12 va- 
bėgs iš Pietų Vietnamo, jei Mc landįl diena’ vienas buvo 
Govern bus išrinktas preziden
tu. Jei prezidentas Thieu nori, 
jis gali pasiimti mano namą, 
nes, jei McGovern laimės lap
kričio mėn., aš pabėgsiu iš šio 
krašto”.

JERUZALĖ. — Apie 3,000 
arabų ir kairiųjų grupių žydų 
demonstravo prie Izraelio prem
jerės Goldą Meir namų, reika
laudami arabams teisių sugrįžti; 
-Į savo senus kaimus Bėrėm ir 
Ikrit, esančius prie Libano sie
nos. Valdžia atsisako leisti 
arabams sugrįžti, kol tęsis karo 
storis.
; MASKVA.
lovas, svarbus polithiuro narys, 
Įspėjo Ameriką, kad ji nekeistų 
susitarimų su. Sovietų Sąjunga 
interpretacijos. Suslovas kal
bėjo Aukščiausio Sovieto užsie
nio reikalų komisijos posėdyje. 
Jis pabrėžė, kad sutartis, pasi
rašyta prezidento Nixono gegu
žės mėn. Maskvoje, turi likti aprašė sovietinių įstaigų, de- 
tokia, kokia buvo pasirašyta, partamentų, įmonių, laborato- 
Savietai atidžiai stebės tam tik- rijų papročius važinėti Į žino- 
rų Amerikos sluoksnių bandy- mus sovietų kurortus Įvairių 
mus keisti susitarimų dvasią ir simpoziumų, suvažiavimų, kon-

Michailas Sus-

turinį, sako Suslovas.
. ’ĮA =

MASKVA. — Užsienio kores
pondentai stebi Maskvoje, ar ne
pamatys Brežnevo Kadi lako, 
kurį jam padovanojo preziden
tas Nixonas. Iki šiol niekas tos 
mašinos nematė. Sovietu žmo
nės niekonežino apie šią dova
ną, nes spauda nieko apie ją 
nerašė. Maskvoje Brežnevas 
paprastai važinėja sovietų au
tomobiliu, nors jis turi kelias 
užsienines mašinas.

Agnew

NEW YORKAS.—Hadassah

Viceprezidentas’ 
spaudos konferencijoje pareiš
kė, kad jis šių metų kampani
joje bus “taikingesnis” ir ma
žiau puls ar kritikuos kitas;

landų per dieną, ne vienas buvo 
sužeistas ar apstumdytas. Jie 

j turėjo stebėti, kaip padorūs 
žmonės yra koliojami, puolami 
ir jų laisvės varžomos. Progai 
pasitaikius, policininkai, nusiė
mę pavardžių lenteles nuo uni
formų, gerokai primušdavo su
griebtus “gorpus”. Vienas poli
cininkas paaiškino, kad tas var
das “gorp” sugalvotas Floridos 
policijos, nes jis primena garsą, 
kuris gaunamas privalgius rau
gintų agurkų—riaugėjimo gar
są. Policininkai koresponden
tams papasakojo, kad suimti ir 
nugabenti Į kalėjimus jaunuo
liai gerokai kvepėję, lygiai vy
rai ir merginos. Kalėjime ' jie 
noriai ėję maudytis.

♦ Vakar Čikagoje preziden- 
■ tas Nixonas pasakė kalbą Ame

rikos Legijono konvencijoje.
♦ New Yorke policija suėmė 

. keturis kinus,-'jų tarpe Kinų
miesto garbės merą už bandy
mą parduoti 20 svarų heroino.

♦ Respublikonų partijos na
cionalinio komiteto pirmininku 
buvo perrinktas sen. Dole.

♦ Miami miesto meras pa
reiškė, kad jis daugiau niekada 
neleis partijoms laikyti savo 
konvencijų Miami Beach.Nors 
miestas uždirbo iš jų milijoną 
dolerių, nuostolių miestas turės 
tris kart daugiau. Meras siūlo 
pravesti kongrese Įstatymą ku
ris verstų federalinę valdžią 
atlyginti miestams konvencijų 
padarytus nuostolius.

♦ Net 12-ka teismų Miami 
sprendžia suimtų triukšmadarių 
bylas. Daugumas paleidžiami už 
10 dol. baudą.<PoIicija siunčia 
jaunus “turistus” lauk iš mies
to.

ČIKAGA. — Demokratų kan
didatas į prezidentus sen. Mc 
Govern Į Amerikos Legijono 
konvenciją atėjo su legijonie-i

i Amerikos žydų moterų šalpos 
organizacija, surinkusi pernai 
20 milijonų dolerių, savo meti
nėje konvencijoje paskyrė 8 mi
lijonus savo išlaikomam uni
versitetui ir ligoninei Jeruzalė
je. Specialų organizacijos žy
menį gavo neseniai iš Sovietų 
Sąjungos Į Izraelį atvykusi 281

j do Medicinos institute, ;
įmetu laikomas Potmos kalinių 
stovykloje, Moldavijoje. Jis ga
vo 7 metus.

Hadassah organizacija pa-
klausimais. Jo kalba tačiau le- j ?yrė Sumą ?.inigų ®ovietl2 žy’ 
gijonieriu buvo sutikta labai :?amS paraostl dirbti savo pro- 
šaltai ir po jos konvencijos da- fesjJ°se Izraelyje. Dvidešimt 
lyviai labai neigiamai apie kan- gydytojp,lr, 10 mokslininkų bus 
didatą atsiliepė., “Jis; įgalėtu hebrajų kalbos ir supa-
parduoti savo' motina už'balsa”, ■ su 'vakarų pasaulio

fesijose Izraelyje. Dvidešimt

atmetė daug demokratu

MASKVA. —- Komsomolska- 
ja Pravda ilgame straipsnyje

rijų papročius važinėti į žino-

ferencijų atlikti. Važinėjama į 
Krymo Sochi, į Kaukazo Piati- 
gorską ar Kislovodską. Konfe
rencijų/ kurių išlaidos apmoka
mos įstaigų, dalyviai kartu su 
savim dažnai vežasi žmonas, 
vaikus, kajrtais^ net meilužes.

Įdomiausią sako laikraštis, 
kad po tokių konferencijų, gau
namos tik viešbučių ir restora
nų sąskaitos, bet nelieka jokių 
dokumentų ar protokolų apie 
nutarimus bei rezoliucijas. Vie
na pieno įmonė konferavo So
chi mieste, tačiau savo rezoliu
cijas ji jau nusivežė, iš anksto, 
prieš du mėnesius paruošusi, su 
savimi. Komsomolskaja Pravda 
kritikuoja tokį socializmui ne
tinkamą elgesį, ,

pareiškė vienas legijonierius.
Legijono konvencija priėmė 

rezoliuciją pasmerkiančią ak
torę Jane Fonda už jos kelionę 
į Hanojų ir rėmimą Amerikos 
priešų. Rezoliucija reikalauja, 
kad vyriausybė iškeltų jai bylą. 
Vėliau sen. McGovern aplankė 
Čikagos žydų. rabinų susirinki- 

Į mą ir išvyko Į Minnesota kalbė- j 
ti V. F. W. konvencijoje bei į 
Amerikos mokytojų federacijos' 
suvažiavime.

metodais jų profesijose.

♦ Pietų Vietname suimtas 
Due San apygardos kariuome
nės vadas ir vieno bataliono va
das už menką slėnio gynybą 
praėjusi šeštadienį. Komunis
tai staigiu puolimu užėmė ne
mažą žemės plotą ir dvi karines 
bazes, kur pietiečiai paliko daug 
karinės medžiagos.

♦ Kinijos ambasadorius Jun
gtinėse Tautose pasisakė prieš 
Bengalijos priėmimą į JT. Kini
ja šiuo klausimu gali panaudoti 
pirmą savo veto. Ameriką nors 
irgi, kaip Kiniją rėmė pasku
tiniame Azijos kare Pakistaną, 
pritaria Bengalijos valstybės 
įsteigimui ir jos priėmimui j 
Jungtines Tautas.

BUENOS AIRESį — Kalinių 
nušovimas Argentinoje, jiems 
bandant pabėgti iš kalėjimo, su
kėlė naujus neramumus ir pro
testus. Kordoboje buvo suimti 
600 jaunuolių. Jauni peronistai 
kelia neramumus La Platoje ir 
kituose miestuose.

MONTGOMERY. — Alaba- 
mos Aviacijos Tautinės Gvar
dijos viršininkas gen. Reid Dos
ter sutiko pats pasitraukti iš 
aviacijos ir prokuroras sutiko 
nutraukti prieš jį pradėtą kri- 
minalinębylą. Generolas buvo 
caltinamas spaudimu karmin
iams jo daliniuose mokėti kon- 
ribucijas politinėms parti- 

; oną Trys to paties Alabamos 
dalinio pulkininkai irgi gavo 
papeikimus iš karinės vadovy-i

MASKVA. -— Apie 50 Ameri
kos negrų studentų, daugiausia 

jis New Yorko, lankėsi organi- 
Izuotai Sovietų Sąjungoje, šioje 
'grupėje buvo ir Muhlenbergo 
Kolegijos Allentown, Pa; 15 ru
sų kalbos studentų, vadovauja
mų dr. Arvids Ziedonis, rusų 
kalbos lektoriaus.

Amerikiečiai buvo pavežioti 
po Maskvą, Leningradą ir kelis 
Estijos miestus. Negrai labai 
blogai jautėsi, kai Į juos gatvė
se žmonės žiopsojo. Tas ypatin- 

nutarimą išmesti iš Olimpiados ?ai' buvo Pastebėta Tartu mies- 
Rodeziją. Radijo pareiškimu te, Estijoje. Negrai nežino, ar 
rasizmo pavyzdžių yra ir kitur, tas jų apžiūrinėjimas buvo iš 
ne vien Rodezijoje. Radijas pri- smalsumo ar dėl nusistatymo 
minė Kristaus pasakymą fari- pideš negrus. Kai kurie negrai 
ziejams: Meskite akmenį tie, studentai pasidarė išvadą, kad 
kurie be kaltės”. j Rusijoje prieš negrus vyrauja

Šiomis dienomis Uganda pa- toks pat nusistatymas, kaip 
skelbė įsakymą per 90 dienų Amerikoje, 
išvažiuoti visiems indams ir -----------
pakistaniečiams, o vakar pa- T nrrlncĮ KillflTHn 
sklido žinia apie žiaurų Zaire LULUdd lUlLdllllL 
valstybės (buvusio Belgijos 
Kongo) elgesį su žmonėmis iš 
Nigerijos. Virš 300 Nigerijos 
kilmės negrų buvo žiauriai su
imti, marinti badu ir išmesti 
pasienyje. Uganda ir Zaire irgi airių didikai. Karalienė Vikto- 
grasino nedalyvauti Olimpiado-' 
j e, jei bus leista dalyvauti Ro- 
dezijai.

ROMA. —. Vatikano radijas 
kritikavo Olimpinio komiteto

ir

MUENCHENAS. — Nauja
sis Tarptautinio Olimpinio ko
miteto pirmininkas Lord Killa- 
nin yra 58 metų. Jis gimęs Lon
done, tačiau jo protėviai buvo

rija jo senelį pakėlė į baronus. 
Killanin yra baigęs garsią Eto- 
no mokyklą po to studijavęs 
Cambridge ir Sorbonoje, Pary
žiuje.

Nors ir aukštos kilmės, lor
das Killanin niekada nebuvo la
bai turtingas. Jis dirbo kaip 
žurnalistas, specializuodamasis 
politinėje - diplomatinėje srity
je. Killanin yra parašęs knygų, 
dabar yra biznierius su žibalo 
interesais. Jaunystėje jis hok- 

jsavosi ir buvo irklininkas. šalia 
Abu delegacijų vado- savo naujos vietos tarptautinia- 

Ši me komitete jis yra ir Airijos 
iki Olimpinės tarybos pirminin- 

(kas.

PARYŽIUS. -— Ketvirtadie
nio taikos derybų sesijoje Pa
ryžiuje nedalyvavo dviejų dele
gacijų vadovai; JAV ambasa- 
droius Porter, kuris išvykęs 
trumpų atostogų ir šiaurės 
Vietnamo — Xuan Thuy, ku
riam gydytojas įsakęs trumpai 
pailsėti. . 
vai buvo pakeisti padėjėjų, 
sesija buvo jau 15-ta, kaip 
šiol, neatnešusi nieko naujo.

dentas kvietė visus amerikie
čius, kuriuos McGovern išvarė 
iš jų senos demokratų partijos 
sugrįžti prie didžiųjų jos prin
cipų balsuojant už respubliko
nus.

Prezidentas pažadėjo, jei at
siras. proga, skirti į Aukščiau
siąjį'‘Teismą savo pažiūrų tei
sėj uą kurie sustiprintų taikos 
jėgas prieš kriminalines jėgas 
Amerikoje. Jis pažadėjo niekad 
nepamiršti ir neapleisti ameri
kiečių karo belaisvių Vietna
me. Prezidentas pagyrė penkis 
buvusius Amerikos prezidentus, 
kurie “nekentė karo ir buvo 
pasišventę taikai”, tačiau kurie 
neleido Amerikai būti gynybo
je antroje vietoje.

Baigdamas prezidentas dar 
kartą kvietė amerikiečius jung-
tis Į “naują daugumą”, kuri 
statytų taiką mūsų vaikams ir 
viso pasaulio vaikams ateinan
čioms kartoms.

“Revoliucijonieriai” bandė 
sustabdyti delegatus, vykstan
čius iš viešbučių į konvencijos 
salę, tačiau konvencija buvo 
pilna. Daug padaryta nuostolių 
autobusams ir automobiliams, 
kelios delegacijos buvo laikinai 
sulaikytos gatvėse, suteipti de
legatų drabužiai, jie iškolioti, 
tačiau policija sugebėjo išvai
kyti chuliganus ir dujomis jų 
neprileisti prie konvencijos sa
lės. Ne visi protesto dalyviai 
buvo vieningi smurto atžvilgiu. 
Dėl to tie protestai neturėjo di
desnės reikšmės.

Vietnamo veteranai

MIAMI BEACH. — Jaunų 
amerikiečių grupė pradėjo or
ganizuoti naują veteranų orga
nizaciją “Viet Nam Veterans 
for Nixon". Svarbiausias šios 
grupės veikėjas yra Michael 
Carr, 25 m. Jis sako, kad ame
rikiečiai neturėtų susidaryti įs
pūdžio, kad visi Viet Namo ve
teranai yra už McGovern. Jo 
grupė, dalyvavusi respubliko
nų konvencijoje, turi 300 narių, 
jų tarpe aklų, sužeistų kare vy
rų.

Vyriausias Veteranų už Nix- 
oną nacionalinis pirmininkas 
yra buvęs astronautas Frank 
Borman.



To neišreikš nė viertas raitas, 
Tą pasakys vieni jausmai...

PRANAS VAIČAITIS, . H
Lietuvoj poetas ir tėvynainis, gimė 
1876, Santaku kaime, Lietuvoje; mo- 
aėsį Martampolės gimnazijoje ir bai
se teisiu mokslą Petrapilio Universi
tete WOO m. 0ž revatrvcionierrskus 
eilėraščius tX jriojimi už iilaisvinimą 
Lietuvos ts Rusijos okupacijos Vai- 

-čeitės buvo areštuotas h* fkalmtas.
Nuo kankinimo ir tuberkuliozės 1901

* metais mirė. >1

Vra šalis, kur upės teka 
Unksmai £arp girių ūžiančių, 
Ir meiliai .tarpu savęs šneka 
Prie gis'mininkų vieversių. 
Tę prakaitas aplieja žmones 
Prie vasaros sunkių darbų 
Ir prastas parėdas marškonis 
Apdengia sąnarius.visų. 
"Bet tave meiliai pavaišina, 
Kaip tik nueisi į svečius, 
Te tave myli, valgydina, 
Kiek tik daleidžia_ išteklius. _ 
Ir grakščios tos šalies merginos 
Te žydi vis kųpnopuikiąu.^ 
šalis ta Lietuva vadinas..
Bet aš — neUgąi tę buvaui.. 
Atsimenu, kada įjjuolį 
Saulutę prašo vakarai, 
Ir gieda lietuviai — varguoliai, 
Nes pabaigti dienos darbai... 
Kaip tąsyk mergos veidą skaistų 
Prie' rūtų lenkia kvėpiančių, 
Dainuodamos, jas meiliai laisto, 
Lelijų skinas žydinčių... fC.»< 
Atsimenu, kaip vakar s šiltas 
Po vasaros kaitrios dienos 
Ir oras, ramumu pripiltas, 
Prieš norą traukia prie dainos...
Kaip tąsyk varpas sunkiai gaudžia 
Ir užgirdėt toli, toli...

’ Seniai jau paukščiai medžiuos snaudžia, 
Bet pats užmigti negali...
Kaip upės vandens, mislys teka, 
Idėj os reiškiasi gaivoj;
Gamta su tavim, rodos, šneka: 
“Gražu, gražu mus- Lietuvoj”...
O, tėviškei koks mielas kraštas, 
Kurio taip netekau ūmai, —

GERIAUSIA DOVANA
kokiąNaujienose garima įgauti buikiu knygų, kurios papuoš bet 

fnygų s,pmta ar lentyną:
. * * if’ ' t ** * ■*?. *.^ £ . • i J:,

k. Bielinis, PENKTIEJI METAI, ;_graziąi 592 pusi.
K. Bielinis, DIENOJA NT, gražiai^irįsta, 464 pusi -----
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDR YNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 jpusl. ..... .....,________________ ——-----
Prof: Vacį BrHiška, SENŲJŲ LIETU V1ŠKŲ KNYGŲ į i

ISTORIJA, I dalis, 208-pust Jrįs^_-E- ^.0Q, miufcstais 
viršeliais —-S2^XL dalis, 225 pūsi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — j   ——

Or. K Grimus, ATSIMINIMAI ĮR MINTYS, 1 tomas.,300 p.
Prot. S. Kairys,. U ETŲ VA.U DO, gražiai įrišta. 416 ‘ p—
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 .puąL _____—---------------
P. Liudžiuviene, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

, pusi.. ~ .1 'T .’' j ~
3 Mijęheisonas, LIETUSIU Į.ŠEIVUA; AMERIKOJE, 297 p 

irisu - .S5.UU . minkštais viršeliais — ——
o« v. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi dabar tik ___ __________________________

N A 'H J ’1 t >4)^,

. H aisled SU Chicago Kili- — Teief. HA 1-6100

S7.50

$10.00

roezija — kaip pavasaris, -Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
Utitąyntu tssMcisU mazutu, deimantu spindinu žiedą, apkaišo -medžių šakas 
žirginiais, kaip .kuntetemis ir pamažu Įveda į- gamtos, f^zdų ąr garsų-ste 
buklus. Ucarnatiškai oesikeiėianciuobe gamtas r MXDOvaizdzmose' svajoja, 
juokauja tr verki? poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes

tNaujienuse yra gausus pasirinkimas .poezijos leianaų.
t • » r f TV H: e1*

-- L. X Aw g ūktai ty te * Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for. 
mato, J26 psL Kaina SI.—w £ .

z. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elėjos. “giesmes, poemos 
Kišenmo 10, L57rf>sL( S&UO. o * \ v c » 1

o.,Butkv Juze, EILGJtĄSČlAI IR RĄSTAI? ^psl ^,£1,50.. s
6.>incas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. 1C111U nnkUnė.

psi Kaina 1 :
i JLteopas Jurgelionis, J&LUCM -XlUDi/ -Lyrikos psL S2.0C

<5 Anatolijus Kairys, AUKSINE SeJA. JįŲerasėiaĮ, 86 psl. ,
12 hUda* Rastenis, TRUŲ ROŽIŲ zEHtuoti pasakojimai api<

a jįf Nadas RastenU, 
*Anyksov Sheas

H A«jys Rokša. UGNtES PARDAVĖJAS > Etlėš. ^>11. M
1^ AjDARL JLANGA4. Rinktum ,-įyrUp,, 167
10 Stasys Santvaras, AUKOS TAURfc# 5-jr lyrikos'tnyga. 152 psl. $2,50. 
ft, Petrai Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūnnA

SLUM . .• v i
Iri Petras Sagars, PLAUK, MANO LAtVELL Eilėraščiai, 112 psl. $1.00 

Eugenrius Gruodis^ AGUONOS U? SMfLIS.’i, Eiles. 70’ psl., S1.00.
Ekroa, Tumiena,J< AMALIAI,IR J V£NTIEJLS EUįraščiaų 81) .psl. :S2.Ą0 

/I Alfonsas Tyruoiis. METŲ yiNGlA). Lyrikos nnktĮne^ 180 psl. $3.00 
♦ 22 Jarwi Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

psl Al Oų
Adomas Jasas,

> urėdai n> >Mgyli 
raštinę arba užs.ikvii

u» ai tęs ■seno«es>tatkaisM.sux*tu<H4>u* rtliHsįra<aj<MHtK - .i»54M) 
THE FOREST OF ANYKtCIAI, Antano Baranauskt 

vertimas. 42 pih S2.00.

BUK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3J0.
ny^a*. .praGooaefaUilankyti į Naujiem 

čeki ar piniginį orderį.
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Amerikoj lietuvių poetas Įvadas Rastenis šias tremtinio poeto 
eiles išvertė angliškai: j

PRANAS VAIČAITIS

Kad
kad daug jaunų atžalėlių 4F se
nų šimtamečių kad prarijo.

Neklausyti, ką šypsodamas 
taria liucipierius! O jau kad 
žada, tai žada... Gal tik lakš-

There is ą land whgre rivers ripple 
Amidst the forests, wide and dark, 
NVĮięre in the fięlds delights the people 
Lighthearted warbling of a lark 
There sweatdrenctued toilers, men and women, 
Are bent to have their field work done;
J į M f , ~ į

There homespun rugged, snowy linen 
Clothes limbs and loins of everyone. 

xĄnd there a visitor is greeted
With tender smile and gentle wit;
Much liked, well wished, most kindly treated 
Ar means and circumstance permit.
There pretty misses entertain you — 
'May long they blossom, love and smile! 
That land is called Lithuania... ”
And I — remained there but a while.
Yet I recall how twilight starry 
Welcomes the bed bound blushing Sun; 
How then Lithuanians, gay, though weary, 
Sing, daily doings having done.
How then sweet maidens bend bright faces 
Towards much cherished deep green rues, 
Sing happy songs — with kind embrases. 
, Pet flowers of sweet scents and hues. 
Well I recall, when wingless shadows 
Relieve the day, hot, moist and long, 
How peaceful hills and dewy meadows > 
Against your will set you to song. ' 
Though gravely be the church bell droaning, 
Proclaiming night’s serene repose...
Though in the trees bird long be dreaming, 
Yet your worn eyes still would not close... 
Like stormy waves your thougts are fleeting, 
Jdeas find ho. bound or coast;
It seems the nature keeps repeating: 

; “Lithuania’s. fair, the fariennost”.'..
O, Fatherland, forefathers’ glory! 

.Too .soon I had to leave your land... 
.But he may know my heartfelt story, 
"Who was bereft of his homeland...

vo bijūnėlius ir lelijėles, grįžu
sius iš mokyklos, šnekinsite 
:dar dvigubai pridėsite, ką mo
kytojas pasakojo?

“Seniai, labai seniai, gyve
no toks karalius. Jis turėjo tris j tingaių liežuvėlių trūksta 
^ūims ir...” Ir taip toliau 
Žilvine, Žilvinėli!

Išėjj tik vasaros 
žinoma^ kaip vienas, grįš į tas 
pačias klases, kad ir toliau krau 
tusi 'garbiniuotosna galvelėsha

slypįs po papurusiom garba
nom ?
.-^“ĄS esu lietuvis, Lietuvos 
sūnus... “Ten, kur Vytau-

Matote, Gerbiamieji. Ir tė
vas ir mokytojas, ir vaikas, ir 

atostogų, vadovai šiandien sykiu. Išlai
kyti lietuviškus pečius ateities nuo vyro 
tautai. Ir Tu, Skaitytojau, būk 
kartu. Ir tu šnekėk tėveliams, 
šnekėk mokytojams, šnekėk 
jaunimui. Ar visi paklausys? 
To nesitikėkime, to amžiais ne
buvo ir nebus. Bet dauguma 
bus, kaip mūras, pro kurį joja 
lietuvaičiai ir neša vainikaitį.

83 metų Tak Aiman Buj Aji, 
įgyvenantis Singapūre, pąsiekė 
pasaulinį rekordą skyrybose. 
Per savo gyvenimą persiskyrė 
su žmonomis 78 kartus.

77 kartus pats prašė atskirti 
jį nuo žmonos, bet 78 kartą 
jau žmona paprašė atskirti ją

Didžiausias grybų auginimo 
ūkis įsteigtas 1ŠX37 m. West 
Winfield vietovėje, Pensilva
nijos valstijoje. Metinė produk
cija siekia iki 14.000.000 svarų.

JONAS VAIČIŪNAS

Nėiengvesnės pareigos ir Ta
vo, lietuvi mokytojau. Mažai 
beturi darbo valandų,- vos kę4 
lefą savaitinių pamokėlių. O 
privalai perduoti atžalynu} 
viską, kas būtiniausia, kas 
svarbiausia__ Matai, moky
tojau, kad iš namų dažnai atei
na pas tave visai užmiršęs (o 
gal ir nemokėjęs) kalbą. Ar 
tau neskauda? Kada rusvas 
pumpurėlis, vos savo galvele 
ištiesęs, jau nuo lietuviškos 
saulutės užtemdytas, jb$;£pih: 
dūliai jam šalti, kaip Sibiro 
lekiąs? .. t ... t-. ■ . 
—Aris Tavo darbas, mokyto
jau. Kad tie spinduliai sušil
dytų, lead pumpurėlis plačiai 
išsiskleistų lietuvišku žiedu.

Pučia, vai pripučia į jaunas 
galveles liucipieriaus sūhūs! 
Veža pumpurėlius ir jau išsis
kleidusius žiedus pas. patį liu- 
cipierių, pas^patį velnių vel- 
niaųsią.J. Kad tie žiedai, pa
keistų spalvą, kad jię nustotų 
šavokvąpukvėpuoti, kad... į

Mokytojau, čia. vėl, oi bėda, 
bėideiė; Tavo darbas., Ktr tpye-* 
Iianis ir jauniesiems išaiškinti, 
ko nori tas velnių velninusias.

GEROS DOVANOS ? 
fiJOs‘KNYGUiS j(^UUiEMUMp$ įDAaĄR},"NAU J IENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J., Gussen — DANTYS, jų priežiūra, .sveikata ir grožis, .

• Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ---------- -—. .$3.00
Minkštais viršeliais tik ------------------ --------------- -—------— $2.00

Dr. A. j. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar, v z: 
tik ____________ J____ ;_______________________ _______  $k5°

Galima taip pat užsisakyti pažtu, atsiuntus čekį arba 
. > money orderį.

KNYGOS ANGLU KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilainkius.. 161 psd Kaina $1.00.
.• ? • ' -A- XS& leoj

Jasminas, A K1$S i#. THĘ..j)ARK, Pikantišką Įr intymių nuotykių 
^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50. '

'^..vKrištįįonas. Donelaįtis, THE SEASONS. KUsinės poemos “Metai” poeto 
Vado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Juozas B. Končiįs, VYTAUTAS; THE GREĄT. Istoriniaį DLK .X /- 
iauto bruožai, paliečiant ta laiko Lietuvos-valstybės ir'jos kaimynų istoriją 
411 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

> Dauguma šių knygų yra . tinkamosdovanos įvairiomis’ progomis. Jas-ir 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
□iniginę perlaidą.

1.739 South Halsted Street, Chicago, HL 6060b

, Nežinomas ekspresas nepap-^ 
rastu greičiu vėl nusinešė vasa
rą savo keliu, o barškėdamas 
prekinis iš lėto stumia link.mū
sų niūraus , i-ųdpn§.'miotmkaš, 
surištas šu kitais darbais, kitais 
rūpesčiais.

Mūsasis jaunimėlis grįžta iš 
vasarviečių, grįžta.iš vaikų ir 
jaunimo stovyklų. Jis vėl išsis
kirstys mokyklų suoluose, vėl 
stengsis mokytis, ruoštis sava
rankiškam gyvenimui.

Ąr visi grįš i lietuviškąsias 
mokyklas, ar visi semsis žinių 
sava lietuvių kalba, ar visi vers 
garbingos tėvynės istorijos ar 
geografijos lapus? ... , ..

Ir ar baigę viduriniąsias lie
tuviškas mokyklos ras kelią Į 
Lituanistinį Institutą, ar jaUs 
pareigą rųoš|is ir mokytis, at
simindami, kad ateis laikas, 
kada jie, jaųneji, privalės,at
likti savo tautos uždėtą uždą-, 
vihi — mokyti ir ruošti pačia 
jauniąjusią kartą lietuviška 
dvasia? ...

4 t < 4 ’ ■ ♦ » T'’

Nekils abejonės, kad tikrai 
didžioji jaunimėlio dalis sava
rankiškai nelabai noriai lįstų Į 
Lituanistikos Instituto suolus. 
Ar nesmagiau šeštadieniais 
kvėptelėti, susitikti su drau- 
gaisjr draugėmis, papramogau
ti? Negi jaunimas kartu su se
niais lis į užkrosnį? Tam ir 
yra jaunimas, kad iš jo jėga ir 
energija veržte veržtųsi.

Kas Dievo 'Dievui, kas ciė* 
coriaus — ciecoriui.

Laikas pramogoms, laikas 
zaidimbms, laikas pasilinks
minimams. Tačiau atsiminkime J ‘ V A 1 *
pareigą. Kiekvienos tautos jau
nuolis privalo jausti tam tikras' 
phrcigas . savo, tautai .ir savo 
valstvbei. Ateitis paremta jau- 
mino pečiais: jeigu jaunimas 
savo pareigų nesupras ar ne
norės suprasti, ta tautos ateitis 
susvyruos aut •mielo ,ir gražaus1 
jaunimo pečių. O kas yra tau
ta lie ateities? Kas vra taufa.

, < , » į*. V. ?***>♦ t

kurios ^pagrindai, braška, kuri, 
neturi pečių, aukštai aukštai 
keliančių savąją kultūrą, savą-;, 
jįjnbksią, savąjį "aš”.

Tautą be ateities, mirštanti 
tauta. /Pavartykim istorijos su- 
trūnijusius Tapus. Nustebsime

suradę dešimtis išnykusių tau
tų ir ištrintų iš žemėlapio vals- 
tybių. -. J

Netikiu, kad tu jaunimėli, 
nekreiptum dėmesio į savo tau
tą, ir kad tau būtų nesvarbu, 
ąr tavo tauta mirs ar gyvens, 
atgaus valstybinę, laisvę ir ne- 
priklausomybę, . vėl išsiskleis 
pačiais gražiausiais pavasario 
žiedais... u . <

Tavo pečiai bus dar platesni, 
nes tau kraunamos pareigos 
tikrai nelengvos svetimuose, 
nors ir draugiškuose, kraštuose. 
Iš visur tave spaudžia gyvena
mųjų kraštų Įtakos, kasdien 
tave traukia pigios reklamos, 
tau moja šimtais ir tūkstan
čiais rankų įvairiaspalviai ži
buriai, kviesdami pulti Į gyve
nimą, užmirštant pagrindines 
pareigas.

Bet tu atsilaikysi, mergele ir *" * t j<*’ 5 U L į- i* ’ ’Y-i f • '

berneli. Tu apdainuota ir ap
dainuotas mūsų liaudies dai
nose, tu apipasakotas pasakų 
pynėmis, tu vėl šiltas - ta išė
jai su rūtų šakele ar baltu do
bilu prie jaunos krūtinės. Ta
vo tėvai tau padės, tavoji se
noji močiutė tau' papasakos, 
kas tu esi, iš kur tu esi ir Lą tu 
privalai daryti. Tavo tetos, ta
vo dėdės, tavo tėvų draugai ir 
pažjistami Įtrauks tave atgal Į 
tavo tautą, jeigu tu būtum Siūb
telėjęs. ..

Mes tikime tavim, t mes pasi 
tikime tavim, lietuviškasis jau
nime. Ir kada mūsų tik pageltę 
kaulai ilsėsis po svetima velė
na, tu drąsiai atsistosi ir tarsi: 
taip aš nešu savo tautos vėlia
vą. aš jums, motinos ir tėvai 
gėdos nedarau!,

Kas bus su pačiais mažaisiais 
pipinukai Ar jie sugužės į 

is, ar jie pripil
dys pirmųjų skyrių suolus?

čia jau nuo Jūsų priklausys, 
lietuviai tėvai, lietuvės moti
nėlės. Ar Jūs paimsite dukrytei 
ar sūneliui už rankutės ir {ve
site juos į tuos suolus, kur skarai 
ba mokytojo lietuviškas žodis, 
kur veržiasi lietuviška daina, 

J (

kur. sukasi lietuviškas šokis ir 
žaidimas, kur jiems sekama 
pasakėlė "apie Nemunėlį, kursj 
taip tyliai teka”.

i $ 1 c* S
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Machine

Now, Bonds mature in Jess than 
six years. That means yoųr dreams 
can come true faster than ever before. 
, Ton ___ ___
cular dream by ; 1J
Savings Plan where you work, or the

can buy shares in your.parti- 
-- ----1 by joining the Payroll

Bond-a-Month plan where you bank. 
Before you know it, your American 

' ■earn will be a reality.
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ISTORINIAI DOKUMENTAI
Kaip pulk. K. Griniui atrodė Lietuvos ateitis

Lietuvos Generalinio štabo 
pulkininkas Kazys Grinius, bu
vęs Lietuvos karo attache nacių 
Vokietijoje, Amerikon atvyko 
1941 metų pradžioje. Jis aplan
kė Washingtoną ir Chicagą, pa
sikalbėjo su įtakingesniais lie
tuviais politikais ii- pradėjo 
dirbti New Yorke įsteigtame 
Informacijos centre, o vėliau 
perėjo į Amerikos Balsą.

Dr. Grinius pritarė organi
zuotai Amerikos lietuvių veik
lai. Jis stengėsi įtikinti savo 
pažįstamus, kad Amerikoje lie
tuviai vieningai veikių ir orga
nizuotai bandytų padėti lietu
viams atgauti nepriklauso
mybę.

Kada didesnių Amerikos lie
tuvių organizacijų vadai 1943 
metų pradžioje Pittsburghe su
ruošė visų Amerikos lietuvių 
konferenciją, pulk. Kazys Gri
nius buvo pakviestas pasakyti 
svarbiausią kalbą. Karas darignozes dėl tolesnio rytojaus, 
nebuvo pasibaigęs, galas dar ne
buvo mėtomas, bet pulk. K. 
Grinius pasirinko tokią temą: 
“Nepriklausomos Lietuvos vie
ta būsimoje Europoje ir pasau
lio taikos sistemoje”. Konfe
rencijos dalyviams jis ją skaitė 
1943 m. rugsėjo 2 dieną. Tais 
laikais pulk. K. Griniaus pas
kaita Amerikos lietuvių tarpe 
sukėlė labai plačių komentarų.

Pulk. K. Grinius mirė 1965 
m. gegužės men. 2 d. Mums at
rodo, kad lietuviams, besido
mintiems savo krašto likimu, 
bus įdomu susipažinti su min
timis, kurias Berlyne įvykių ei
gą sekęs Lietuvos pulkininkas

dėstė amerikiečiams. Tuome
tinėje spaudoje jo paskaita ne
buvo spausdinta, šiandien ji 
jau tapo istoriniu dokumentu. 
Ji parodo, kaip Lietuvos karys 
vertino tuometiųę padėtį ir kaip 
jam atrodė Lietuvos laisvės 
perspektyvos.

štai pulk. Kazio Griniaus 
paskaita:

“Nepriklausomos Lietuvos
j.p’ieta būsimoje Europoje ir Pa

saulio Taikos sistemoje — to
kia tema šios Konferencijos 
rengėjai, dar liepos gale, man 
čia pasiūlė pasisakyti.

Nors esu kelių organizacijų 
narys, tačiau imuosi kąįbėti 
vien savo vardu. Viena — ne
norėjau varžyti tų organizacijų 
veiksmų laisvės, antra — ma
nau, kad nuolat kintančioje 
tarptautinėje konjunktūroje bū
tų kaip ir perdaug drąsu kieno 
nors vardu daryti politines pro-

Kaip tik dėl šios antros priežas
ties esu priverstas laikytis ben
drybių,' tenkinantis formulė
mis, kurių vertę kaip ir nustatė 
sveikas protas ar mažai tekin- 
tančios geopolitinės sąlygos.

Iš viso, užsiimti pranašyste, 
miglotų veiksnių vertinimu, 
ypatingai politikoje, nėra dė
kingas dalykas. Iš 10 iš anksto 
numatytų variantų paprastai 
tikrovėje įvyksta, visai netikė
tai, vienuoliktas, nenumatytas. 
Tai yra teisinga šiaip gyveni
me, dar daugiau teisinga politi
koje. šis H pasaulinis karas to
kiais pavyzdžiais itin turtingas.

Galimas dalykas, kad kaip

Gen. štabo Pulk. K. GRINIUS

juosi busimąjį Europos sųsitvar-i 
kymą. Mano bendrakalbiui, re-j 
girnai, rūpėjo Ęuropos TautųJ 
laikaus sugyvenimo šansai, galį 
būt, neL keliai III Pasauliniam' 
karui išvengti, t • -į - -. « ;

Į jo klausimą aš nedvejoda
mas atsakiau, kad busimosios' 
taikos šansus savo rankose lai-

(U 
Vėl
su

tiek toli, kad dargi pačią Nepri- rijos sudaužyta, o už keliu dienų 
klausomos Lietuvos idėją laiko; ir užimtos. Be to, lenkai su nor- 

GirdL.ir vegaitf‘neturėjo laiko ir susimo-
bilizuoti. Vos vos spžjus pasi
pildyti^ jiems teko kariauti su 
tuo, ką jų vadovybė, iki karo 
veiksmų pradžios, 
ranka.

Išvada: Net ir 
saugumo sistemoje
kraštas bus įpareigotas ginh's 
nuo agresoriaus ir žūt-būt lai
kytis, iki ateis sąjungininkų pa
galba. Tai įsidėmėtina ypač 
Pabalčiui. ..

(Bus daugiau)

INSURED
'20.00 ^^__ SAVE AT

Mutual Fedifai 
Savinos and Loan

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

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

2 YEAR MATURITY /
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY &

& REGULAR .
7Q PASSBOOK

ACCOUNTrer Annum

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje ~

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

’ Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kai ir kt. . * ' .

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir patiesti:

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

tik dėl šios priežasties šiandie
niniai demokratijų vadai iki 
šiol ir susilaiko nuo perdaug 
galutinio pasisakymo dėl pro
jektuojamos Pasaulio Taikos 
sistemos. “No blueprint for 
.Post-War World !” Perdaug jau 
įvairių ir mažai stabilizuotų 
veiksnių lieka čia įmaišyta, per 
daug aistrų įvelta. Niekas, ma
nau, neginčys, kad šioji Il-ra 
pasaulio krizė yra ne tiek im
perialistinio merkantilizmo pa
daras, kiek ideologinių priešta- 
rybių krizė, kova tarp totalita
riniai - autoritatyvio prado ir 
demokratiniai - liberalinės sis
temos.

L. -Fašistini^ pradas jau faktiš
kai šalinamas. Ne šiandien — 
rytoj susilauks galo ir jo labiau 
brutališkoji atžala — nacizmas. 
To nepaisant, neatrodo, kad kri
zė būtų baigta. Skersai kelio, 
ir tai didesniame laipsnyje nei 
1918 metais, atsistoja komunis
tinė problema, kuri mūsų Eu
ropos padangėje praktiškai at
naujina seną kovą tarp Vakarų 
Europos civilizacijos ir rytinio 
materialistinio nihilizmo.

Lietuviui ši kova nėra nau
jiena. Jau XIV šimtmetyje, 
Gedimino - Algirdo - Kęstučio 
laikais, lietuviams teko atlaikyti 
visą Maskvos Kunigaikštijos 
ekspansijos sunkumą. Anais 
laikais tai praktiškai reiškėsi 
Maskvos bandymais įskiepyti' 
pravoslaviją. šiandien tai reiš
kiasi, ne mažiau įžuliu bandy
mu, lietuviams įskiepyti ko
munizmai Abiem atvejais Mas
kva šiuo metodu bandė ir tebe
bando vykdyti savo teritorinę 
ekspansiją, didinti savo įtakos 
sfera vakaru linkui.

Panašiai kaip XIV šimtmety
je, Maskvos valdovai tam tiks
lui naudojo pravoslavus - mi
sionierius, bei ieškojo visokių 
būdų už visokeriopus pažadus, 
pačių lietuvių tarpe silpnavalių 
talkininkų, taip lygiai šiandien 
Maskva daro viską, kad užver
buoti į komunizmo eiles gali-

Jau išėjo seniai laukta '
: Juozės Vaičiūnienės knyga1 ■ TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00. i 

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. .5 V ? ' '* ?
galima gauti Naujienose arba pasiunčiant Čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608
\_____________________r.__________ _____________________________ ■ — ---------------------------------- ------- ..... HMU-Į—*

mai didesnį lietuvių skaičių. Ar 
paklusnūs lietuviškieji stalincai 
supranta, kad jų asmenyse mo
derniškoji Maskvos Kunigaikš
tija šiandien ir vėl susirado sa
vo imperialistinės ekspansijos 
patogius įrankius?

Po 123 maskoliškosios vergi
jos metų ir 23 nepriklausomo 
gyvenimo metų Lietuva šian
dien ir vėl atsidūrė senos, dvie
jų skirtingų civilizacijų kovos 
sūkuryje. Prasidėjus su pir
mais šio II' pasaulinio karo šū
viais, ši kova įėjo į itin mums 
lietuviams skaudų ruožtą 1940 
metais, birželio mėnesyje, kai 
Lietuvą užliejo iš rytų atėję pul
kai. Kova tik įpusėta. Manding 
sunkesnės dienos Lietuvą dar 
laukia ateityje.

Tiesa, kovoje stovime ne vie
ni: panašioje padėtyje yra mūsų 
kaimynai, gal net geroka Euro
pos dalis. Be to, Lietuvos Ne
priklausomybė turi ir galingų 
užtarėjų — pirmiausia šio kraš
to didįjį Prezidentą F. D. Roo- 
sevelt’ą ir D. Britanijos galin
gąjį Ministerį. Pirmininką W. 
Churchill’ą, jau 1941 metais 
savo parašu patvirtinusiu lais
vės idealais inspiruotą ir jų pas
kelbtą dokumentą, Atlanto čar- 
teriu vadinamą. Tiesa, Atlanto 
Čarteris nėra specifinė Lietuvai 
taikoma deklaracija. Gal visai 
sąmoningai jos autoriai ir no- 

, rėjo tenkintis bendrybėmis, o 
betgi jo visiškai pakanka, kad 
žmonija galėtų su pasitikėjimu 
ir viltimi žiūrėti į ateitį, kad 
mums lietuviams žodis “Lais
va ir Nepriklausoma Lietuva” 
nebūtų tuščia svajonė.

Tačiau ir geriausi draugai ir 
užtarėjai nieko nepadės, jei 
mes patys, lietuviai, nesirūpin
sime savo krašto likimu, nesi- 
darbuosime jo atstatymui, ne
parodysime pasauliui, kad tik
rai esame verti būti Laisvos ir 
Nepriklausomos Lietuvos tėvyn
ainiai.
Matydamas Pittsburgh’o Kon

ferencijos šūkį gausiai paseku
sią išeiviją, jaučiau Amerikos 
lietuvius esant ant tikro kelio; 
jaučiau, kad čia Pittsburgh’e 
bus padėti metmenys tikrai 
milžiniškam darbui pradėti.

O Konferencijos šūkis iš tik
rųjų gražus, vykusiai supintas į 
vieną neišskiriamą vinjetę, ku
rioje ir šiam kraštui prideran
čios pareigos ir nuoširdus susi
rūpinimas Jūsų Sena Tėvyne 
gražiai harmoningai derinasi.

Trumpa Pasaulio Taikos 
sistemų analizė

Man neperseniai būnant Ro- 
chester’yje, vieno amerikoniško 
laikraščio korespondentas pa
klausė manęs, kaip aš vaizduo

ko Didžiosios Demokratijos 
S. A. ir Anglija), kurios ir 
turi būti pasiryžusius eiti 
valdyti eventualų agresorių.

Kitais žodžiais, Pasaulio busi
moji Taika priklausys nuo ko
lektyvaus saugumo efektyvu
mo, kaine abi angliškai kalban
čios demokratijos turės imtis 
tikrai rinitų pasižadėjimų, tam 
tikrose sąlygose kartu su kitais 
kariška jėga pasipriešinti even
tualiam agresoriui. Prie tokio 
susitvarkymo nebūtų kliūčių 
eiti ir iki visiško Vokietijos nu
ginklavimo. Kolektyvaus saugu
mo sąvoka betgi nereiškia, kad 
į jos sistemą įeiną įvairių val
stybių ginkluoti kontingentai 
bus laikomi kokiame — tai tarp
tautiniame žardyje “iki parei
kalavimo”, ar kad vadinamos 
mažos valstybės didžiųjų saugo
jamos bei ginamos, galės sau 
ramiai tarpti. Praktikoje tokia 
sistema tikriausia pasireikš iš
tisame “savitarpės paramos 
paktų” derinyje, o atskiros ka
riuomenės kaip buvo taip ir 
liks savuose kraštuose. Grei
čiausia, visa sistema bus pa
grįsta regionaliniais .saugumo 
kompleksais, kurie, savo ruožtu, 
ir nelygios geopolitinės sąlygos, 
kombinuosis į didesnius^ deri
nius. Istorinis objektyvumas 
verčia konstatuoti, kad jei 1918 
—1919 metais nedidelė ir silp
nai ginkluota Lietuvos kariuo
menė savo uždarinį atliko, tai 
tik dėka to, kad ji faktinai ka
riavo tam tikroje koalicijoje, 
nors formaliai sutartimis ir ne
patvirtintoje.

Išvadoje noriu pasakyti, kad 
būsimoje Europoje Lietuva, ar 
kita kuri panašaus masto val
stybė, be kariuomenės, tikriau
sia neapsieis. Bet ji neliks vie
na, izoliuota. Ta pačia proga 
pravartu priminti, kad rūpestis 
dėl savo sveikatos anaiptol ne
reiškia pavojaus kitam. Ta ap
linkybė, kad Lietuva rūpinasi 
savo saugumu, dar nereiškia, 
kad Lietuva planuoja “agresi
ją” prieš savo kaimynus ar ruo
šiasi užleisti “agresijos bazę” 
kam nors kitam. Sakvsim. kai 
kurie Sovietų simpatikai nuėjo

į nepriimtina, 
ni tarinė juosia”! Panašiai prb- 
taujanKgalitne dasikalbėti “ad1 

■absurdam”. >Net ir'lokią Kana- 
GJą dh Ylę^siką Amerikos atž
vilgiu* galėtume pavadinti “sa
nitarine juosta”. Tokiu epitetu 
galima, apskritai, pa vadinti bet 
kurį kaimyną.

t . V i ? . .

Grįžtant prie saugumo, rei
kia turėti galvoje dvi pagrindi
nės ir skirtingos aplinkybės: 
taikos metu turimos ginkluotos 
jėgos ir potencialus krašto pa
jėgumas. ši aplinkybė ypač įsi
dėmėtina toms tautoms, kurias 
likimas pastatė tarp milžiniš
kos Rusijos ir agresingos Vo
kietijos, taigi ir Lietuvai, 
karo praktika. parodė, kad 
žos valstybės gali pasiremti 
tomis jėgomis, kurias jos turi 
čia pat, po ranka. Tokia Lenki
ja, Norvegija ar Belgija, pvz., 
šiandien gailisi beprasmiai suki
šusios daug energijos ir pinigo 
į visiškai nespėjusią pasireikšti 
karo pramonę. Visi žino, kad 
lenkų, norvegų ir belgų karo 
pramonė, jau pirmomis karo 
dienomis, buvo vokiečių avia-

turėjo po

kolektyvaus 
kiekvienas

Šio 
nia- 
tik

įvyksta Minnea- 
rugp. 27-30 d. d. 
dalyvauja progra- 
Duda skaitys pas- 
komputerių pritai-

Lietuviai mokslo pasauly
American Institute of Chem

ical Engineers 73-čias metinis 
suvažiavimas 
polis mieste 
Du lietuviai 
moję: J. L. 
kaitą apie
kymą sprendžiant skysčių tekė
jimo problemas, o P. J. Toni
kas yra bendraautorius prane
šimo apie North Shore sanitari
nio distrikto Chicago j e aplin
kos teršimo kontroliavimą.

Saulius šimoliūnas

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas. <• ■

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 82. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, DL 60608

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažistantieji 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 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

nėšio pirmos.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

Raginkite savo i 

augti - taupykite

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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.m Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA Localities $20.00 per year, 
>11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
ather countries $23.00 per year.
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams
pusei metų_____________ _  $12,00
trims mėnesiams _________ $7.00
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
metams -
pusei metų >11.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Tikisi darbininkų balsų
Didelė dalis Petrogrado darbininkų 1917 metais pa

dėjo bolševikams suruošti perversmą prieš koalicinę de
mokrato Aleksandro Kerenskio vyriausybę. Trockis pa- 
probė Petrogrado darbininkų tarybų vadovybę, išvystė 
smarkią propagandą rusų kariuomenės ir laivyno tarpe, 
sukurstė eilinius prieš karininkus ir Petrogrado darbi
ninkų vardu paėmė vietos valdžią į savo rankas. Paaiš
kėjo, kad bolševikų partijos vyriausias vadas Leninas, 
susitaręs su vokiečių kariuomenės štabu, gavo stambią 
sumą pinigų ir kitokią paramą.

Rusijos darbininkai tuojau pamatė padarytą klaidą. 
Jie sukilo prieš komunistus ir bandė išvyti juos iš val
džios, bet jau buvo per vėlu. Komunistai jau buvo įsistip
rinę policijoj ir rusų kariuomenėje. Visa eilė caro gene
rolų, nesiryžusių ginti legalios vyriausybės, stojo į bol
ševikų eiles. Leninas karo jėgų priešakiu pastatė jauną 
caro kariuomenės karininką M. Tuchačevskį, kuris, su-: 
traukęs dideles karo jėgas, numalšino Kronštato suki
limą 'ir išskerdė šimtus Petrogrado darbininkų, pirma 
padėjusių bolševikams suruošti perversmą, bet vėliau 
norėjusių bolševikus nuversti.

Kronštato skerdynės baigė bolševikų ir Petrogrado 
darbininkų bendradarbiavimą. Bolševikai išvarė visus 
darbininkus iš savivaldybės įstaigų ir nustūmė juos nuo 
valdžios. Užsieniams jie skelbė, kad Rusijoje yra “darbi
ninkų ir kareivių tarybų vyriausybė”, bet tikrovė buvo 
visai kitokia. Kai Leninas,^sukilusių jūrininkų, pagalba 
išvaikė Rusijos steigiamąjį seimą, tai prie “darbininkų ir 
kareivių tarybų” dar pridėjo ir “valstiečių tarybas”. Bet 
nei darbininkai, nei kareiviai, nei valstiečiai bolševikams 
nebuvo reikalingi. Bolševikai darbininkus apgavo’ jų pa
galba įkopė į valdžią, o vėliau darbininkus nustūmė į šalį., 
Socialistų demokratų ir socialistų revoliucionierių parti
joms priklausančius darbininkus gaudė, kišo į kalėji
mus, daugelį sušaudė arba išmarino prie prievartos 
darbų.

Šiandien Rusijoje darbininkas labiau skriaudžiamas, 
negu bet kurioje kitoje šalyje. Laisvame pasaulyje dar
bininkai turi teisę organizuotis ir ginti savo teises. Lais
vų rinkimų pagalba jie išrenka į parlamentus darbinin
kų reikalus ginančių atstovų, kurie praveda darbininkams 
naudingų įstatymų. Bet Sovietų Sąjungoje darbininkai 
neturi net profesinių sąjungų. Komunistų partija paski-

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$6.00
$2.00

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams  $23.00 
pusei metų  $13.00 
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos e*na kasdien* įtekinant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So, Halsted St., Chicago, 
HL 60608. TeleL HAymarkat 1-6100.

Pinigus reikia siųrt. pakte Money 
Orderiu kartu su n vaikymu.

$22.00
>12.00

Maskvos k Varšuvos sutarčių 
ratifikavimas

Inž. Antanas Rudis savo lai
ku specialiu straipsniu spaudo
je kreipėsi į mūsų plačiąją vi
suomenę, prašydamas siųsti 
protesto raštus Vokiečių Bun
destago nariams ir žymesniems 
Vokiečių politikams dėl pasira
šytų Brandt’o sutarčių su Mas
kva ir Varšuva. Jos, kaip kenk
smingos ne vien Vokietijai, bet 
ir visiems Sovietų už geležinės 
uždangos pavergtiems kraštam, 
neturėtų būti patvirtintos.

Politiniuose Vokietijos sluok
sniuose ilgą laiką ėjo stiprus 
pasipriešinimas šių sutarčių 
tvirtinimui, o po ilgų Bunde
stago frakcijų pasitarimų bei 
nuolaidų, vieno balso dauguma, 
jos buvo patvirtintos. L. Miški- 

ria žmones profesinėms sąjungoms valdyti. Sovietų Są
jungoje vadinamos darbininkų unijos padeda valdžiai 
darbininkus labiau išnaudoti. Rusijos darbininkas ver
čiamas lenktyniauti. Už gautus pinigus Rusijos darbi
ninkas mažiau nusiperka, negu bet kurios kitos šalies 
darbininkai. Praeitų metų pradžioje Lenkijos darbinin
kai sukilo prieš komunistus, o pačioje Rusijoje ir rusų 
pavergtuose kraštuose darbininkų nepasitenkinimas ko
munistais stiprėja.

Komunistai stengėsi įsistiprinti darbininkų unijose 
Prancūzijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Amerikoje, bet 
jiems nepasisekė. Amerikos darbininkai komunistus iš
vaikė iš kiekvienos stambesnė darbininkų unijos, nes jie 
žino, kad komunistai niekur nekovoja už darbininkų 
reikalus.

S. J. Jokubka, “pažangiųjų” lietuvių Vilnies redak
torius, vis dar tikisi darbininkų balsų. Komentuodamas 
apie didžiųjų Amerikos politinių partijų konvencijas, jis 
prieina šitokios išvados:

“Rinkiminių kampanijų eigoje šiemet girdėsis ir 
JAV komunistų partijos kandidatų balsas. Žinoma, 
jis nebus toks stiprus, kaip anų abiejų, turinčių kam
panijai milijonus dolerių, bet girdėsis.

“Kokia Komunistų partijos kandidatų politinė 
platforma, komentarų nereikia. Tačiau, kaip prezi
dentinis kandidatas Gus Hali, taip viceprezidentinis 
Jarvis Tyner, muša į taktą, kad prez. Nixonas turi 
išsikraustyti iš Baltųjų Rūmų. O tai yra, kad Ame- 

. . rikos darbininkai neduotų ūž jį savo balsų”-'
Darbininkų profsąjungos irgi prieš prez. Nixo- 

no perrinkimą. Nežiūrint AFL-CIO prezidento Mea
ny netiesioginių ėjimų remti prez. Nixoną, visa eilė 
profsąjungų pasisakė už George McGovern. Vadi
nasi, Amerikos darbininkų klasė pradeda galvoti 
savarankiškai, žinoma, dar ne visai tobulai, kaip 
kituose kraštuose, kur balsuoja už komunistus, bet 
vistiek iš dviejų blogybių pradeda atskirti “mažesnę”. 

. (Vilnis, 1972 m. rugp. 24 d., 1 psl.) ~ . .
Amerikos darbininkai komunistus pažįsta, todėl už 

komunistų kandidatus ir nebalsuoja. Apie darbininkų 
“gerą gyvenimą” Rusijoje tebekalba tiktai keli Amerikos 
milijonieriai, kurie tikisi gauti biznio iš Rusijos. Rusijoje 
buvę ir darbininkų gyvenimą matę Amerikos darbinin
kai ir kalbėti apie tą “gerbūvį” nenori.

šių dienų Rytų politikoje. Da
bartinei vokiečių vyriausybės 
kryptis veda prie sustiprinimo 
ir tuo pat prie neišvengiamos

ninkų Sąjungos Išeivijoje var
du bal. mėn. 29 ir 30 d. buvo 
pasiųsta toks protestas vi
soms Bundestago frakcijoms ir 
porai vokiečių politikų. Į pro
testą specialiu rrštu atsiliepė 
vyriausybės FPD ir SPD frak
cijų vsdfii. "N.” redakcija nori 
supažindinti mūsų visuomenę 
su pasiųsto rašto turiniu ir at
sakymais, išverstais lietuvių 
kalbon.
Vokietijos politikams pasiųstas 

toks laiškas:

Didžiai Gerbiamieji,
Abiejų Pasaulinių Karų išda

vos ir senesnių laikų patyrimai 
verste verčia pataisoms ir toles
nėms apgalvotoms priemonėms

nuo slavų priklausomybės. Gali 
'būti prieš tai panaudotos prie
monės.

Efeu gimęs ir augęs Lietu
voje, kuri buvo rusų carų pa
vergta. Prieš tai ir Pirmojo 
Pas. Karo metu, man teko stu
dijuoti Rusijos universitetuo
se, vėliau dirbau Lietuvos vals
tybės atkūrime, 4 metus studi
javau Vokietijoje, pergyvenau 
Stalino ir Hitlerio okupacijas, 
po to 4 metus, kaip pabėgėlis, 
gyvenau Vokietijoje, kurį laiką 
dirbau Vokiečių valstybinėje 
tarnyboje ir dabar jau virš 20 
metų esu JAV pilietis. Iš savo 
gyvenimo patyrties įgavau kai 
kurių rusų ir vokiečių tautybių 
pažinimo. Tas mane paskatino 
pareikšti keletą minčių bei pa
tarimų aktualiais Rytų-Vakarų 
klausimais.

Vokiečių raštuose galima 
rasti pranešimų ir nuomonių, 
kurie pačius rusus ir jų impe
rijos pagrindus dažniausiai api
būdina iš vokiečių stebėjimo 
taško, būtent kaip į vienalytę ir 
mažai sąmoningą etninę masę, 
despotiškai carų ir biurokrati
jos valdomą. Aiškiai neįžiūri
ma, kad ir dabartinė Sovietų 
Sąjunga yra konglomeratas 
įvairių mažesnių tautų, kurios, 
bolševizmo pajungtos, vispusiš
kai yra išnaudojamos. Seni carų 
laikų metodai yra rafinuotai pa
gerinti ir dar žiauriau įgyven
dinami.

Stoka rusų tikslų realaus 
ęvertinimo, jau daug seniau 
nuvedė prie viešų ar slaptų su
tarčių, kurias Maskva sugebėjo 
išnaudoti. Palankiai susiklos
čiusios laiko apystovos leido 
jiems vis toliau brautis į Va
karus. Tai patyrė jau 1517 me-, 
tais paskutinis Ordino magist
ras Albrechtas pagal jo sutartį 
su Maskva prieš Lenkiją-Lietu- 
vą. Ir taip vyko toliau iki Ri- 
bentroppo - Molotovo sutarties. 
Nuostabu tai, kad derybose vo-: 
kiečių buvo kreipiamas dėmesis 
į laikinus laimėjimus, tuomet 
kai rusai-maskoiiai; (finų-sla- 
vų-totorių mišrys), šaltai svar
stydami, grindė savo laimėji
mus ilgu laikotarpiu, savo geo
grafinės padėties privalumais 
bei politiniais kitų valstybių in
teresais.

Lietuva viduramžyje ištisus 
šimtmečius sugebėjo Maskvos ’ 
veržlumą neutralizuoti. Tik ne- ■ 
patikimi bendrininkai lenkai ir ' 
jų valdžios trokštanti aristo
kratija šį pasipriešinimą su
žlugdė ir, galop, atvedė rusus 
prie Nemuno ir Vyslos. Visai- 
aišku, dėl ko ir dabar lietuviai, ’ 
su lenkais nenori turėti jokios 
unijos.

Pabaltijos erdvė tapo po ku- '

Tegul tai ir menkas pavyz
dys, bet ir jis prisidėjo prie da
bartinės Europos padėties. Kai 
ieškoma įrodymų, net iš istori
nės praeities, kad kraštai iki 
Elbės kadaise (tautų kilnoji
mosi laikais) buvę slavų tautų 
gyvenami, ir dėl to peršama 
žiūrėti | Elbę kaip į slavų vaka
rinę sieną, kad sulaikyti prie
spaudą ir be pagrindo skver
bimąsi rusų ir lenkų į Vaka
rus, turėtų visos laisvos tautos 
jungtis ir pagal krikščionybės 
dėsnius, vokiečių vadovaujami, 
tam pasipriešinti.

Kad rytų grėsmę visiems lai
kams pašalinti, vokiečių vy
riausybei dera orbi et urbi pa
skelbti:

f

1. Turi būti sušaukta lais
vės ir taikos konferencija visų 
tautų, siekiančių savarankumo.

2. Tautybių sienos, išeinant 
iš senų etninių sienų, turi būti 
pripažintos jų valstybių sie
noms.

3. Vokietijai atsisakius nuo 
savo “Drang nach Osten” poli
tikos, tuo pat ir, rusai privalo 
atsisakyti nuo savo imperialis
tinio žygio į Vakarus (pochod 
na 'zapad). Ribentropo-Moloto-' 
vo sutartis įkriminuojanti vien 

■vokiečius, lygiai turi paliesti ir 
rusus, su visomis iš to Sovietų 
Sąjungai pasėkomis.

4. Slavų ekspansija liečia ne 
vien vokiečių sritis, bet ir kitų 
tautų žemes prie Baltijos jūros 
(lietuvių, latvių, estų, suomių, 
švedų, danų). Dėl to Rytų poli-

. tika tiirėtų^irtr^ndžiania' ant 
plataus pamato.

5. Patyrimai paskutinių 50. 
mėtų aiškiai įrodė, kaip greitai 
rusai sulaužo jų pasirašytas su
tartis, kai iš to mato sau nau
dos.

6. Kad Maskvos grasinimus 
eliminuoti, tektų remti Kiniją, 
dėl jos žemių, rusų užgrobtų 
Sibire ir Turkestane.

Su aukšta pagarba;
DipL inž. V. žemis, 

vardu Lietuvos Miškininkų 
Sąjungos Įšeivij o j e.

Chicaga. 4-29, 1972.

Atsakymas, vokiečių 
Bundestago, FDP frakcijos pir-

rio laiko strateginiu tramplynu 
ekspansijai j Rytus ,o taip pat 
rusų žygiui j Vakarus. Gal būt 
visai kitaip paskutinio karo ei-

minlnko. Bonn, Geg. 3 d. 1972. 
Labai gerbiamas ponas žemis. 
Jūsų balandžio 3 d. raštų gtu 
vau ir su įdomumu skaičiau.

gabūtų vykusi, jei birt buvę įver
tinta Pabaltijo strateginė reik
šmė ir bendran žygiu jos jėgos 
įtrauktos. Vieton EStkūnų- 
Klaipėdos karo žygis būtų pra
sidėjęs nuo Dauguvos, Vilniaus, 
Gardino ir bent 15 Pabaltijo 
divizijų pagelbiniai galėjo būti 
įjungta. Bet Hitleris buvo prieš 
Pabaltijo valstybių, Ukrainos, 
Gudijos savarankumą ir neno
rėjo bendros kovos prieš Mask-

Jūsų rašte iškelti priekaištai 
užsienio politikos reikalu verčia 
mane Jūsų užsibrėžtoje temoje 
padaryti keletą pagrindinių pa
stabų. Teisingai ir teisingai 
vertinant sutartis su Maskva ir 
Varšuva, yra būtinai reikalinga 
išeiti iš susitarimo teksto ir ly
dimų dokumentų, bet ne iš bent 
kurio j ų aiškinimo būdo. Nei vie 
na sutarčių, ir tai šiuo žvilgs
niu tik konstituciniai teisinių 
diskusijų vertinama, neturi 
savyje dalykų kurie susijungi
mą išjungtų ir nuvilkintų, vo
kiečių apsisprendimo teisę gin
čytų, vokiečių išjungimą iš tė
viškių sankcijonuotų arba sie
nas įtvirtintų.

Sutartyse Vokiečių Sąjungi
nė Respublika įsipareigoja tar
pe sutarties partnerių atvirus 
klausimus spręsti -taikiu būdu, 
tai yra atsisakyti jėgos ar jė
gos grasinimų. Esu įsitikinęs, 
kad tai tarnauja interesams vo
kiečių tautos bei taikos labui 
Europoje.

Šis Vokiečių Sąjunginės Res
publikos vyriausybės žygis pil
nai derinasi su konstitucinio 
sąjunginio teismo politinio Įžval 
gurno nuostatais, pagal kuriuos 
politiniai veiklai skirti organai 
turi teisę spręsti, kuriuos ke
bus įvykdymui sujungimo jie 
politiniu- žvilgsniu ras tinka
mais bei tiksliais.

Su aukšta pagarba, 
x pas.; W. Mischnick.
ATSAKYMAS, Vokiečių Bun

destago, SPD frakcijos. Bonn. 
Geg. 12 d. 1972.

Labai gerbiamas Ponas Ze- 
mis! Pirmininkas SPD. frakci
jos. Bundestage, ponas Herbert 
Wehner, paprašė mane atsa
kyti į Jūsų 1972 m. bal. mėn. 
29 d. raštą. '

Istorinio tikslumo ir beemo- 
cinio dalykiškumo pagrindais, 
Jūsų argumentams negaliu pri
tarti. Taip pat mano rusiškojo 
mentaliteto pažinimas yra vi
siškai priešingas. Jūsų patiek
tam., Toliau ~ atrodytų, tartum, 
Jus pradžią ir Jūsų hipoteti
niai priimtas 2-j o pasaulinio ka
ro išdavas sveikintumėte, jei 
Hitleris Jūsų manymu būtų 
vykdęs Pabaltijo strateginį vai
dmenį.

0 kas liečia Kiniją, tai dėl 
puoselėtos prosovietinės politi
kos Pabaltijos erdvėje, Jūs taip 
pat nesate pasiruošę istoriniai 
reikalingam susitaikinimui.

_ Vokiečių politika niekad dau
giau neprivalo eiti į kivirčus su 
rytiniais, dabar - komunistiniais 
kraštais, ieškant trečiųjų užta
rimo, kad juos išnaudoti prieš

(Nukelta į 5 psl.)
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šios rūšies laikraščiai būdavo pigūs. Juos pardavi

nėdavo po 2 kapeikas. Jeigu pardavėjas matydavo, kad 
pirkėjui nesvarbu kapeika vienon pusėn ar antron, tai 
tada jo paprašydavo didesnės sumos. Tik šitokiu būdu 
gaudavo paramą slaptai leidžiamai spaudai. Teisybė, 
be šitų dviejų laikraščių čia suminėtų baisiuose aplan
kuose, po kraštą eidavo ir Londone leidžiamas Darbi
ninkas. Žmonės pasakojo, jog tai buvo lietuvių socia
listų darbas, bet ir vėliau paaiškėjo, kad varpininkas 
Staugaitis daug prie Londone leidžiamos spaudos pri
sidėdavo.

Aušra ir Varpas buvo spausdinami Prūsuose, bet 
mums buvo pasakojama, kad “Peklos kančios”, “Di
dieji griekai”, “šv. Stepono mūkos” buvo spausdina
mos Rygoje. Sakydavo, kad iš Rygos jos ateidavo. Bet 
jau čia Amerikoje, kai arčiau susipažinau su daktaru 
Jonu Kuliu ir jo broliais, tai paaiškėjo, kad visos šios 
baisenybės buvo spausdinamos Kupiškyje.

Vienas Kulys, bene bus pats vyriausias brolis, kaž
kokiais iŠtokavimais nutarė nuvažiuoti į Tilžę ir pasi
dairyti, kaip ten tie lietuviški laikraščiai spausdinami. 
Jis, matyt, pataikė, kai dėl pinigų stokos Varpas ne
galėjo išeiti, ir varpininkai, ypač Vokietijoje besisuki- 
nėjantieji, buvo susipykę. Vienas iš leidėjų pasiūlė 
Kuliui parduoti nedidelę spausdinamąją mašinėlę. Ten 
buvo raidžių, reikalingų rėmų ir voliukas. Tilžiškiai 
pigiai jam viską pardavė, o jis parsivežė Į Kupiškį, įsi
taisė spaustuvėlę paties žandaro panosėje ir spausdino 
“Peklos kančias’*.

Geriems draugams jis papasakodavo, kaip jam bu
vo sunku ir pavojinga viską per sieną pervežti. Bet jis

buvo Nikalojaūs kareivis, mokėjo gerai rusiškai ir ga
lėdavo apibarti. Muitininkas buvo besirengiąs tikrinti 
jo vežamus daiktus, bet kai buvęs karališkos gvardijos 
karys suriko, kai atsistojo ir pasižiūrėjo į muitininką, 
tai tas uždarė valizą ir paliko Kuli ramybėje, šitokiu 
būdu jis traukiniu ramiai pasiekė Šiaulius, o iš ten jau 
pasiekė ir Kupiškį.

RUSIŠKOS MALDAKNYGĖS
Užsiminus apie “Peklos kančias” ir “Septynis di

džiuosius griekus”, verta pasakyti, kad šių viršelių 
priedangoje gyventojus apėjo visa eilė lietuviškų kny
gų, išleistų praeito šimtmečio pabaigoje ir šio šimtme
čio pradžioje. Be mažiuko Darbininko, per mano ran
kas perėjo kelios knygelės apie caro šeimą, apie vals-| 
lybės mokesčius, apie valdžiai reikalingus pinigus ir 
kitas gyventojų bėdas.

Priešpaskutiniais praeito šimtmečio metais Griška
būdžio valsčiun gubernatorius atsiuntė didžiausias dė
žes ‘lietuviškų knygų”. Gubernatorius patyręs, kad 
Griškabūdžio ūkininkai meldžiasi iš lietuviškų knygų. 
Jam atrodė, kad ponas Dievas gali nesuprasti. Jam bū
tų reikėję mažai suprantamą kalbą mokytis. Senam 
žmogui būtų sunku ir prie lotyniškų ir lietuviškų rai
džių priprasti. Caro ministras sugalvojo, kad bus ge
riausia, jei tas pačias lietuviškas maldas atmušti bent 
rusiškom raidėm, žodžiai buvo tie patys, bet raidės ki
tokios. Jis buvo įsitikinęs, kad visiems bus lengviau 
suprasti, jei maldos bus surašytos rusiškomis raidėmis, 
o kiek tai lietė gyventojus, galvojo, tai ir čia bus nedi
delis dalykas. Kalba buvo ta pati, tiktai raidės kito
kios. Jis buvo įsitikinęs, kad krašto gyventojai leng
vai prie rusiškų raidžių pripras. Pagaliau, jeigu ši kar
ta ir nepramoks, tai sekančioji tikrai prie rusiškų rai
džių pripras.

Taip galvojo rusas, bet kitaip pamanė Zanavykas.

Rusas knygas atvežė, bet niekas jomis nesidomėjo. Lie
tuviai turėjo savas knygas, rusiškos jiems buvo nerei
kalingos. Griškabūdžio raštinėje tos knygos pragulėjo 
ištisus metus, bet niekas jų neėmė ir jomis nesnaudo- 
jo. Gubernatorius netrukus Įsitikino, kad zanavykai jo 
atvežtų knygų neskaitys. Jam taip pat buvo aišku, kad 
lietuviams rusiškos raidės netinka, jie nenori jų mo
kytis. Gubernatorius, pasitaręs su kėliais “specialis
tais”, nutarė lietuvius pagąsdinti. Jis ryžosi lietuviškas 
knygas atimti ir primesti rusiškas. Jis pranešė, kad 
lietuviškas knygas atims. Vietomis žandarai jau pradė
jo lietuviškas knygas atiminėti, bet rezultatai buvo tie 
patys— rusiškų knygų lietuviai neėmė. Jiems atrodė, 
kad geriau visiškai iš knygų nesimelsti, negu melstis 
iš rusišku.

Reikia pasakyti, kad daugelis nuo tų laikų atprato 
melstis. MBano tėvas, kol jis buvo jaunesnis, tai dar 
naudojo lietuviškas mhldhknyges, bet vėliau, kai val
džia bandė primesti rusiškas maldaknyges, tai jis ne
naudojo rusiškų ir atprato nuo lietuviškų. Tai buvo ne 
vienintelė priežastis, kodėl jis suabejojo maldomis. Jis 
pradėjo skaičiuoti, kiek žmonija yra prisimeldusi. Jis 
prirašė didžiausius kalnus skaitmenų, ir vis dar galo 
nesimatė! Jeigu valdžia draudžia melstis iš lietuviškos 
knygos, tai jis nesimels ir iš rusiškos. Jeigu viena raidė 
buvo negera, tai mažai geresnė gali būti ir kita raidė. 
Iš Viso, jo akyse nustojo vertės visas šitas reikalas.

O koks likimas buvo gubernatoriaus Į Griškabūdžio 
raštinę atvežtų rusiškų maldaknygių, tai paliesiu, kai 
kalbėsiu apie 1905 - tuosius metus. Dabar noriu grįžti 
prie Griškabūdžio apylinkių, artimiausių mūsų kai
mynų.

. f 1' RYGIŠKIAI

Arčiausiai prie Bliuviškių buvo Rygiškiai. Jie sto
vėjo kokių poros mylių atstumoje, toliau į pietus. Ry- 

rgiškių kaimas buvo veik naujas, daug mažesnis už Bliu- 
viškius. Ten buvo apie 20 ūkininkų. Iš viso galėjo bū
ti apie šimtas gyventojų, o gal kiek ir daugiau.

Apie Rygiškius mažai lietuviai ir žinotų, jeigu ta
me kaime nebūtų gyvenęs ir augęs didelis lietuvis. Tu
riu galvoje Rygiškių Joną. Taip jis vadinosi todėl, kad 
jis būvo iš Rygiškių. Tikra jo pavardė buvo Jablonskis, . 
Jonas. Jis gimė netoli Naumiesčio, Kubilių kaime. Jo 
tėvai persikėlė gyventi į Meištus, taip pat netoli Nau
miesčio. Bet ilgiausiai Jablonskis Jonas gyveno Rygiš
kiuose, nes ten jo tėvai nusipirko didelį ūkį ir pavyz
dingai kuri laiką šeimininkavo. Vėliau ligos ir nelai
mės Jablonskius užpuolė, bet Rygiškiuose jie gana 
gražiai tvarkėsi. Kitų kaimynų jie buvo mėgiami, nes 
su 'žmonėmis mokėjo gražiai sugyventi. Pradžios moks
lą Jonas ėjo Griškabūdyje. Jis lankė tą pačią mokyk
lą, kurią vėliau irman teko lankyti.

Jablonskis turėjo būti gabus mokinys, nes iš Nau
miesčio mokyklos jis labai gerai išlaikė egzaminus į 
Marijampolės gimnazijos pirmąją klasę. Tais laikais 
ne kiekvienas mokinys galėjo patekti į gimnaziją. Tek
davo laikyti egzaminus. Kuris gerai išlaikydavo, tai į 
gimnaziją patekdavo. Į pirmą gimnazijos klasę įstojęs 
Rygiškių Jonas nepagalvojo, kad praėjus 25 metams, 
ne tiktai jis pats bus prafesorius, bet ir visa ta Mari- . 
jampolės gimnazija bus pavadinta Rygiškių Jono gim
nazija. Įdomiausia, kad tas Rygiškių Jonas nieko neda
rė, niekur nevažinėjo, jokių nesuprantamų mokslų 

’nesimokė, bet atidžiai klausėsi Rygiškių, Bliuviškių, 
Meištų, Kermoškalnio, Sparvinių, Vinkšnupio, Kėkštų, 
šukėtų, Serbentinčs ir kitų kaimų gyventojų kalbos.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
KRAŠTI •’NAUJIENAS”331

4 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, —.FRIDAY, AUGUST 25, 1972



, DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ -NPflfis 

1R eERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

M5« W. 43rd STREET
Ofbo totof.: PRospect 8-3229
R«zi4. t»M4 WAIbraok 5-5076

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

Rara. fel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

KODĖL TRIUŠIO AUSYS ŠVARIOS!
Žvėrys rūpestingai laikosi higienos

Be ir

Telef.; PRospect 8-1717 .

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Paprasčiausias atsakymas bū
tų: todėl, kad prausiasi. Kas 
bent pusvalandį stebėjo triu
šius, tikriausiai matė, kaip jie 
atsidėję valosi snukutį, ausis ir 
ūsus. Katė prausiasi — svečių 
laukia'; taip sako mūsų liaudies 
patarlė. Pelės dar švaresnės už 
kates, jos nuolat atlieka tuale
tą. Kartą stebėtojai registravo 
visus pelės mažylės judesius. 
Pasirodė, jog pusę visų mažy
lės atliekamų judesių sudarė 
valymasis ir prausimasis.

Net biauriausiu oru nušauti 
zuikiai būna švarūs ir sausi. 
Nešvarus, susivėlęs žvėrelio kai
lis arba suveltos paukščio plun
ksnos yra pirmas negalavimo 
požymis.

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TaKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, jELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
. Ofisas: HEmiock. 4-5849 

. ’ Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS; V

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad.. penKtadienį nuo 1—5, tree. 
~ ir seštad. tiktai susitarus.

j Rėt; GI 84)873

DR. W. EiSIN - EiSINAS 
akUSEklJĄ IR MOTERŲ.. L1005 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6132 Šo. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

DR. NINA KRAUCEL- 
iB, KR1AUCEUUNAITE 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

6132 Se. KEDZIE AVĖ.
Telef. WA 52670.

Neatsiliepus — skambinti
- 4714)225.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel4 HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VID AUS LIGŲ SPEC;
'2454 WEST 71 st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket- 
v virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
1 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta. '- -

DR. FRANK PLECKAS
«... OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI - - 

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

“contact lenses’ . '
VaL'pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS JR* 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
Ž456 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad.,nuo 5—7 vaL vak.
Va Ofiso Mefu 7764880

& .Naujas,ra. telef.:.448-5545^ į

GRADINSKAS
VĖSINTUVAI. 
IR SENIAUSIEMS 
_ . NAMAMS _ i. 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 < 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVH

G E LI N I N E A > 
(.PUTBAMENTASJ 

Unkynunoo .arba liūdesio raiandon 
gražiausios gėlės ir vainikai antk* 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. 4

£OY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 5ft. Harlem Ave- - 586.122C

1-------- -----------------—--------------

’ GUŽAUSK L
GĖLUS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS G6LINYČU 
2443 WEST 63ro STREET

Tslefonai; PR M833 ir PR 8-0834 i

■ I H

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N -G
Lftldhnfti — Pilna ftpdrauda

ŽEMA KAINA į
R. Š E R Ė N A S

W. 67th PL WAIbrook 5-8063 
—

MOVI NG-J > T ~ - -S.--*’
Apdraustas perkraustymas

H ivairip atstump.
ANTANAS VILIMAS
. 823 West 34 Place 

Tolu F Rentier 6-1882 - _-------------------------------2--------- -

I SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 : 
vai. ryto. :— šeštadienį ir sek- 

z madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

Triušių ir kiškių ausys — ne 
tik klausos organai. Triušiai 
ausimis vėdinasi, kitaip tariant, 
ausys atlieka termoreguliato- 
riaus vaidmenį. Į ausis ateina 
daug kraujagyslių, į kurias kar
ščių metu priplūsta kraujo. 
Kraujagyslės . pridengtos tik 
plonu odos sluoksneliu, tad 
kraujas jose greitai atvėsta ir 
vėl grįžta į kūną. Taip organiz
mas yra apsaugomas nua per
kaitimo. Šalčių metu krauja
gyslės susitraukia, kad veltui 
nėeikvotų kūno šilumos. Nešva
rus kailis nelaiko šilumos, ir 
fizinė termoreguliacija sutrin
ka.

Dar svarbiau žvėreliams — 
prižiūrėti ūsus. Žvėrelių ūsai 
yra lytėjimo organai ir jų dėka 
gyvulėliai orientuojasi arti
miausioje aplinkoje. Kiekvieno 
ūso pagrindas lindi odoje esan
čio plauko maišelyje. Į maišelio 
pagrindą įeina išsišakojusios 
nervų viršūnėlės. Kai ūsas pa
liečiamas, jis kitu savo galu 
padirgina jautrų nervą. Žvėris 
pajunta prisilietimą ir taip 
orientuojasi net ir tamsoje. 
Prikibę prie ūsų nešvarumai 
trukdo orientuotis, nes visą lai
ką dirgina nervus. Kuo smul
kesnis žvėrelis, tuo mažesnės 
nešvarumų dalelės jį labiau 
dirgina, tuo didesnės priežiū
ros reikalauja ūsai.

Įvairūs nešvarumai sulipdo 
žvėrių plaukus. Plaukų tarpuo
se nebelieka apsauginio oro 
sluoksnio, ir kailis nebešildo, 
todėl maudosi visi, net ir balto
sios meškos. Urgzdamas is ma
lonumo, balsasis lokys šoka 
stačia galva į sniego- pusnį, iš
lindęs nusipurto ir vėl kartoja 
procedūrą iš naujo. O juk. kar
tais temperatūra būna 40 Celsi
jaus žemiau nulio!

Drambliai visą gyvenimą ne
šiojasi dušą. Atėję prie vandens 
telkinio, prisisiurbia pilną strau 
blį vandens ir laistosi nugaras. 
Nė vienas sausumos "žvėris taip, 
"nanėgsta" vandens, \faip ’ dramb
lys. Afrikos milžinai ištisas va
landas niaukioj a upėje, taškosi, 
trina straubliais nugaras vieni 
kitiems. Jauni drambliukai bijo 
vandens, bet mamos ‘įstumia 
juos į upę, apipurškia iš gyvo 
dušo, o vėliau dar -“papudruo
ja”, žeme ir smėliu. Keliautojai 
teigia, jog drambliai, sugeba 
užtvenkei smulkius upelius, kad 
tik galėtų gerai pasimaudyti. 
Jeigu t vandens telkiniai toli, 
drambliai pasitenkina ir smė
lio dušu.

Dykumų gyventojai — anti
lopės, laukiniai asilai ir grauži
kai.—, maudosi smėlyje. Sausos 
smiltelės byrėdamos išvalo iš 
plaukų nešvarumus ir parazi
tus. Beje, kiekvienas matė, 
kaip žvirbliai maudosi smėlyje. 
Paukščių plunksnose gyvena

bai sunku są^pu iškrapStyti iŠ 
plunksnų tarpelių, o smėlio da-

tarpelius ir pašalina nemalonius 
įnamius. Kartais paukščiai dez
infekuoja plunksnas skruzdė-

yra didelės Švaros mėgėjos. Jos 
labai prižiūri save ir skruzdėly
ną. Kiekviena riipinaąi ne tik 
savimi, bei ir kitomis. Jos valo 
viena kitą labai atsėdėjusios.

žvėrių manikiūras — ne pra-

Vokietija radikaliai pakeistų 
savo politiką. Vak. Vokietija 
privalanti savo visuomenę įti
kinėti, kad dabartinės sienos 
ir pokarinė padėtis pasiliks vi
sam laikui. Privalo mokyklo
se, universitetuose tą mint} 
puoselėti ir savo visuomenę ta 
kryptimi veikti. Turi būti pa
keisti vadovėliai, istorija, že
mėlapiai ir mokslo metodai.

tigrai ir leopardai dažnai išlei
džia nagus ir drasko medi. Tai 
labai svarbus darbas. Taip jie 
nuima nuo nagų nusinešioju
sius raginius ašmenis. Be tokio 
kasdieninio šlifavimo nagai gali 
įaugti į leteną ir supūliuoti. .

Vandens paukščiai turi gerai 
išlavėjusią pauodegio liauką, 
kuri veikia kaip kremo tūbelė. 
Paukštis suima snapu liauką, 
paspaudžia ją ir ant snapo iš
trykšta jos . turinys. Paskui 
paukštis kruopščiai brauko vi
sas plunksnas 'riebiu snapu ir 
plonyčiu sluoksneliu padengia 
plunksnas. Tokių plunksnų van 
duo nesušlapina. Tarp kūno ir 
išorės plunksnų pasilieka oro

Lietuvos Pienocentras
Lietuvoje Pienocentro žinioje 

1938 metais buvo 185 pieninės 
su 2105 grietinės nugriebimo 
punktais. Joms pieną statydavo 
91.491 ūkininkas nuo 311.775 
karvių (tasai karvių kiekis su
darė tik 40,4% visų Lietuvos 
karvių),.

Tais metais Pienocentro įmo
nės priėmė ir perdirbo 488,523,- 
453 kilogramus pieno.

Privačių pieninių buvo 92,. ir 
šios priėmė ir perdirbo 24,776,- 
755 kilogramus pieno.

kailiniai. , } n .
(Bus daugiau) '

Knygų išpardavimas
Čikagos Viešoji biblioteka, 

pardavinėdama Michigano gat
vėje senas knygas, uždirbo 4,500 
dol. Buvo parduota apie 18,000 
knygų. Pinigai bus. panaudoti 
naujonis knygoms pirkti. Išpar
davimas po 25c. 'knygą įvyko 
antradienį.

Vokiečių repatriacija
1970 m. tarp Vak. Vokietijos 

ir Lenkijos valdžios buvo susi
tarta, kad 25.*243 vokiečiu kil- i * i“m ės asmeninis bus leista išvyk
ti iš Lenkijos į Vakaru Vokie- ’ w ♦ V=‘r f J1tiją. Bet Lenkijos valdžia davė 
tik 6.339 vokiečių kilmės ašme
nims leidimus apleisti Lenkiją. 
. Lenkijos komunistinės val
džios bosas Jaroszevičiūs 'pra
nešė , kad pilnai pa tenkinti Vo
kietijos reikalavimų negalįs, 
nes Vak. Vokietija neatsisa
kanti savo tikštų ir varanti 
prieš rytines valstybes priešiš
ką prdpagaridą.

MASKVOS IR VARŠUVOS..

(Atkelta'iš 4 psl.)

Rytus. Būtų tai taikai gresian
ti politika, jei panaudotumėme 
Kiniją, kaip šaudmenį mūsų ki
šenių j e, prieš Sovietų Sąjungą.

Turėkite omeny politiką Jū
sų prezidento Nixono ir .paseki
te jį visuose jo prieštarąvipiuo- 
se. Jūs ir Jūsų draugai tik tuo
met laimingiau gyvens, jei Jūs 
tą laimę pripažinsite taip pat ir 
Jūsų buvusiems priešams.

Su'gilia pagarba, • 
pas.: Arinin Hindričhs, M. A.

Susirinkimu ir parengimu 1

PRANEŠIMAI

— Upytės Draugiško Klubo pikni
kas Įvyks sekmadienį, rugpiūčio 27 d. 
Kay’s sode, 8236 So. Kean Ave. Pra
džia 12-vai. - šokiams gros t-geras G. 
Joniko orkestras. Bus pagaminta vi
sokių valgių ir gėrimų, taipgi bus ge
ru dovanėlių.. ,Upytiečiai kviečia vi
sus narius ir svečius i ši linksma pik
niką. A. K.

; — Eržvilko Draugiško Klubo , meti
nis piknikas -įvyks T sekmadienį, rug
piūčio 27 d., Bruzgulienės sode. Bus 
Antano Valiūno > orkestras,.M skanių 
valgių, gėrimų ir gražių dovanų^ Pra
džia 12 vai. Kviečia Komisija ir 
Valdyba.

— Š. AL rugpjūčio 27 d. 2 vai. p. pL 
Hollywood Inn svetainėj e..2417 West 
43rd St., įvyks Žarasįskių klubo, vi
suotinis narių susirinkimas. Prašo
ma gausiai atsilankyti. Bus svarsto
mi įvairus reikalai.

Žarasiškių Klube Valdyba

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir chirurgi|a 

Ofisas 2750 West Jlst St.
TeL: 925-8296

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

k uždaryta.
¥ez. tai.: WA 5-3099^ .

............................... ..  ........... ’ * - -

KNYGOS VAIKAMS IB JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamytė. 
Apie senus laikus, - 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S, Petersoniene

jr 1 k m st mr 1 > ■ s rt h a n iM h h a ii ii s ė a d ft B • I
Švento rasto, pamokymai ir paaiskjnimal

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Meilė... yra maloninga. 1 Kor, 13:4.

Kaip krikščionims nepnUnka sakyti visiems prastiems žmonėms apie 
jų stoką skaistybės, taip lygiai nepritinka juos barti visus negerai daran
čius, kuriuos jie pamatė ant gatvės... Mandagumas visados yra krikščionio 
charakterio dalimi. Svietiški žmonės gali naudoti mandagumą kaip priedan
gą, bet krikščionims jis turi būti netiktai forniras, bet tikras jų širdies jaus
mų išreiškimas ir tokios širdies, kuri išauklėta meilės dvasioje _  tikroje
meilėje. Meilė padaro žmogų meilingu, kantriu, mandagiu, ir t. L, net 
ir tokiame atsitikime, kur atrodytų, kad reikia rodyti nepaklusnumą, meilės 
pilnas žmogus nebus greitas tarti nemalonų žodi, bet stengsis kiek galė
damas vengti visų nemalonumų.

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, 
Illinois 60629.

, .................. _-ŠV. RAŠTO TYRI MĖTOJ Al

TĖVAS IR SONUS
4

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

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhall 3-21084

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
!%. - 4 J % -*s.* t*.**" \ r T *■ <•** < ■" '

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

' ŪMDOTUVrŲf DIREKTORIAI:

DOVYDAS F. CAIDAS GIRAI D AS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tėt: Y Ards Mill - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR:C0N DITIONED KŪF^AČIO*

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lendre praktika, spec. MOTERŲ iigo> 
Mm: 1652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penki. 2-4 ir 58 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumascnis, M. D., S. C.
« CH I R U R G A S 
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telef.: HĖmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

~~ P. SiUiKIS, 0. P.
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Bf Aparatai - Protezai. Med. Bar 

dažai Speciali pagalba ko|om 
(Arėk Supports) Ir t t

VaL: Q—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2&5O West 63rd St., Chicago, HI. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI, kurie garsinasi 
'NAUJIENOSE’’. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami-ne mažiau kaip žaidimai s 
;rykštavimai. - Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
dems bei jaunimui:
I 1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32'psl./telpa 6 ’pasakos ir 'DVY 
4UKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš valkų pasaulio. Abi gausiai iliua- 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė,-ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 p&L, gre
tos leidinys. $1,50.

i 3. A. Giedrius, MURKLYS, ^4 apysakaitės vaikams. Dail V. Siman 
cevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaite • Petersoniene, LAUMĖ DAUML 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Teyų Žemeje. Ląbai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
osL, kaina 5 doL k

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

į 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.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasako* 
aikams i§ jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės

Jidelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.
8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 

Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
Sai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00,

Vaikai mėgsta ir nori skaitytu Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juot 
.pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo 
tų vaikams perkamas dovanas -—/pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško šuk
ėj im o rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJI ENGS,

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 6060K
r.’-. :-.T ' ■^'5SLA .■ — - ———

ONOS VINIKIENES,
’Dri Mato Viniko, “buvusio SLA sekretoriaus žmonosr 

X t - e * 4 C
palaikai atvežti Į Cliicago, Illinois, šeštadienį, rugpiūčio • 
26 dieną, lygiai 11.valandą ryto Lietuvių Tautinėse kapinė-7 
se įvyks atsisveikinimo iškilmės su Velionė. 11

Atsisveikinimą praves Euphrosine Mikužiūtė, SLA iž- . 
dininkė ir ilgametė Vinikų bendradarbė. Iškilmėse kalbėsi 
kun. Ansas Tralas. 2

Vėliau urna šu Velionės palaikais bus pastatyta greta 
t)r. Mato Viniko urnos amžinai ramybei.

Visi Onos Vinikienės artimieji, giminės ir pažįstami < 
kviečiami viršuje minėtose atsisveikinimo iškilmėse daly-* 
vauti.

Šnnus ir artimieji
57* bi

ANNA-RUDYS ’
x ragai tėvus Serbetita I

Gyv. Naperville, Illinois

Mirė 1972 m. rugpjūčio mėn. 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 Kriščiūnas, Anita ir Vincent Abbate bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

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

Penktadienį, rugpiūčio 25 dieną 1:30 vai. popiet bus lydima iš 
koplyčios i Lietuvių Tautines .kapines.

t Visi-a. Anna Rudys'giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai^ 
kviečiami ^dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą^ 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas, anūkai, 'giminės.

Laidotuvių direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600 1
L

NARIAI:
Chicago^
Lietuviu
Laidotuvių

»
Direktorių
Associacijos

.AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 
R NAKH

. .TURIME 
JČ0PLYČ*4f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Šo. tlTUANiCA AVENUE. Phone: YAms 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ąyeu Cicero,Jll, jfhone;jOLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 ~5^.'CALIFORNIA AVE. 'Phone: TXfayetie 3-3572

‘dĖJoilGE T. rudminXs
3319 So.JATUANICA AVE. Tel.: YAros 7-113d-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LAGKA'vVičŽ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
73! 4 WESTI3rd PLACE ; Virginia 7-6^72
jipza^sdui^WJ^T jltiHWAY^ Patoa Hills, Ill. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-T911
ft & r ĮRiiiiy > * JT *•» ft ft * < * 4T < ft- A ♦ W
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ir miniai Prancūzijos sostinės,

•Prancūzijos sostinėje Pary
žiuje rugpiūčio 13 d. mirė poe
tas, dramaturgas - rašytojas 
Joies Romains. Rašytojo tikroji 
pavardė — Louis Farigoule, gi
męs 1885 m. rugpiūčio'26 d. 
Saint-Julien Chapteuli, kaimo 
mokytojo šeimoje. Augo ir 
mokslus baigė Paryžiuje.

Pasaulyje pagarsėjo savo 27 
tomų parašytu veikalu “žmo
nės geros valios”, šiame veikale 
paliestas Prancūzijos gyveni
mas nuo 1908 m? iki paskutinių 
laikų. Yra parašęs daugybę fel
jetonų “Auroroje”.

Vokiečiams okupavus Pran
cūziją, atsikėlė į Ameriką ir jo
je išgyveno iki karo pabaigos. 
Karui pasibaigus grįžo į Pran
cūziją. Buvo paskirtas Prancū
zijos akademijos nariu.

Rašytojas palaidotas Pere- 
Lachaise kapinėse, dalyvaujant 
žymiems Prancūzijos asmenims

Lie-
Jis

ISI1ESHE2IIXSI2IS1EI

Čiurlionio ''Rūta77
Čiurlionis be galo mėgo 

tuvos gamtą ir žmones, 
kiekvieną vasarą grįždavo į
Druskininkus, iš ten darydavo 
ekskursijas Nemunu, aplanky- ;• 
davo kai kuriuos kaimus, Vil
nių. ,

Vasarą 1906 metais iškilus; 
sumanymui surengti Vilniuje. 
pirmąją dailės parodą, Čiurlio- j 
nis entuziastiškai j tai atsilie- - 
pė ir tuoj atvyko iš Varšuvos 
padėti tą parodą rengti. Paga
liau Vilniuje ir apsigyveno. Nuo 
to laiko ligi pat mirties nebuvo 
nė vienos lietuvių dailės paro
dos, kurioje Čiurlionis nebūtų 
dalyvavęs. Lietuvių dailės dr- 
jos, kurios vardu tos parodos 
buvo rengiamos, jis buvo vie-Į 
nas 
ninkas. Jo suorganizuotas 1907 
metais Vilniuje “Rūtos” choras 
ilgai paliks lietuvių atsimini
me.

Greitai baigsis vasaros malonumai — prasidės mokslo metai

ton. 4 vai. 45 min. artėjo prie 
savo buto. 'Besiartinant prie 
durų

-- • ~ • • j C- rai:is steigėjų ir uolus darbi- L.

, staiga užpuolė du neg- 
vienas griebė už apikak- 
tuo melu pašto tarnauto- 
lietuvis Petras Karpuška 

kariuomenėj ir policijoj 
griebė už pažastų

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE 
DABAR IŠNUOMOJAMAS

4% kambarių grąžos butas. Kartu 
yra parduodamas ir 8 butų naujas 

namas. Imčiau mažus mainus.
Telefonuoti 
HE 4-2323

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ 
NAUJAI DEKORUOTAS BUTAS 

, antrame aukšte su 2 dyigubo dydžio 
i miegamais, vonia, gazo pečiais šildo

mas. Teirautis 3-me aukšte
4508 So. HONORE ST 

_______ __________ ________________v : ____
■IŠNUOMOJAMAS 2 KAMBARIŲ BU

TAS BEISMANTE.
TEX. 925-9011.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

KURSAI VAKARAIS
6325 West 56th Street

A. Žmuidzinavičius
(iš Paletės ir gyvenimo)

SUAUGUSIŲ ŠVIETIMO 
PROGRAMOS

Hio-Kursai Įgyti aukšt. ir pradžios 
kyklų diplomams. Taip pat bendro 

lavinimosi klasės.
REGISTRACIJA rugsėjo 6. 11 ir 13 d.

Registracijos mokestis $7.50. 
įvairioms išlaidoms $1.00. 

PAMOKOS BUS 6:30—9:30 vai. vak. 
pirmadieniais ir trečiadieniais.

TEL. 767-7935
IKIEI2SXXEII1I11IIII

Primušė ir apiplėšė 
pašto tarnautoją

Rugpiūčio mėn. 4 d. Chica- 
gos Centrinio Pašto tarnauto
jas po pietų iš tarnybos grižo i 
namus, esančius 542 So. Culer

——- ■ I ■■■■ I I ■" ■ .............— ■ , ■■■■ ^

Dr. KAZYS GRINIUS '

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

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už S5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
I NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI. į

jas, 
jau 
treniruotas, 
puoliką, ji pervertė per galvą 
šaligatviu, gal gerokai sutrenk
damas jo galvą. Tą pačią aki
mirką kitas negras griebė au
kai už galvos ir keliu spyrė j vi
durį nugarkaulio, sunkiai su1 
žeisdamas nugarkaulį. Kol Pet
ras pajėgė atsipeikėti, negras 
iš dešinės jo kišenės ištraukė 60 
dolerių. Karpuška buvo gavęs 
dvisavaitinę algą. Atrodo, kad 
užpuolikai turi žinių, kada 
pašto tarnautojas gauna dvi
savaitinę algą. Daugumoj neg
rai, nors kaimynystėj negy
vena, turi prieglaudą čia esan
čioj Joanna Western Co., kur 
turi darbą. Karpuška turi du 
vokiškus vilkinius šunis, bet 
durys buvo uždarytos, tai jo 
šunys negalėjo jam prie pat na 
mu pagelbėti. Jis pareiškė: “Jei 
būčiau spėjęs duris atidaryti, 
tai mano šunvs būtu tuos už
puolikus iki laskutų sudraskę”.

Lietuvių 18-tos apylinkės gy
ventojams darosi nesaugu nuo 
palaido juodo “amaro”. 
Kaimynas

Viena moterų organizacija 
apklausinėjo Floridoje savo 
nares, už ką jos balsuotų, jei 
kandidatais būtų vicepreziden
tas Agnew ir sen. Percy. Mote
rų dauguma, net 78 nuošimčiai 
pasisakė už Agnew, tik 20% — 
už Percy, o dvi pareiškė, kad 
joms nepatinka nė vienas iš jų.

PARDUODAMI
15 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

50% iki 50% nuolaida. Galimu pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
S0UTHWI3T FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

REAL ESTATE FOR SALS 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Perdavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

. MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETHAS KAZANAVSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-TiAl

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

. J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Ilgamečio BALF.0 pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

IE

Sužeidė policininką
Policininkas Stephen Sipt- 

rott buvo sužeistas prie negrų 
apgyventų Cabrini - Green dan
goraižių. Jam stovint prie poli
cijos mašinos, pastatytos 714 
W. Division St., iš pastato vir
šutinių aukštų pradėjo kristi 
buteliai. Iš viso į policininką 
numesta 10 tuščių bonkų, vie
na jų pataikė į automobilio sto
gą ir stiklo šukės sulindo poli
cininkui i kairę ranką.

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

V. VALANT1NAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pietus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

L _____ __  MUM _________________ ____________

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
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 gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
.----------------------------------------—    —......-----------------------------------------------------------—------------------ ---------------------- ---------------- ------------------------------------------ ---- . ■

Čikaga laukia 
Sovietu laivu

Rugsėjo mėn. pradžioje į Či
kagos uostą turi atplaukti so
vietų prekiniai laivai “Zapo- 
roz” ir “Zlatust” pasiimti ku
kurūzų ir sojos pupelių, ku
rias sovietai perka Amerikoje. 
Numatyta, kad javai bus krau 
narni į laivus net 40 Amerikos 
uostų. Gubernatorius Ogilvie 
prašo prekybos sekretorių Pe
tersoną, kad ir Čikaga būtų 
įtraukta į tų uostų tarpą.

Sovietų laivai jau yra lankę
si Šv. Lauryno kanalo ir Kana
dos Didžiųjų Ežerų uostuose, 
tačiau Čikagoje jų laivų dar nė
ra buvę. Valstybės departa
mentas trečiadienį dar nebuvo 
davęs leidimo sovietų laivams 
plaukti 
kėjosi. 
duotas.

šiais
valstybių laivai buvo pakrauti 
Čikagos uoste javais Sovietų 
Sąjungai, kuri per ateinančius 
trejis metus užsakė JAV-se ja
vų už 750 milijonų dolerių.

j Čikagą, tačiau visi ti- 
kad toks leidimas bus

metais jau devyni kitų

Moterim geriau 
patinka Agnew

Čikagietis Illinois senatorius 
Charles Percy ris dažniau mi
nimas , kaip galimas respubli
konų kandidatas į prezidentus 
1976 metų rinkimuose. Jis pats 
susiderėjo su vienu televizijos 
korespondentu iš 50 dol. kad 
kandidatu jis nebus.
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Nupirko viešbutį
Ford Motor Credit bendrovė 

perėmė subankrutavusį “O’Ha
report Motor” viešbutį, stoviu 
tį Northlake priemiestyje, šį 18 
aukštų viešbutį pastatyti kaina
vo 12 milijonų, o Fordo bend
rovė jį gavo už 5.7 mil. dol. 
Fordo kreditų bendrovė buvo 
paskolinusi buvusiems savinin
kams nemažą sumą pinigų, da
bar, juos norėdama atgauti, 
turėjo perimti nuosavybę..

Negrai demonstravo 
prie Cody namų

Arti šimto katalikų, dau
giausia juodųjų, piketavo an
tradienį kardinolo Cody rezi
denciją, 155 N. State Pkwy., 
protestuodami prieš švietimo 
programos prie St. Agathas pa
rapijos uždarymą. Programa 
duodavo švietimą iš aukštes
niųjų mokyklų pasišalinusiems 
jaunuoliams. Piketams vado- t T - *
vavo baltas parapijos klebonas 
kun. John Barlow.

Kardinolas, nepasitaręs su 
parapija, uždraudė naudoti 
pastatą mokslo reikalams, nors 
parapija išleido nemažai pini
gų, pritaikydama patalpas 
švietimo reikalams. Klebonas 
buvo pakvietęs ugniagesių de
partamento valdininkus, kurie 
jam pasakė, kad pastatas visai 
tinka užsibrėžtiems tikslams. 
Kardinolas atsisakė susitikti su 
parapijos atstovais ir išklausy
ti jų pageidavimų.

Dingo visi pinigai 
aldermanas — kalėjime

Po 15 mėnesių ieškojimo, 
Čikagos dingęs aldermanas 
Fred Hubbard buvo FBI su
čiuptas viename Kalifornijos 
klube, Gardenos mieste, kur 
jis lošė pokerį, šio negrų poli
tiko draugai jau galvojo, kad 
Hubbard kur nors žuvo. Jis 
dingo iš Čikagos, kai paaiškė
jo, kad jo vadovautai “Chica
go Plan” įstaigai pritrūko virš 
100 dūkstančių dolerių. Jis bu
vo apkaltintas išeikvojimu.

Aldermano Hubbard vieton 
neseniai buvo išrinktas kitas 
negras. Hubbard labai mėgęs 
lošti kortomis ir tai buvusi jo 
nelaimė. Kai FBI detektyvai jį 
suėmė, jis buvo tik ką išlošęs 
60 dolerių, tačiau visas jo ka
pitalas siekė tik pusantro šim
to dol. Kur dingo kiti pinigai, 
jis ir pats nebežino.

TRUMPAI

A. Kašubienės studentai iš New 
York City School of Visual Arts 
panaudojant įvairias industri
jos ir gamtines medžiagas bei 
daiktus. Kambarių įrengimo 
taip pat. šviesos bei aplinkos 
nuotaikas padidina chemikės 
Danutės ; Anonis . projektais 
įrengtas kvepėjimo spektras. 
Dauguma dekoracijų yra leng
vai išmontuojamos keičiant ap
linką. Kašubai yra sukūrę nau
jos sistemos disciplinas tikslu 
jas pritaikyti bet kokio dydžio 
bei paskirties patalpoms. Jų 
butas, įrengimai ir . naujosios 
idėjos yra. aprašyta Saturday 
Review The Arts žurnale, rug
piūčio 12 d. laidoje. Įdėtos 3 
spalvotos nuotraukos.

— J- G. Shedd Akvariumas, 
1200 So. Lake Shore Dr., vra 
atdaras nuo 9 ryto iki 5 vai. 
vak. Penktadieniais atdaras iki 
9 v. v. ir tą dieną už įėjimą ne
reikia mokėti. Akvariume vra 
40 pėdų skersmens koralinių 
vaizdų baseinas su natūralia 
augmenija ir gyvūnija. 90.000 
galionų baseine plaukioja virš 
1000 žuvų, jiet 75 rūšiui Mo
kyklos ir grupinės ekskursijos 
yra įleidžiamos nemokamai, 
susitarus tel. 939 - 2426. Akva
riumas įsteigtas 1930 m. Kora
lų tankas ir jo įrengimai kai
navo 1,2 mil. dolerių.

— Mary Nevarauskienė, gyv. 
Chicagos pietvakarių apylin
kėje, gimtadienio proga gavo 
iš savo dukters Lilian Glorioso 
nepamirštamą dovaną — me
tinę Naujienų prenumeratą.

— Manijono Nikšienė iš Mar
quette Parko apylinkės atšven
tė 90 metų amžiaus sukaktį. Ji 
gražiai išaugino dvi dukras ir 
sūnų, kurie yra geri lietuviai 
ir gerai kalba lietuviškai. Ta 
proga jos dukters Bronės All- 
mos rezidencijoje Evergreen 
Parko apylinkėje buvo iškeltos 
vaišės, kuriose dalyvavo visi 
giminės ir daug pažįstamų. 
Sukaktuvininkė vra geros svei
katos ir džiaugiasi, kad ji nėra 
pamiršta, kad nepamirštami 
gerieji lietuvių ir Amerikos lie
tuvių papročiai.

— Pijus Mitkus, Naujienų 
skaitytojas iš Marquette Parko 
apylinkės, sekdamas lietuviš
ką gyvenimą, savo patyrimu, 
dalyvavimu ir pastangomis pri
sideda prie bendrų darbų, aplin
koje keldamas lietuviškas nuo
taikas ir gerus santykius. / ’

— Ričardas šarkus iš Brigh
ton Parko apylinkės trečiadie
nio vakare apie 11 vai. buvo už
pultas trijų jaunų tamsiaodžių, 
manoma meksikiečių, prie Ar
cher ir Hoyne gatvių. Iš jo at
ėmė piniginę ir apie 15 dol. pi
nigų.

MARQUETTE PARKE 
SAVININKAS PARDUODA 

MŪRINI 5 KAMBARIŲ,
3 miegamų bangalow, centrahnis 
zu šildymas, mūrinis 2 mašinų 

v ražas.
Skambinti 776-5529

ga-
ga-

MŪRINIS 18 METŲ 5% kambarių, 
3 dideli miegami. Arti 72-tros ir 
Francisco. Namas labai geras ir pi

gus. Brokeris. Tel. 778-6916.

AUSTIN IR AUGUSTA BLVD.
APYLINKĖJE 

savininkas parduoda pajamų nuosa
vybę. $360 pajamų per’mėnesį.

Įmokėti $1,550 
su" FHA garantija. 

TEL. CO 1-6923

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AV2.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9W

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. 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 $27,900.

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel: 471-0321

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, Ill. 60632. TtL YA 75980

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

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

MŪRINIS BUNGALOW ' 
rių — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 
metų, 
pas.

5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tel.: REpublIc 7-1941

A. 4 L INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 S©. ASHLAND AVI.

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobllty draudimai,

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis

GA 4-8654
M.-*- Casua^N forpanv

A. G. AUTO REBUILDERJ 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai 

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, Ill. 

TEL. — 7765888 
Anicetaj Garbačiauskas, sav

BrangenybH, Laikrodžiai, Dovanoj 
visom* progom*.

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

M. A.ŠIMKUS
Real Sstata, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

3 miegami, 10 
Labai gražiai Įrengtas skle- 

Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

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

TEL. 436-7878

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metu 

mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-cios ir Kedzie. 
$32,000.

5% KAMBARIŲ MŪRAS. Gazo šil
dymas. Centralinis air-cond. ir įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti Nabisco. $29,900.

6 BUTŲ LIUKSUS, 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

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- 
dėmios 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 visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago; m. 60609. Tel.: VI 7-3447

— Dail. Aleksandra ir skulp. 
Vytautas Kašubas įrengė savo 
butą New Y7orke panaikinant 
iki šiol egzistavusią kubinę sis
temą ir įvedant naujas formas 
su įvairaus pavidalo gamtinė
mis figūromis ir atspindžiais. 
Projektus padėjo įvykdyti iri ir paremti labdaringą darbą, 
sukurti natūralias dekoracijas Bus veltui vaišės. (Pr).

♦ Šv. Pranciškaus seselių rė
mėju 5 skyrius turės savo meti
nį bunco ir žaidimų pobūvį 
rugpjūčio 27 dieną 2:00 vai. Gi
mimo šv. Mergelės Marijos pa
rapijos salėje. 6820 So. Wash
tenaw Ave. Prašoma dalyvauti

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

darbus ir t. L
SKAMBINTI:

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

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 

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

I
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

SKAITYK PATS IR PARAGINO 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS




