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Trys amerikiečiai astronautai pradėjo žemėje erdvės bandymus. Jie uždaryti 56 dienoms į barr 
domąjį erdvės laboratorijos modelį. Mokslininkai ruošiasi ilgoms kelionėms erdvėje, todėl visi 
bandymai bus naudingi ateičiai. 1$ kairės: astronautai: dr. William Thornton, Karol Bobke ir

Robert Crippen.

Saulėta, dienų 80’, naktj 60' 
Saulė teka 6:11, leidžiasi 7:33.
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Lietuvių, latvių ir estų evangelikų liuteronų Bažnyčių vado
vai išeivijoje ž. m. liepos 19 d. pasiuntė kreipimąsi į Pasaulio 
Bažnyčių Tarybos Centro komitetą. Raštas iškėlė Baltijos val
stybių priespaudos klausimą ir ypatingai ryšium su artėjančia 
Europos Saugumo Konferencija. Kreipimesi išdėstyta trijų Bal
tijos valstybių sunki padėtis, okupacijos našta, išvežimai, rusini
mas, latvių bei estų gyventojų sumažėjimas bei katastrofiška pa
dėtis Lietuvoje.

Prie kreipimosi prijungtas 
1970 m. paskelbtas Toronto pro
fesoriaus dr. j. Eayrs straips
nis apie Baltijos valstybes “Lest 
we forget the Baltic tra'gedy”.

Iš PBT Centro Komiteto pra
šoma: 1. paskelbti, kad Tary
ba yra priešinga Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos įjungimui Į 
Rusiją, 2. skatinti atitinkamas 
vyriausybes, dalyvausiančias 
Europos Saugumo Konferenci
joje iškelti joje Baltijos klausi
mą ir atkreipti dėmesį į mažų
jų tautų, 20-me amžiuje, skaus
mingą skundą: tautos, kurių 
likimas priklauso nuo žymiai 
stipresnių kaimynų, galinčių, 
be didesnio svyravimo, tas tau
tas aukoti saviesiems tikslams 
pasiekti ir 3. skatinti Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos respubli
kų nepriklausomybės ii- laisvo 
apsisprendimo atstatymą.

Ta proga prijungtas tekstas 
rezoliucijos, ' priimtos Evange
likų Liuteronų Bažnyčių Fede
racijos Pietų Afrikoje.

Kreipimąsi Toronto mieste 
pasirašė estų varduį.„Konrad 
Veem, Estų evąng. liut Bažny
čios arkivyskupas, latvių — 
Arnoldas Lūsis — Latvių evang. 
liut Bažnyčios arkivyskupas ir 
lietuvių vardu — Ansas Trakis, 
Liet, evang. liuteronų Bažny
čios senjoras. (E.)

“Negali būti taikos”
Ryšium su JAV-se liepos 

mėn. atžymėta Pavergtųjų Tau
tų Savaite, Lietuvos gen. kon
sule Čikagoje Juzė Daužvardie- 
nė kalbėjo Rotary klubo susi
rinkime liepos 18 d. Čikagoje, 
Sherman House. Jos kalbos 
mintys plačiai atpasakotos Jo
seph J. Anzivino straipsny “gy
rator” savaitraštyje (nr. 3, lie
pos 21). J. Daužvardienė savo 
kalboje atpasakojusi Lietuvos 
istorijos bruožus, sovietų bei 
nacių okupacijas, dabartinę 
priespaudą. Kalba buvo baigta 
žodžiais: “Kol šiais šviesios kul
tūros ir pažengusio mokslo die
nomis dar susiduriame su pa
vergtomis tautomis, tol tautų 
tarpe negali būti nei taikos, nei 
geros valios bei tarptautinio 
susipratimo. (E.)

Neatitaisoma žala”
Komunistai įspėja: neerzinkite 

katalikų Lietuvoje
“New York Times” š. m. 

rugp. 15 laidoje įdėjo, savo at
stovo Maskvoje Hedrick Smith 
straipsni — ištraukas iš Vil
niaus dienoraščio “Sovietska- 
ja Litva”. Pasirodo, patys ko
munistai įspėjo, kad Lietuvo
je naudojant grubias, prieš re
ligiją, tikinčiuosius nukreip
tas priemones, šie tik suerzi
nami. Esą dėl to galinti būti 
padaryta “neatitaisoma žala” ir
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ATIDARYTA 20-TOJI OLIMPIAD A
padaryta “neatitaisoma žala” irfė MUENCHENAS. — šeštadienį buvo atidaryta 2.D-toji Olim- 
kad “religinis fanatizmas”, ne- Pkida, kurioje dalyvauja 122 valstybių sportininkai, jų tarpe 447 
atitinkamus metodus naudo- JAV. Olimpiada, tęsis 16 dienų. įvairias sportines žaidynes 
janf, dar galis būti sustiprin— stebės šimtai tūkstančių pačiame Aluenchene ir milijonai žmonių

Ypatingai, esą pasisakv— visame pasaulyje per televiziją. Pagrindiniame Olimpiados sta
ta prieš administracines Baž- ^jone atidarymo ceremonijose dalyvavo 84,000 žmonių. Olimpi- 
nyčios Lietuvoje priespaudos stadijoną atnešė vokietis bėgikas Gunther Zahn, buvo
priemones.

Korespondentas teigia, kad 
“Įstaigos Lietuvoje netiesiogiai 
pripažįsta susidarančios su di
deliais sunkumais 
šiais metais iškilusias religines Amerika laikoma 
bei tautines nuotaikas ir kad plaukyme ir lengvoje atletiko- 
tos režimo kovos kai- kurie je. Vienas amerikietis plauki- 
bruožai atnešę net priešingu kas Mark Spitz pažadėjo lai- 
rezultatų”. įmeti net septynis aukso meda-

“Sov. Litva” straipsnyje vis- liūs. Iki šiol vienam asmeniui 
vien raginama dar labiau aš- daugiausia teko laimėti keturis 
trinti kovą prieš religiją, puo- medalius: Pavo Nurmi — 1924 
lami dvasiškių pamokslai. Esą metais, Jesse Owens 1936 m. ir 
reikia vesti “individualią ko- plaukikas Don Schollander 
vą’’ ir “neįžeisti tikinčiųjų 19G4 m. risi yra laimėję po ke- 
jausmų”.

Korespondentas dar pridūrė, 
kad trys Įvykdyti susideginimai

, buvo 
j paleisti 5,000 balandžių, Olimpiados priesaiką visų dalyvių var- 
’ du davė 22 metų Vokietijos sportininkė, medicinos studentė Heidi 

Schuller. ' 'fe-

Šioje olimpiadoje sportinin- 
sulaikyti kai varžysis 195 sporto rūšyse, 

stipriausia

turis‘medalius.
ši olimpiada Muenchene yra 

žinoma “trumpų distancijų” 
(ne du kaip klaidingai pažy- olimpiada, kadangi visos var
inėta), pagal pasipriešinimo fybos vyksta netoli viena nuo 
veikėjų (disidentų) nuomonę kitos. Nereikia važinėti, kaip 
“pirmoje eilėje buvo sukelti kitose Olimpiadose, 
tautinių nuotaikų, nors Lietu-'sa]ės j kitą.
voje dažnai susiplaka ir tauti- dijono yra aukštas, 
niai bei religiniai jausmai”. (E.) ]e jr medžiais apsodintas kai-

iš vienos
Netoli naujo sta- 

gražiai žo-

Ameriką dalyvaus 
konferencijoje

HELSINKIS. — Suomijos 
prezidentas paskelbė, kad Ame
rika sutiko atsiųsti savo atsto
vą į paruošiamąjį pasitarimą 
dėl Europos Saugumo' konfe
rencijos. Tie pasitarimai įvyk
sią lapkričio 22 d. Valstybės bus 
atstovaujamos ambasadorių.

Prezidentas Kekkonen, tik su
grįžęs iš atostogų Sovietų Są
jungoje, pareiškė, kad sovietų 
vadai jam pranešę, kad Sovietų 
Sąjunga noriai dalyvaus tuose 
pasitarimuose, lapkričio 22 d.
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ČIKAGA. — Penktadieni vakare Čikagos apylinkėse prasidė
jo audra, kuri tęsėsi iki šeštadienio 1 vai. ryto. Lombard prie
miestyje iškrito virš 6 colių vnadens. Oficialiais pranešimais re
miantis, Midway aerodrome per trumpą laiką iškrito 1.88 colių 
vandens, O’Hare — 2.49 colių, Glenview — 1.23 colio. Vėjai sie
kė 30 mylių per valandą greitį. Dešimt žmonių buvo sužeista, vie
nas nuskendo. Vonduo apsėmė gatves, kelius, nuvirtę medžiai 
užblokavo gatves, lietus apsėmė tūkstanius rūsių, vanduo užpylė 
net Kennedy greitkelį. Telefono neturėjo 45,000 namų, elektros 
srovė buvo nutraukta 40,000 namų.

Viceprezidentas 
smerkia amnestiją

Sen. McGovern

tas Agnew, kalbėdamas Užsie
nio Karų Veteranų konvencijo
je, pasmerkė sen. McGovern 
pažadus duoti amnestiją vi
siems dezertyrams, kurie pabė
go Į užsienius, vengdami karinės 
tarnybos. Jis pareiškė nuomo
nę, kad visi dezertyrai, galės su
grįžti Amerikon tik bausmės at
likti. Agnew nurodė, kad pre
zidentas Rooseveltas 1933 m.WASHINGTONAS. — Demo- 

kratų kandidatas Į prezidentus amnestijų 1,500 dezer
sen. McGovern, įpuldamas dik-pj tyrų, tačiau tik po to, kai jie 

jau buvo atlikę savo bausmes. 
Prezidentas Coolidge irgi su
grąžino pilietybę 100 vyrų, ku- 

jrie buvo pabėgę iš kariuomenės 
Pirmojo Pasaulinio karo metu, 

..tačiau irgi reikalavo, kad dezer- 
4 tyrai sugrįžtų į savo dalinius.

- - __ _____ Viceprezidentas Agnew pa
valdžia, , kaip žinonj^ nępri- reiškė, kad AIcGow^rn J .^|y^ta, 
pažįsta Izraeliu vyriausybės ir sakydamas, kad praeityje JAV 
visomis progomis 
bus.

tatorių valdomą Graikiją, kar
tu vilioja Amerikos žydų bal
sus. Jis tvirtina, kad preziden
tas Nixonas į pavojų išstato Iz
raeli, per daug pasitikėdamas 
Graikijos valdžia ir Įrengda-1 
mas karįnę laivyno bazę Grai-j 
kijoje. Graikijos dabartinė'

remia ara- prezidentai duodavo generalines 
j amnestijas karinės prievolės 
vengėjams ar dezertyrams. 
Amerikos prezidentai to neda
rydavo. Amnestija 
siems iš kariuomenės 
karinės prievolės būtų 
įžeidimas tiems, kurie

j Vietname ar žuvusių karių šei
moms. Karinė tarnyba tiems 
vyrams buvo šventa pareiga. 
Amnestija dezertyrams suskal
dytų Ameriką. Demokratija 
turi teisę reikalauti iš savo pi

liečių karinės tarnybos. Tokie 
lyra Amerikos įstatymai ir juos 

prisiimti

Vliko 
memorandumai

Ryšium su įvykiais Lietuvo
je, žmogaus teisių pažeidimais, 
religijos persekiojimu ir kt, 
Vlikas ir įvairios lietuvių orga
nizacijos kreipėsi į J. Tautų 
Žmogaus Teisių Komisiją, Eko
nominių ir Socialinių Raikalų 
Tarybą. Vlikas buvki prijungęs 
ir atitinkamus priedus — Lie
tuvos gyventojų skundų nuo
rašus.

Iš J. Tautų, Žmogaus teisių 
skyriaus gautas pranešimas, kad 
paliesti klausimai būsią svars
tomi, atsižvelgiant į Ekonomi
nių ir socialinių reik, komisijo
je priimtas atitinkamas rezo
liucijas (1959, 1967 ir 1970 m.). 
Jose paliesti klausimai: žmo
gaus ir pagrindinių teisių pa
žeidimo ir kt. > (E.)

nas. Jis atsirado, kai Muenche- 
no miestas po karo valė savo 
griuvėsius ir vežė Į vieną vietą 
sudaužytas plytas. Nuo to kal
no tūkstančiai vokiečių, nega

ilėję patekti Į stadijoną, stebė
jo Olimpiados atidarymo cere
monijas.

| Televizijos žiūrovai galės 
• matyti Olimpiadą ABC televi- 

. •. zijoįe, kuri filmuos visus ivv- s, į Italuos vyriansybę, Uzsien.o vaIan
reikalų mimsten, prašydamas 
atsakyti į kai kuriuos klausi^ 
mus. Senatoriaus Dal Falco 
kreipimasis — interpretacija, 
gautomis žiniomis, numatyta 
riešai svarstyti š. m. spalio mėn. 
pradžioje.

Senatorius pažymėjo, kad

Italų senatorius
Lietuvos reikalų

Eltai pranešama iš Romos: 
Italijos parlamento senatorius 
Luciano Dal Falco, Krikščionių 
Demokratų partijos įtakingas 
narys, Lietuvos reikalų kreipė-

RENO. — Nesėkmingai ban- 
■ dęs pagrobti lėktuvą ir gavęs 
-200,000 dol. Robb Head v teisė
jo buvo nubaustas 30 metų ka- 
.Įėjimo. *
I NEW YORK. —Vietinis “Dai
ly News” laikraštis paskelbė, 
kad jis remia respublikonų kan
didatus — prezidentą Nixoną 
ir Agnew.

religinė tragedija ir kad Lietu
va, kaip ir Latvija su Estija bu- 1 
vusios prievarta įjungtos į So-‘ 
vietų Sąjungą. Nurodoma į tri- “
jų lietuvių savižudybes — susi- somybės 
deginimus, į spaudos paskelbtus klausimas būtų svarstomas ar- 
gausius suėmimus, aštrią religi- tirpiausioje Jungtinių Tautų sė
jos priespaudą bei į 17.000 Lie- sijoje.
tuvos katalikų skundą, be to, į Į Senatorius Dal Falco Užsie- 
masines katalikų demonstraci- nio reikalų, ministerio paklausė: 
jas Clevelando, Chicagos ir New 1. kokią iniciatyvą Italijos vy- 
Yorko miestuose. Senatorius riausybė numato pareikšti, iš- 
dar priminė Krikščionių Denio- reikšdama atitinkamą solidaru- 
kratų Pasaulinės Sąjungos š. m. mą lietuvių tautai ir 2. ar ji 
gegužės 30 d. priimtą pasiūly- nesusilaiko šį klausimą iškelti 
mą — kreiptis į visas vyriau- artimiausioje Jungtinių Tautų 
sybes, kad Lietuvos nepriklan- sesijoje? (E).

ir religinės laisvės

šeštadienį McGovern pasakė 
spaudai, kad jis savo kampa
nijoje dideli dėmesį skirs mo
terims, ūkininkams ir darbi
ninkams. Jis šiuo metu suda
rinėja Įvairias komisijas, ku
rios jam patars Įvairiais užsie-l 
nio ir vidaus politikos klausi
mais. Net 29 darbininkų uni
jos jau pareiškė senatoriui sa
vo pritarimą, nežiūrint unijų 
federacijos paskelbto neutra
lumo prezidento rinkimuose, j

Sen. McGovern paskyrė šeš- sulaužę žmonės turi 
tadieni penkias moteris Į savo bausmę, kalbėjo Agnew, 
išrinkimo kampanijos štabą. 
Jų tarpe yra rinkimus pralai
mėjusi New Yorko atstovė kon
grese Bella Abzug ir filmų ar
tistė Shirley MacLaine. Sen. 
McGovern, viliodamas fnoterų 
balsus, pažadėjo, kad jis, iš
rinktas prezidentu, paskirtų kaip ir buvo laukta, uždarė du- 
moterį Į Aukščiausiąjį Teismą, ris Bengalijai Įstoti į Jungtines 
Jo vyriausybėje irgi būtų bent Tautas, pirmą kartą panaudoda- 
viena moteris, pareiškė McGo- ma veto teisę Saugumo Tarybo- 
vern. je. Kinijos pasiūlymas atidėti

------------ (Bengalijos prašymą vėlesniam 
laikui Saugumo Tarybos buvo 
atmestas 3—3 balsais, devy
niems susilaikius nuo balsa
vimo.

pabėgu- 
ar nuo 
žiaurus 
kovojo

Chicago upė pakilo 6 pėdas. 
Du Page, Des Plaines upės bu
vo išsiliejusios iš krantų. Či
kagos kanalizacijos vanduo 
buvo nevalytas leidžiamas į 
Michigano ežerą, kad sumažė
tų spaudimas požeminiuose 
vamzdžiuose ir vanduo nesipil- 
tų i rūsius ir gatves.

Bridgeview makaronų fabri
ko naktinė šifta nukentėjo, kai 
nuo vandens spaudimo sugriu
vo slogas ir sužeidė 10 darbi
ninkų, tris jų sunkiai. Whea- 
tone ir Glendale Heights apie 
50 žmonių paliko savo namus 
laiveliais, kai vanduo pakilo 4 
pėdas jų namuose. Karino me
nė ir ugniagesiai evakuavo apie 
500 žmonių iš motelių Rose- 
monte ir Des Plaines mieste
liuose. Marriot Motor viešbu
tyje Įgriuvo stogas, vėjas išdau
žė langus.

Liūtis stipriausia buvo į va
karus -nuo Čikagos. Lombard, 
į-Villa*- Park, Downers Grove, 
.Addison, Wheaton pagrindi- 
mes gatvės tapo ežerais su 3 
pėdom vandens. Prie Forest 
Park 14 cplių vandens paden
gė labai judrų Eisenhower 
Expressway. Joliet iškrito 7 co
liai lietaus. Namams, automo
biliams padaryta daug žalos. 
O'Hare aerodromas 30 minu
čių buvo uždarytas ir lėktuvai 
po to viso vėlavo. Žmonės kal
ba, kad tokios audros ir tiek 
vandens jie nėra mate per visą 
savo gyvenimą.

ČIKAGA. — šiandien Čika
goje prasideda AFL —CIO va
dovybės pasitarimai. Unijų 
taryba Drake viešbutyje tarsis 
dėl federacijos užimtos linijos 
šių metų prezidento rinkimuo
se. Prezidentas George Meany 
neseniai pareiškė rūpestį, kad 
prezidentui Nixonui užtektų lai
mėti 25 vietas Atstovų Rūmuo
se ir 5 senate ir kongresas būtų 
dominuojamas respublikonų.

RIO DE JANEIRO. — Bra
zilijos karinis teismas nubaudė 
tris jaunus vyrus kalėjimu iki 
gyvos galvos už 1970 metais 
Šveicarijos ambasadoriaus pa
grobimą.

PLYMOUTH. — Anglijoje mi
rė Sir Francis Chichester, 70 
metų amžiaus. Jis pagarsėjo, 
kai vienas su savo jachta “Gip
sy Moth IV”' apiplaukė pasaulį.

’ ATLANTIC CITY. — Jaunas, 
23 metų, australas Walter 
Brown laimėjo Amerikos 
“Open” šachmatų pirmenybes, 
laimėdamas devynias partijas 
ir tris sulošęs lygiom. Antroje 
vietoje liko penki šachmatinin
kai, jų tarpe pasaulinis didmeis- 
teris Bent Larsen, kuris Ame
rikos “Open’’ yra laimėjęs 1968 reguliari Hanojaus kariuome- 
ir 1970 metais.

REYKJAVIKAS. — šachma- ketų daliniais. Hanojus vis tvir- 
tininkui Bobby Fischeriui bu- tina, 
vo įteiktas oficialus praneši- tik vietiniai “patriotai’*', todėl 
mas, kad jis skundžiamas teis- Saigonas negalįs turėti ir jokių jų skilčių antraštė š. m. birželio 
me, kad . neleidžia filmuoti belaisvių, tik politinius kali-29 d.
šachmatų partijų su Spasskiu.jnius. huvą”.

Politika svarbiau už 
karo belaisvius

PARYŽIUS. — šiaurės Viet
namas atmetė Saigono pasiūly
mą paleisti 600 belaisvių. Ko
munistai, kaip ir tikėtasi, sa
ko: “Mes žinome Saigono tak
tiką”. Viet Congo delegatė Binh 
net apkaltino P. Vietnamo vy-

Kinijos veto dėl

NEW YORKAS. — Kinija,

Paskelbdamas Kinijos veto, 
Kinijos atstovas Huang Hua 
puolė Sovietų Sąjungą ir jos 
politiką, kuri pasaulyje vei
kianti su “medumi burnoje, ta
čiau su durklais širdyje”.

Bengalija yra aštunta gyven- 
riausybę, kad ji laiko suėmusi tojų skaičiumi pasaulio valsty- 
“patriotus”.

Komunistai vis neprisipažįs
ta, kad Pietų Vietname kovoja

jbė, su 75 milijonais žmonių. 
'Jos atmetimas iš Jungtinių Tau
tų negali būti laikomas norma
lia padėtimi. Amerika balsavo 
su kitais tarybos nariais 
Bengalijos priėmimą.

kad P. Vietname kovoja!
ŠVEICABŲ dienraščio

Technologijos biznis 
su sovietais

WASHINGTONAS. — Kai
ser Aluminum pasirašė sutarti 
su sovietais, iš kurių ji pirks 
technologinę informaciją apie 
sovietų metodus gaminant alu- 
mino plytas. Amerikoje lanko
si Boris Kurakin, sovietų Li- 
censintorg vadovas. Jis bando 
pirkti iš Amerikos pramonių 
Įmonių Įvairius gamybos meto
dus, o taip pat parduoda ir 
sovietinius metodus. Sakoma, 
kad metalurgijoje sovietai turi 
išradę pigių ir gerų metodu, 
kuriais galės pasinaudoti ir 
Amerikos Įmonės.

Andco bendrovė iš Buffalo 
nupirko iš rusų liejyklų šaldy
mo Įrengimų brėžinius. Tulsa. 
Oklahoma Magnesijaus Įmonė 
naudos sovietų išrasta magne- 
zijaus išskyrimo būda.

Boeing korporacija parduo
da sovietams brėžimus, kaip 
pasigaminti lėktuvų duris, ku
rias turi Boeing 727 lėktuvai. 
Cooper-Bessemer iš M t. Vernon. 
Ohio parduoda sovietams savo 
didelių dujų kompresorių brė
žinius.

nė, su artilerijos, tankų ir ra- uz

tri
ps iv 

Mirties tyla gaubia Lie- (52.7 
(E.) se —

1971 m. moterų skaičius Lie
tuvoje siekė 1.678.9 tūkst. arba 
53 proe. gyventojų skaičiaus.

miestuose gyveno 8.58.3 t. 
proe ). gi kaimo vietovr- 
820,6 t. (Eito)
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Wafter • - < -
2 tablespoons floffr 
1 cup dairy šoūr criam .

Parsley, for garnish

Du Rytu Vokietijos dviratininkai Werner Otto ir Jurgen Geschke 
atvyko į Olimpiadą. Geschke nuskuta elektrine mašinėle nuo kojy 
plaukus — ne dėt gražumo, bet, kad susižeidus, greičiau būty gali

ma duoti pirmąją pagalbą. tyf
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PERVERSMO NUOTAIKOS
Kris ftefrialontausid if sū’rikia‘u’-| opozicija Šeinio daugumos var

stu y'd^o šilkirėfiŽLffiš ii’ į vyfiaii- dii išrenka, prezidentu Antaną 
syj.- pakviestiems asmenims—įSmetoną^ sukilėlių: paskelbtą 
ta. reikalas legalizavimą pradė
ti nuo pačio ntfvęrsfo, bėt dar 
pfezKlentūroje tebegyvenančio 
dr. Kazio- Grintaūš. Reikėjo 
pirmiausia gauti jo alsistatydi- 
nhria rastą ir patvirtinifrią šukf- 
lėf.ū siūlomarii asmeTririi. Ir to 
daf būvo maža. Reikėjo, kad 
pads šeimas ptipažinfų tą naują 
vyėrafusybę ir į atsfehdydinusio 
prezidento vietą išrinktų naują, 
nes prezidento išrinkimo tėišČfkOS riebūs atsisakyta. Būsią vėl 
priklausė čiėri tik Liėtiivos sėt
ino kbmpėfenėijrii. E>ef karip tai 
padaryti?

Ginklu nebuvo galima paveik
ti. Sr priversti. Teko ir šįkart 
apeliuoti į jo patrijotinius jaus
mus. Žinoma, konstatuojant, 
kad perversmas yra įvykęs fak-

tautos vadu. Tpkiu . būdu pa
siektas tas legalumas, po kurio 
dar buvo lyg ir fbrtuojama su 
sėlinij kurį laiką. Susidurta s’i 
sunkumais ne tik su buvusia 
dauguma ir ėafpūšdvyje besiga- 
linėjarrt dėl Valdžios postų. Tas 

'žaidimas fWtrukm kar seimas 
buvo paleistas. Bet ir Vėliau 
buvo tvirtinama pačių tautinin
kų, jog nuo demokratinės tvar-

rihkiniai į sėiihą. Trfip tvirkin
davo ir pats prezidentės A. Siiie. 
tona. Esą sukilimas tyykO ne 
dėl pačios dėiiKikratijOs prince 
pų netikslūnto, bet tik dėl to; 
kad mes nebuvome pilnai pri
stigę prie demokrąfifiid1 gyves
ni mO. O prof. A. Vokiemafoš 

tafs ir sukilėliai turi savo ran-1 visą laiką žadėjo ttoS seimo 
koše pilną galią ir negali trauk- rkikimtis pYab’esti. Jife fikrafi 
tis nuo laimėtų pozicijų. Jo rie- būsią, jei ne fudefiį fėi pūvasarj, 
sutikimas galėtų tik sukelti be-į ir jei ne žiėfiią,' taii vasarą.- Ir 
reikalingą kraujo praliejimą, taip jie ramino visą laiką kiek- 
cifcš Liėtūvoš Kkiibas galėtų ai- vienais metais,- iki pats buvo iš 
sldūrtf pavojingoje padėtyje, ivaldžfoš būlnto u . 
Siekimas legalizuoti demokra- priežodis buvo sukurtas, 
tihnr būdu yra ne tik pačios “žada, kaip prof. -------
LięttrvOS gelbėjimo re:ka!as, bet seimo rinkimus”, 
kačttf ir lyg IciT.s p g Lieiuva; Pasirodo, jog 
ir pto’ to bandymo turės aivmąhnas ne vienam 
kebo i demokratinius rinki
mus.

Ir ką gi, nuverstasis preziden
tas gal ir sunkiai atsidusęs “vdr- 
dan tos Lietuvos” pasirašo atsi
statydinimo raštą, paveda suki
lėliams suda'ryti vyria'ušj'bę, o- 
pats, palikęs prezidėnltifą, grįž
ta į savo privačiūs namus, be
rods, buvusiits Žaliakalnyje.

Toliau reikalai jau lengvai 
■.ūeda legalizavimo keliu. Esant 
vieniems internuotiems seimo 
nariams,- o kitiems; tur būt, ty
čia neatvykus,- .si svirno

išverstas.- Net 
, kad 

VčldėmaY^s

valdžios troški- 
asmeniui yra 

lyg nepagydoma liga. Taip ir 
A. Vbidėtriaras; Vis krirtbdariiaš 
apie tuos seimo būsimus ririki- 

:mūš,> pats ruošėsi iŠŠnitriti A. 
Smetoną, riegaledaimris ta val
džia su’ juo pasidalyti. Jau tū
rėjęs ir pianą prisirinkęs, kaip 
dar padaryti. Q taš planets bu
vęs tokš: ketinąs pastatyti gra
žins prezidentinius rūmus,- Įreng
ti juose didelę biblioteką ir ne
atėmus iš Smetonos prezidento 
titulo-,- bėt neleidžiant jani kiš
tis į valdynič rėikafuš, sufeikū 
jafii progą laiką leisti prie An?

LIETUVOS VARDO KILME

-A.-

lytomis sąlygomis, if parašysi kultūrinis turtas ‘ turįs, rūpėtj 
mokslinį politinį veikalą, žino-H r‘pačiai valstybei. Rodos, ita1 
irta, tai knygai pai JŠyfi buvo' kalas užsitęsė ar tik ne iki jo pą- 
ftematytas laikas, rodos, 
d . cjis melus. . -

f Nežinią,-ar tikrai jtjrh 
tpaiušą jx» atsislatydiaimu roš- 
Ju, bet tomis pasiūlytomis sąly- 
gor.iis jis tikrai pasinaudoję.. __ . r . . ,

rffašė, berods, ir tą knygą įu. temimoį^nn^l jo 
įgknr kaip dvejis ritėtus. Ją ir 
i piara& gal rr ne pagal pageida- 
lyiinus, bet tą knygę, berckls, ir 
(išle do viena praifoSzų leidykla, į 
{ries knyga buvo paraityta pran-

apie ties ištrėmimo į Platelius' ar -į 
t i gražųjį Lietuvos užkampį —:

Zarasus. Ten turėjo jr stiprią 
ginkluotą sargybą ir, tur būt,, 
ne dėl jo asmens saugumo.

prigy&rio. Šaky
jis gyvas, niekur tai|> gerai pa-

sados buvęs gerai nusiteikęs ir 
nors toks mokytas pn;fesorius, 
dargi buvęs ministeris, jautęsis 
jos menkoje pastogėje, kaip sa- 

Galima pastebėti; jbg dėl tokio viskis. NepykdaVęf nėt, kAi ji, 
' i dideff mokslą, 

inesigraužė. Jau ir anksčiau jis patapnodavusi geru žemaičių 
panašių trėmimų Bifvo išgyve- papratimu p’ėr petį. Jo šypsena 
'nęs, nors, Žinoma, if bė kafėji- 
įrtio režimo,- nepasodfhtas nė už 
storų mūro sienų, nė tiž spyg
liuotų lapko užtvarų. Apskri
tai, A. Voldemaras nepakentė _ 
vidutiniškumo. Jei ne viršūnė- ką rašant yra pagundų išsiyerž- 
je, tai daug geriau jautėsi apa
čioje, riet prisaugčriias policijos 
sargybų. Jo ir nuotaika buvusi 
tokiais- atvejais ne taip jau sun
kiai prislėgta. Gdl jautėsi, jog 
ir žente vaikščiodamas tarp 
sparnus ir sugebėsiąs vėl nuo 
jok atsiplėšti.

PriSiliTefitf, kai as kartą bu
vau Varniuose sustojęs mažame 
žydiškame keleivių nakvynei 
skirtaniė kambarėlyje’, galėjau 
net gauti ir pavalgyti.- Kai ga
vau gerai paruoštą šaltą žuvį' 
drebučiuose ir gj’riau tą seną, 
simpatingą sužemaitėjusią žydę 
už tokį stbfurfgą žttyiės paruo- 
širiią, ji buvo pūtėičfcfrdū iki pla
čios jPs fsiiikškkcr veičfo šypše- 
noš. Greit. paaiškėjo, kad ji 
džiaugiasi nė dėf pačio pagyri
mo žodžių, bėt tad ir aš-esąs toks 
jau, jos manymu, nepaprastas 
žmogus, jog suprantąs,' kas tai 
yra- per Kulinarijos menas sko
ningai paruošti žuvį*. Ta pre^ą 
ji pasigyrė, kad ir prof. A. Vol
demaras, kai buvęs atitrenitas į

nedingdavūsi nuo jo veido, ir 
kartais jis irgi pSglosfyd&vęš 
jos žilūs plaukūs ir pečius...N ‘

Visaip žmogaus gVvenirite- 
pasitaiko. Ir apie vieną ' daly

ti už temos rėmų. Juo labiau 
■man taip pūsitaiko- jūtf AiaPo 
gyvenimo santėlydžio' hietu. 
.Apie ką norš kalbėdamas ar- 
rašydamaš vis nepasijūutū, kaip 
nusidanginti į tą mielą Lietuvė-’ 
lę. Paskui hėt iiiftf gaNofi, jog 
čia įtiekė bibgb ir neatsitikę'. 
Jtik ir kitų žmonių ridiieių pa
saulyje gimtasis kraštas dštr 
vis. tebeturi plačiai užbrėžtą 
erdvę. Juo labiau man noris 
save pateisinti, jog tas nepri
klausomos Lietuvos laikotarpis 
yra permąstomas neretai nė tik 
mūšų pačių, gyvenusių tuo lai
ku Lietuvoje, bet ir šiapus At- 
■larito tų, kurie sielojosi jos li- 
rkimu. črįžtu Lietuvon ir aš.
' (Bus daugiau)

eūzų kalba, gal ir hoffordrO jis 
kiek gavo, tačiau jos turinys, 
tur but, nedaug ką bendro tetu
rėjo su Lietuva.. Galimas daly
kas, kad jam būtų buvę pasiūly
ta dėl šventos ramybės parašyti 
ir kitą veikalą, bet jis visada 
domėjosi Lietuvos politika, gal
vodamas vienu ar kitu būdu 
grįžti į valdžią. Blogiausiai bu
vo, kad jo šalininkai nerimo ir 
rūpinosi jo grąžinimų j valdžią 
daugiau, negu jis pats. Veikė 
net ir jo sutikimo ir paskatini
mo nelaukdami, tur būt, su
prasdami, jog prof. A. Volde
maras valdžios- vadžias mėgsta 
ir, garbingai sodinštmas į jos 
pačią Viršūnę, niekados neatsi- 

* sakys.

Tos aplinkybės pakeitė ir pa
čias jo gyvenimo sąlygas. Jis ir 
iš to ištaigingo buto, už kurį 
neniokėjo nuoinos; buvo pap- 
ratytaS- išsikfauS'ty',ti sū visa sa- 

_vo moksline biblioteka. Tam 
reikalui sutvarkyti buvo paves
ta adv. St. Matrkeliūiiūi. Daug 
vargo,- rodos, jis dėl to' tūrėjo, 
nes A. Voldemaras nesidavė 

4 j • r
perkalbamas, kad tą butą palik
tų, nekreipė dėmesio nė dėl ga
limų teisminių potvarkių pritai
kymo; aiškindamasis, kur jis 
padėsiąs savo mokslinę biblio
teką, kuria kasdien tiaūdojąsis 

; mokslo- reikalui, o tbks svarbus

totelio ir kitų graiku filosofų 
bei traktatų. Pagal tą planą 
krašto valdymo reikalais būtų 
pasirūpinęs preriijeras, atseit, 
pats Voldemaras.

i Visa tžti nugirdęs A. Smeto
na raukėsi, negalvojo valdžios 
išleisti iš rankų. Tačiau nebuvo 
suradęs ir priemonių, kaip nuo 
tų peršamų nemalonumų apsi
saugoti. g Negalima teigti, jog 
A. Smetona būtų pasižymėjęs 
dideliu ryžtingumu. Jam, sako, 
čia padėjo jojo žmona Sofija ir 
kitos- jų giminaitės bei artimos 

‘moterys,’ pacio's šįkart šioje val
džios dvaro rivalizacijoje išei
damas Į politinę areną. Tai pa
dariusios,- Vėliaū plačiau nešigar- 
sino; Jos- pasirink tįsios ir labai 
gerą laiką,, kad patogiai ir ty
liai galėtą atlikti tą revoliuciją, 
žinoma, sti Valstybės prezidento 
pagalba.- Toks momentas būva 
parinkta-s, kada 1929 metais 
ministeris pirmininkas prof J A. 
;Voldenfras buvo išvykęs?-j Žene
vą,- kur vyko Tautų Sąjungos 
posėdžiai. Ten, rodos, tada jis 
pasakė savo ilgiausią ir labai 
gerėi argūūreirtuotą kalbą, ku-

• užsienio 
dipi otria tūs, bet ir privargino 
•juos iki sriaudūlio. Bet kada jis 
grižo į Lietuvą', jau viskas buvo 
:taip sutvarkyta, jog ir jo atsis
tatydinimo raštas buvo parašy
tas, Vien tik trūko jojo parašo. 
BtfVo jatf ir vyriaušybė sudary
ta su vyriausybės galva rnmiste- 
,riu pirmininku Juozu Tabeliu, 
įpfezidėnto svainiu. A. Volde- 
■ marūi grįžti į valdžią visi var
tai jau buvo užkelti ir visos dtf-

Daugelis nori patirti, iš kūf yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
mažai kas šį klausimą stūdijdVo. Apie fiėfūvių fehrfą ir IrėfūVnj 
kalbą yra parašytį daug-knygų if brošiūrų.- LietuVidi minimi 
senuose atsiminimuose ir mėtfasčiūose. Teir minimas ir Liefuvosr 
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, ria ne tik nustebino 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. Imygelę, pavadintą 
LIĖTt’VOS VARDO KlLMĖ'. Nfihkšti viršeliai',- kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

Naujienos, 1739 šo. iialsfed1 st, Chicago, iii.- 6O6O8 >

&

GEROS OOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIŠ NUOLAIDOMIS:

t Or. A; J. Gusšėn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik - ------------

MMRštaiš viršeliais tik  2.——C—i........................—■■■
Dr. A. J. Gossen — AUKŠTA KULTŪRA — žfAŪRŪS ŽMėffeS. 

Kelionės po Europa- Įspūdžiai. Vietoje S2.00 dabar 
tik ..      —

Galima- taip pat užsišakyfi paštu, atsiuntus" čekj arba 
tffofrėy otderj.-

$3.00
$100

rys geležiniais skląsčiais už
sklęstos. Visur budėjoj prezi
dentui A. Smetonai patikimi ir 
parinkti asmenys, neišskiriant 
nė svarbesnių karimų postų. 
Namų dvaro revoliucija būvo 
labai gudriai ir šauniai paruoš
ta, o prof. A. Volde'rfrafas, dau
gelio laikomas gudriausia galva 
pasijuto, kaip žuvis pagauta į 
tankų ir stiprų tinklą.

Niekas nebuvo pamiršta, kas 
reikia sutvarkyti. Nepamiršo' 
prezidentas savo seno draugo, 
kartu tautinių idėjų puoselėtoj o 
ir valdžios siekinių beridf minko. 
Taip norėjo jani atsilyginti ly
giai tuo pačiu, ką if prof. A. 
Voldemaras jani buvo sugalvo
jęs, išstumdamas iŠ valdžios. Gal 
jam būvO net lengviau, neš ne
reikėjo nė tų prabangių rūmų 
statyti Žaliakalnyje. -'Prof. A. 

(Voldemaras gyveno Lietuvos 
Bartko pastatytuose rūmuose, ir 
jo erdvus butas buvo: įrengtas 
taip prabangiai, -niodėrhiškai, 
kad kito tokio jam lygaus nebu
vo visame Kaune. - Nebuvo pro
blemos nė su bibfįoteka. Pats 
prof. A. Voldemaras- turėjo di
delę, vertingą, mokslui pritai
kytą, Į tūkstantį tomų nesusu
muojamą biblioteką knygų įvai
riomis kalbomis’, kurių jis aps- 
tokai mokėjo. Ten,, žinoma, 
netrūko nė graikų romėnų kla
sikų. Tad jam sutikus padėti 
tą būtiną parašą, buvo pasiūly
ta įprasta jau tvarka išmokėti 
algą už tris mėnesius ir ten liuk
susiniai gyventi ir gaunant,- be
rods, kas mėnesį tokį pat atly
ginimą, jei jis sutiks sū\pasiū-

Varnius, berods, gyvenęs ar nni
PATE ISPČ RAGING 

KITUS’ SKAITYTI

klebonijoj, taip mėgęs, jos pa
ruoštą žuvį, jog į savaitę po ke
lis kartus pas ją žuvies pavalgy
ti ateidavęs. Jai beveik dvigubai 
mokėdavęs už žuvį, nei ji pro

POEZIJOS VEIKALAI
K'įeZija - kaip pavasaris, Kirns pradžioje pro urpsianti sniegą liepia 

laznymA issfcteisti rrrazuti, deimantu spiridmtj žfedą, medžių šaksfe
žirginiais, kaip konietėmis ir pamažu jvetfa Į garfftcfc jr garšt) ste
buiėft/s. l/ramatrskąf dėsi k ėr£itfnėrftd&‘gamtos. scenovaizdžiuose 4 svajoja, 

ir verkie poetai, pafegdafar fefėfkštf žbdžiarš ir Mtočili
gelmes

Nao.irvnuse yta gausus pasirinkimas pbScžilOS' fėrėifdŲ.
1. J. Augustaityte - VSiėiūnfėne,- ŽVAFGŽO^TOŠ ^A^TYSv ftedėllo’ t6r- 

mato. LZb psl Kaina ii.—.
2f. Jurgis Balt rusaites, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos 

Kišefiimb tormato. 157 psl
5. But&iy Ju<e, £ ii.6 < AS€l/‘: *. * - *-- t .S u<m Si,.7U

Vincas Jūf.-Ms lydėjau Vs 779Jc tfiitų nnkune. 1&-
psv Karina Sš

1 Kleopas Juf^eįiomi,' GVUDf - 1-JUDl. lyriko/ edea, 105 pfel. SŽ.OCr 
d An.iofijui kairys, AŪlksiNE SĖJA. KtlėrašėiaY, ®S p£'.

12 Nadas' ftrfjrtn'is', TRliU ROŽ/ų ŠVENTĖ. Eihudtf |jasSRojirfirf> 
įsviėturtas IrcVnaHes serfovex ĮąiKlis, su aiHorraos ilnjstracrjrfmis. S5.UK

13 Narfis Rastenis, THE FOREST O^ ANYKfčfAl, Arftrfno Bafafia'ūsfo
'AsWlWeiu šHeįts” ėėrtifriasf. ii įksi. _

M Balys kukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, -R fftl. fl.(XI.
15 S/atys Santvaras, aTDARi- LANGAI; Rnrfctmt lyrika, ttrt SSJjfc
>ė AUKČrS TAUĖe, 5-jl .lypk&Ą. ięnyKar, 152 psl
t7 Pe/r*s Suptas, SAULĖLEIDŽIO SPINVULIUOKt. Ėfttuotf kūri’rtė 

lia'i vi p'i , _,,v _ . , į. -« '. A .... .
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IV E užarti įut Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS.
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$1.50

17?,9 So. HALSTED ST’., CHICAGO, ILL. 6Ū608

Washington State Russet potatoes have long been a favorite 
accompaniment to meat and poultry ehtrecs. In this ątiickfy pre
pared Hungarian-style dish, the thinly sliced potatoes are sin> 
mered in a small amount of water with onion and seasonings. 
Then the moist tender potatoes are cote'red with a rich sour 
cream sauce. Paprika added to the cooking liquid gently flavors 
the potatoes and gives them a delicate blush of color. >

Serve Paprika Potatoes, garnished with a sprig of įarsfey, 
the next time baked chicken of a succulent roast beef is featured 
oh your menu.

Nutritious Washington State feussets, grown in fhe' /ertde 
Columbia River basin, are ideally suited for alt your favorite 
potato dishes. Sliced, cubed, or left whole, they cook evenly 
And retain their Shape.* And, since they are ah afl-ptfrpbs^ pota
to, they may be eobked, boiled or fried with tha earner moist 
and flavorful results;

PAPRIKA POTATOtS
4 Waslringion Štate Russet 1J4 teaspoons papfika 

putMoes
2 tbsp, butter or margarine

Jį efrp chopped oition
1 teaspoon salt

^Peel and thinly slice Russet potatoes. In shallow sauc^pah, 
inelt butter or margarine. Add onion and cook until tender and 
golden. Add sliced potatoes and sprinkle tflth Salt ahdl paprika. 
Add Water to pan until ft barely shows, through potatoes. -Govef 
and simmer gently about . 10 minutes or untft potatoes am just 
tender. Make paste of flour and cup water. Stir into Bquid 
in pan arid cook 5 minutes longer. Slowly stir iff spot tffeAm 

. and heat thrpugh but do not boil. Serve in heated casserole or
serving bowl. Garnish with pfff&ey. Mafceš t ^rvtfSs.'

Etfes-. 70 pKl., $1.00.
w.^„_ _______, _ ______ _  . ____ .____ Eilėraščiai. 0šl. $2.50
Alfonsas Tyruofis, METŲ Vti&MAl.. Lyrikos, rinktine,. 180 psl. $3.00 
Joms Valaitis. SENOVĖS LIETUVty fcitdMtfos £6smai
si .ou .. . -

/4 A’aofft’ai J4sa's, aūk PĖLAlttlNTAS. Poezija, 115 psl. S3.M.

Norėdami mAli <><»• Kita?, Knygas, prašome atsilankyti | Naujienr 
rairfifiė 6S.W6. prM-dard Mtfi ar- ptnfgičrj <rfdėf|

< fijfM*n ., ftt AhKoS . >

Great 
American 

Dream 
Machine.

out of dreams'. And, U.S.- Savings 
Bonds have been helping to ifiake 
happy dreams come true for yedfs.

NoXv, Bonds mature in less than 
six years. That mėtos your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your^parfi- 
Cttlar dfeani by joirtbig the Payroll 
Savings Plan tobere you wo^k, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your Arheticaii 
' -?am will be a reality.

Take stock in America.
NW Bofids mature iri less than ste Serifs.

S5.UK


Pasiskaitykime ir pamąstykime

Rusai naikina kitas v tautas

. Vilniaus spaudoje skaitome;
“Yra ir rūmai, ir senovinis 

parkas, ir senos kapinaitės su 
įžymiųjų žmoųių kapais. Tik 
labai gaila, kad Jašiūnų pamink
lai gerokai apleisti. Jei senieji 
rūmai (dabar čia tarybinis ūkis) 
iš “paradinės” pusės atrodo dar 
pakenkiamai, tai visai kitoks 
vaizdas iš kitos, parko pusės: 
vietomis apgriuvę,. , aptrupėję, 
aukšti vešlūs. berželiai ant ve
randos ir stogo ... Senasis par
kas taip pat varto apleistu miš
ku? Ačiū jašiūniečiams, kad 
pastaruoju metu bent gražuolį 
Merkį, tekantį pro rūmus ir 
parkų, išvadavo nuo paukštyno 
apteršto dvokiančio vandens 
masės. Trūksta rūpestingos 
rankos ir kapinaitėse: kapai ap
leisti, apžėlę krūmais, pamink
lai susmegę, raidės sunkiai įs
kaitomos, apsamanojusios, nėra 
jokios nuorodos, jokios lentelės, 
pažyminčios kapinaičių istorine 

’ vertę”.
Yra ir daugiau vietų netoli 

Vilniaus, ‘ kur reikia rūpestin
gos kraštotyrininko rankos. Štai 
netoli Medininkų pilies, kaip 
skelbia naujausios turistinės 
knygelės, yra aukščiausia Lie
tuvoje vieta — Juozapinės kal
nas. Tačiau turistas neras jo
kios nuorodos, vedančios į šį 
kalną, jokio atžymėjimo, kur 
yra ta geografinė vieta. Net vie
tiniai gyventoj ai, paklausti, ku
ris tas Juozapinės kalnas, tiks
liai negali pasakyti, nes tų kal-

•' 154 push knyga. Kaina $1.50
r* * * i

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos' ir Antano ' 
Smetonos valdymo laikotarpi,. negalės apsieiti be J. Augustaieio pa- , 
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- ( 
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo i 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau. ;i 

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

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608* * C ■ -
- F - 'A-l? * ‘ v ■ . -■

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

INSURED]
?C no

_ SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60603 
Peter Kazanauskas, President; Phone 847-7747

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

2 YEAR MATURITY -
Per Annum /

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

NOW INSURED TO 520,000.

£

Jau išėjo seniai laukta • - . -
Juozės Vaičiūnienės knyga - . -TAUTINIŲ ŠOKTO ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill 60608

vų Ųenf kęlios. ir kai kurios la
bai apaugusios krūmais. Taip 
ir stoviniuoją turistai ant vie-, 
nos jy*. atklampoję purviųų, 
apleistu, sunkiai Įveikiamu, ke
liuku. , . i

“Lit. ir Menas” pastebi: ’
“šiokiadieniais ir sekmadie

niais nuo ryto iki vakarę.atda
ros L. Stuokos-Gucevičiaus ka
tedros durys sostinės Gedimi
no aikštėje. Ateina pasigėrėti 
kerinčia Kanuto Rųsecko “Besi
juokiančio Italo” šypsena, kitais 
nepakartojamais meno šedev
rais.

Nėra reikalo kalbėti, kokį įs
pūdį palieka ši grožio šventovė. 
Vis dėlto kiekvieną sykį, eida
mas pro šalį, turėtum nurausti, 
aminklas — viso miesto akyse, 
o apsaugoti jį nuo nekultūringų 
žmonių nesugebame. Žvilgte
rėkime, kas dedasi ant muzie
jaus sienų. Mirga marga įman
triausi autografai, piešiniai.

“Originaliais ornamentais” iš
dabinta ir Gedimino pilis, Tra
kų tvirtovės ansamblis, nemaža 
kitų istorinės ir kultūrinės 
reikšmės objektų.. Šie gėdingi 
pėdsakai byloja, kad pernelyg 
nuolaidžiaujame jų autoriams.

Str. “Kelionė iš Baltašįškės į 
Kučiūnus” R. Sadauskas pasr 
tebi.:

“O gėrimas?
Nėra ko slėpti, geriame taip 

pat daug ir aistringai, kaip žmo
nės sako, su šišu. Geria mokyti 
ir dar užsilikę beraščiai; jauni ir 
pagyvenę, kolūkiečiai-ir dakta-

. i
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rai, žurnalistai ir kunigai. Kai
me kyla rimta tuščių butelių 
problema, nes vežti juos atgal 
į miestą — daugiau bėdos, negu 
naudos, tai kitur susirenka išti

sos rietuvės, teko matyti jais 
grįstą paniurę; o taip pat gėlių 
darželį aptvertą; — pabrėžia 
“L. ir M.”

-J. Cicėnas” ISTORINIAI DOKUMENTAI
Kaip pulk. K. Griniui atrodė Lietuvos ateitis

(Tęsinys)

Lietuvos santykiai su Vokietija

Būdamas sveiko proto ir ra
maus 'būdo, Į visus hitlerinės 
Vokietijos prajovus lietuvis nuo 
pat pradžios . žiūrėjo šaltai ir 
skeptiškai, panašiai, kaip blai
vas žmogus gali žiūrėti į nusi
gėrusį.

Lietuvis aiškiai matė, kad di
dybės karštligės apimta Vokie
tija eis pasirinktu keliu iki galo. 
Pratęs per ilgus šimtmečius su 
vokiečiais santykiauti, lietuvis 
nebuvo perdaug nustebintas nei 
Klaipėdos ultimatumu, nei rug- 
piūčio 23 d. su Maskva padary
tu susitarimu, nei rugsėjo 1 d. 
.vokiečių iniciatyva pradėtu ka
ru. Sukandęs dantis jis žiūri, 
kai šiandien putojantis vokie
tis, su bizūnu rankoje vaiko Lie
tuvos ūkininkus iš jįj ūkių, kai 
naujojo kryžiuočių Magistro - 
Fiurerio vardu mobilizuojami 
jauni vyrai eiti kraujo lieti už 
apsvaigusio Herrenvolko ateitį, 
kai Lietuvos berniukai ir mergi
nos varomi masėmis dirbti į 
griūvančius Vokietijos fabrikus. 
Su pasipiktinimų Jis klausosi 
vokiškojo kliedėjimo apie Le- 
bensraumus ir Blutopfer — 
kraujo auką.

Sukandęs dantis lietuvis žiū
ri ir laukia valandos, kad iš to 
paties vokiečio įgytą ginklą ji
sai galėtų atkreipti prieš prūsiš
kąjį engėją, kad ir vėl nusikra
tytų jo pančių. Lietuvis dar ne
pamiršo ano karo okupacijos 
laikų, nepamiršo nei teutoniš
kų ordų siautimo Žemaitijoje 
1919 metais.

Už visus savo darbus žiauru
sis okupantas susilauks užsipel
nyto atpildo, o Lietuvai padary
ta materialinė žala turės būti, 
iki paskutinio cento, Reicho 
atlyginta.

Bėgančio okupanto kulnis min
damas, liętuvis eis iki Kuršių 
pajūrio; iki Klaipėdos.

Lietuvos santykiai su Rusija

Per šimtmečius su Maskva 
santykiaudama, Lietuva pergy
veno įvairių politinių ruožtų. 
Buvo karų, buvo okupacijų, ret
karčiais buvo ir bičiulystės pa
sireiškimų. Pradėtas 1920 metų 
liepos 12 d. sutartimi, paskuti
nis gero sugyvenimo ruožtas 
tęsėsi iki šio karo pradžios, kai 
Maskva 1939 metų rugsėjo mė
nesy staiga pareikalavo teisės 
pastatyti Lietuvoje savo įgulas. 
Nepraėjus ir metams, Lietuva 
buvo Sovietų okupuota. Prasi

dėjo baisusis Lietuvai metas. 
Dar iki šios T dienos vokiškasis 
okupantas Lietuvoje naudojasi 
rusiškojo pirmtakūno “kolek
tyvizacijos dovana”. Ir jei ne 
staigus 1941 metų birželio 22 
m. posūkis, lietuvių tauta tik
riausia būtų buvus galutinai 
išdeportuota, išblaškyta, sulik- 
viduota. Dešimtys tūkstančių 
mūsų brolių ir seserų, jokios 
pagalbos nepasiekiami, dar ir 
šiandien miršta beribiuose So
vietų plotuose. Taip, lietuvių 
tauta liko Maskvos baisiai ap
gauta ir sužeista.

To nepaisant, geografinėje 
kaimynystėje su rusais teks gy
venti ir toliau, ir tai nepaisant 
Rusijos spalvos. Noroms-neno- 
roms, abiem pusėm reikės ieš
koti vadinamojo “modus viven- 
di” — sugyvenimo būdo.

Vienas Sovietų1 publicistas 
1941 metais, jau kovai su vo
kiečiais įpusėjus^ išsitarė, girdi, 
1937—1941 metų Sovietų laiky
seną Lietuvos atžvilgiu dikta
vo militarinįai samprotavimai. 
Nors toks pasiteisinimas ir ne
visai įtikinančiai skamba, ta
čiau, manau, jis galėtų būti 
eventualiai . panaudotas disku
sijų baze. ;•

Turiu įspūdžio, kad mums, 
lietuviams, būtų svarstytinas 
atstatymas padėties, kuri buvo 
prieš šį karą. Praktiškai tas 
reikštų grįžimą prie padėties, 
pagrindiniai išeinant iš 1920 m. 
liepos 12 d. mūsų sutarties su 
Rusija. Bet čia bus reikalingi ir 
stambus korektyvai. Vienas iš 
jų būtų atlyginimas Lietuvai už 
padarytus 1939—1941 metais 
nuostolius, nepamirštant kom
pensuoti ir nuo 1920 metų ne- 
damokėtas Lietuvai skolas. Aš 
čia turiu galvoje anais metais 
Lietuvai pasiūlytą, bet niekuo
met Sovietų neįvykdytą pažadą 
dalį nuostolių atsiimti mišku 
nuo kelmo.

Bet visų pirmiausia mes iš 
Maskvos laukiame išlaisvinimo 
mūsų deportuotų brolių ir se
serų. 
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Lietuvos santykiai su Latvija 
ir Estija .

Nelygu kitos krypties, mū
sų santykiai šiame bare atrodo 
ko geriausi. Šiokių tokių geo
politinių skirtingumų nepaisant, 
visos trys Pabalčio tautos nuo
širdžiai tiki, kad po šio karo 
joms pavyks sudaryti Baltijos

today's FUNNY

“Rusija skuba suliedinti 100 
s&n^fautybių** — tokia antraš- 
tė riįgp. 31 d. “New York Ti- 
inąs” paskelbtas dienraščio mas 
k vi nio korespondento Theodo
re Shabad straipsnis. Platus ir 
išsamus straipsnis vertas dė
mesio. Jis iliustruotas piešiniu 
— žemėlapiu,’ kuris vaizduoja 
Sovietų Sąjungos pagrindines 
22 etnines grupes. Į jas įrikiuo- 
ti ir Baltijos valstybių gyvento
jai:- lietuviai, latviai ir estai.

Dienraščio korespondento 
nuomone/-rusams pavykę daug 
pasiekti, ypač kultūros suliedi- 
nimo šrity, . nors galutino su- 
liedinimo jiems nepavykę įgy
vendinti. Esą,- kai Šiais metais 
rusai mini 50Ją Sovietų Sąjun
gos įsteigimo sukaktį, tai kaip 
tik dabar pasirodė žinia dėl ne
ramumų Lietuvoje, kaltini
mai dėl rusinimo krypties Uk
rainoje ir pastangos teigiamai

sąjungą. Tam tikslui pasiekti 
šiandien darbuojasi visa eilė 
komitetų ir institucijų.. Iš Pa
balčio gaunamos žinios rodo, 
kad ta prasme stipri srovė reiš
kiasi šiandien ir pačiuose tų 
kraštų gyventojuose. Kaip ma
tote, noras įeiti į sąjungą iš Pa
balčio tautų pusės yra didelis. 
Didelė ta prasme pažanga būtų 
padaryta, jei Baltijos jūros šau
gurno kompleksu tiesioginiai ir 
aktyviai susirūpintų Švedija.

Išvada yj
Baigdamas šį savo kiek ilgo

ką referatą, dar kartą pabrėžiu 
kalbąs savo tik vardu ir reiškiąs 
tik savo nuomonę. »

Tą ar kitą Lietuvos, užsienio 
politikos žodį tars Suverene ir 
Demokratinė Lietuva per savo 
laisvai ir nevaržomai ? rinktus 
tautos atstovus ir tautos pasta
tytą valdžią. To nepaisant, bū
dami savo tautos atžala, mes 
čia, laisvame pasaulyje atsidū
rę, įvairių pasaulėžiūrų ir užsi
ėmimų žmonės, susibūrę į įvai- 
vias visuomenės organizacijas, 
turime ne tik teisės, bet ir prie
volės rūpintis mūsų tėvų žemės 
likimu, ruošti dirvą jos atgimi
mui ir aiškintis ateities perspek
tyvas. šiandien okupanto su
kaustyta Lietuva — Tėvynė lau
kia Demokratijų pergalės ir 
Jūsų, broliai amerikiečiai pa
galbos!

(Pabaiga)
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indiliil
Apdrausti iki $20,000.

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

, Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

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

vertinti prieA'l|Uvasį4 
nekomunistinę Gruziją.'

• Pats- N-YTb Istraipsnis infoiy 
macinm pobūdžiu ųgal ir nau- 
djhgas,; < išskyhisl^—- autoriaus- 
gal sąmoningai primirštą svar
bų bruožų: jei Baltijos valsty
bės, Gudija, Ukraina, Gru- 
zijay- Armėnija ir kt. šiuo metu 
ir'Jaikoinos Sovietų Rusijos 
tautybėmis — priderėjo skai- 
hiojams nušviesti —nuo kada 
jos’tokiomis virto ir kuriuo 
būdu? Tepaskelbta, kad Gru
zija laisva valstybe buvusi prieš 
50 metų; gi nei žodžiu; neužsi
minta, kad Baltijos valstybės 
nepriklausomomis 1 buvo ligi 
1940 metų, nenurodyta, kokiu 
būdu jos buvo įspraustos į So
vietų Rusijos valstybės sąstatą. 
Iš rimto dienraščio laukiama ir 

Inž. Vytautas I^mdsbergis — 
Žemkalnis buvo pakviestas su
kurti scenovaizdį Panevėžio te- 

visapusiškos, objektyvios inforįatro pastatytam Ibseno veika- 
macijos. ■ jlui “Hedda Gabler“. Liepos

Šiaip skaitytojai galėjo su- mėn. teatrui su šia Ibseno dra- 
vokti, kad iš 241.5 mil. Sovie- ma gastroliavus Kaune, Lands-
tų Sąjungos gyventojų, rųsų 
tėra 130 mil., likutį sudaro 
įvairios tautybės, kurni viena 
esą lietuviai su 2.7 mil. gyven
tojų.

Laikraštis nepilnai pavaiz
davęs tikrovę, kiek girdėti, 
yra gavęs jo Redakcijai skirtų 
laiškų ir ne tik lietuvių, bet ir 
kitų Baltijos kraštų gyventojų, 
JAV-se gyvenančių, parašytų.

O T A SUSIYIENIJIAIAS I
I i rX lietuvių

AMERIKOJE
SLA — jau 80 metv tarnauja lietuviu visuomenei ,ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuviu fraternalinė organizacija — įduoda fyvy- 
bes apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

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

SLA — jaunimui duoda gera Taupomai, Apdrauda - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę Į 
už $1,000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.

STxA. — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 
-nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugilu na

riams. Už $1,000.00, akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
t metus.

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysi!:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA Į 

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001 I
....... - 11 _____ .

i Kas vasaroja PalangojeI /
“tįyįętfkąją š- m- He- 

I Jos 125 'd' (įdėjo Šių vasarą Pa
langoje vasarojusių nuobrauką. 
Viena tokia grupė gėrisi Palan
ga. Igąs tie vasąrol,oj^j?| Taigi 
—- S. Kovalenka (iš Charkovo), 
AI. Ordannič (Ufa), N., Levi 
(Maskva), A. šugaev (Uralas), 
B. Jocienė (Kaunas), A. Kosso? 
her (Suchumi), G. Grigorevų 
(Čeliabinsk), 1). Davliatpv (Tas 

jkent), G. Belousov (ĮKrasno- 
ipols) ir A. Cakadze (Tibilisi). 
Taigi iš 10 vasarotojų vos vie
na — lietuvė. Tai būdinga ne 
tik vasarotojų grupei, bet ir 
visai Palangai, kur okupuoti 
lietuviai tesudaro vos 10 proc. 
visų vasarotojų.

bergis, pasipiktinęs sudarkytu 
scenovaizdžiu, Įdėjo piktą laiš
ką “Literatūros ir Meno” sa
vaitrašty (nr. 28). Jis pasijuto 
esąs nuskriaustas, nes jo suk ui
tos vadinamos scenografijos 
jis visiškai neatpažinęs. (E.)

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BICTULTS



SAULIUS KUPRYS

TH£ UTHUANĮAN DAUT NEWS U <
Pubtiahed DbUj Except Sunday by The Lithuaxiiayi News. Pub. Cp^ Inc.

1739 $♦. HalsUd Btrwt, Chicago, HL 6060A Telephone HA M100

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
m Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
dx 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, 
other countries $23.00 per year.

US cents per copy. 15 c on Saturday

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

. $6.00

.. $2.00

Kanadoje: 
metams ___

pusei metų __
vienam mėnesiui

_ $12.00
_ $3.00

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams _ ___________
pusei metų ____________
trims mėnesiam^ . 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams ____________
pusei metų 

122.00
$12.00
$7.00

$20.00
$11.00

Uzaieniuose: 
melams ____
pusei metų __
riensm mėnesiui

$13.00
$3.50

Saulius Kuprys, ateitininkų, visom savo blogybėm. George 
jaunimo naujo žurnalo Gau-'Sherman, praleidęs keletą me- 
deainus redaktorius, pirmame tų Sovietų Sąjungoje, šitaip 
numeryje parašė straipsnį apibūdina komjaunimo nepap- 
apie dabartinį Lietuvos jau- rastų vaidmenį: “Šita (kom- 
nimą. Jis tvirtina, nenuro-'jaunimo) galia leidžia organic 
dydamas šaltinių, kad dabar
tinis okupuotos Lietuvos jau
nimas tolsta 
ideologijos, 
skaitytojams 
šipažinti, ką

nuo soviethinės 
Manome, kad 

bus įdomu su- 
Amerikos lietu

vis jaunuolis rašo apie jau
nimą Lietuvoje. N. Red.Naujienos eina kasdien, ifakiriant 

sekmadienius Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
UL 60608. Telet HAymarkat 1-6100.

Pinigui reikia siusti pakte Money 
Orderiu kartu su u įsakymą.

Sovietų Sąjungoje trūksta bulvių
Murray Seeger, Los Angeles Times korepondentas 

Maskvoje, praneša savo ir kitiems Amerikos laikraš
čiams, kad šiais metais bus didelė stoka bulvių visoje So
vietų Sąjungoje. Sovietų vyriausybė anksti susirūpino 
blogu derliumi, o dabar kiekvienam jau darosi aišku, kad 
šiais metais stigs ir bulvių.

Visoje Sovietų Sąjungoje bulvės buvo ir tebėra ne
paprastai svarbus maistas. Pirmon eilėn Sovietų Sąjun
gos gyventojams rūpi duona, antroje vietoje stovi bulvė. 
Amerikiečiai valgo žymiai mažiau bulvių negu rusai. 
Amerikiečiams bulves reikia kepti, pjaustyti, džiovinti, 
aliejuoti, tai tada jas dar valgo, bet jeigu paduosi tiktai 
išvirtą bulvę, tai labai retas ją valgys. Bulvinės sriubos 
amerikiečiai veik nevalgo. Tuo tarpu Rusijoje, Lietuvoje, 
Latvijoje, Gudijoje ir kitose komunistų valdomose vieto
se bulvės yra pagrindinis maistas. Trečioje vietoje stovi 
kopūstai, burokai, o mėsa ir riebalai dar ir šiandien ten 
skaitomi tiktai turtingųjų valgiu.

Šią vasarą įvairiose Rusijos vietose smarkiai lijo. 
Bulvės buvo laiku pasodintos, bet jos neužaugo. Jas so
dina nauju būdu, mašinomis, tinkamai jų neapkaupė. 
Dirvožemis labai ilgai buvo apsemtas, pasodintos bulės 
supuvo. Sudygusios ir užaugusios nedavė laukiamo der
liaus. Kolchozų agronomai bulves sodino pagal planą ir 
instrukcijas iš centro, bet rezultatai labai prasti. Seeger 
praneša, kad jau kelinta savaitė bulvių nesimato valsty
binėse krautuvėse. Į didesnius Rusijos miestus atveždavo 
bulvių iš pietinės Ukrainos, bet šiais metais ir Ukrainoje 
bulvės neužderėjo. -

Gudija buvo Rusijos bulvių aruodas. Kiti javai blo
gai auga Gudijoje, bet bulvės teri užaugdavo. Gudai tik 
nepajėgdavo laiku jas nukasti. Veik kiekvieną metą Gu
dijoje bulvės sušaldavo. Sovietų valdžia įsakinėjo rinkti 
ir sušalusias bulves. Sovietų chemikai iš sušalusių bulvių 
varydavo vodka. Vodka yra sovietų valdžios pajamų šal
tinis pačioje Rusijoje, o paskutiniu metu sovietų valdžia 
už vodką gauna dolerių ir iš užsienio. Kitos sovietų pre
kės užsieniuose neina, bet vodka randa vis didesnę rinką 
ne tik Europoje, bet ir Amerikoje.

Murray Seeger savo skiltyje rašo:
“Iki šio meto gyventojai dar nepastebėjo, kad 

šiais metais buvo prastas javų derlius, bet šeiminin
kės jau skundžiasi, kad bulvės, kurias rusai valgo

Ideologinis nutolimas labiau
sia jaučiamas jaunimo santy
kiuose su komjaunimu. Kom
jaunimo organizacija yra didy
sis aparatas, kuriuo sovietai se
ka ir indoktrinuoja jos narius. 
Jaunimui šis “aparatas” atsto
vauja komunistinei sistemai su

zacijai kištis į pačius asmeniš
kiausius jaunimo reikalus; 
Komjaunimo vadai išreikalauja 
iš narių išpažintis, baudžia ir 
prižiūri juos, kad joks komjau
nuolis neperžengtų “tvarkos” 
ribų. Maištingesnis ; studentas 
rizikuoja išmetimu iš komjau
nimo, o tai lygu išmetimui iš 
universiteto”. Taigi jaunimas, 
kuris nori studijuoti, tuo pačiu, 
turi priklausyti ir komjauni
mui.

Tačiau jaunimo nusivylimas 
sovietine sistema iššaukia ir ne
pasitenkinimą komjaunimu. 
Ryškiai pastebimas jaunimo ne-

bent du kartu į dieną, prapuolė iš valstybinių krau
tuvių. Kainos laisvoje rinkoje, kurioje ūkininkai gali 
pardavinėti savo asmeniškuose’ sklypeliuose išau
gintus produktus, yra dešimtį kartų brangesnės, ne
gu valdžios nustatytos kainos”. (Chicago Sun-Ti
mes, 1972 m. rugp. 26 d., 16 psl.)
Šalia namų paliktuose sklypeliuose Sovietų Sąjungos 

gyventojai pasodintas bulves tinkamai apkaupia. Kau
po viduje palieka duobelę, kurion susirenka lietaus van
duo. Jeigu vandens atsiranda daugiau, tai jis kaupo šo
nais ir nubėga. Ūkininko prižiūrima bulvė visuomet turi 
pakankamai drėgmės, o nereikalingas vanduo vagelėmis 
nuteka. Sovietų agronomai vartojo kitus metodus ir su
gadino šių metų derlių.

Komunistų partijos centro komitetas, apsvarstęs 
šių metų blogą javų ir bulvių derlių visoje Gudijoje, pa
varė Gudijos centro komiteto pirmąjį sekretorių P. M. 
Mašerovą. Brežnevas ir kiti sovietų valdžios pareigūnai 
įspėjo kiekvieną partijos sekretorių prižiūrėti derlių, bet 
Mašerovas rugių neužaugino ir bulvių neprižiūrėjo. Ma- 
šerovas turėjo teisę skelbti visus reikalingus patvarky
mus, bet jis tinkamai derliaus neprižiūrėjo.

Pats Brežnevas išskubėjo į Kazachstaną. Atrodo, 
kad ten šiais metais derlius gana geras, bet vietos gyven
tojai nepajėgs jo nuimti. Brežnevas nori vietoje . reikalą 
ištirti ir imtis priemonių derliui gelbėti. Brežnevas bijo, 
kad ir šiais metais Kazachstano neužpultų šalčiai ir der
lius neliktų laukuose.

Sovietų Sąjungoje keliamas klausimas keisti Stalino 
įvestą kolektyvizaciją. Kiekvienam aišku, kad valstybė 
nepajėgia tinkamai naudoti žemės ūkio. Privatūs žemės 
savininkai geriau prižiūri žemę ir užaugina daugiau javų. 
Jie įdeda daugiau darbo, bet užtat ir rezultatai geresni. 
Sovietų ekonomistai abejoja, ar kas išeis iš dabartinio 
penkmečio plano. Komunistinės valdžios pakalikai verčia 
darbininkus ir buvusius ūkininkus lenktyniauti ir sun
kiau dirbti, bet naudos iš to nėra. Sovietų valdžios pirk
liai jau užsakė didelius kiekius javų JAV ir Kanadoje, o 
dabar keli pirkliai išvažiavo panašiems užsakymams Au
stralijon. Jeigu komunistai per 50 metų nepajėgė-užsiau
ginti pakankamai duonos ir bulvių, tai jau metas keisti 
visą tą sistemą. '

noras stoti į šitą organizaciją, žia savo tauto* kiltūrųies verty- 
; Net kai kurie partijos vadai bes. šitas jaunimo tautiškumas 

pradėjo baimintis mažėjančiu reiškiasi keliose formose, 
narių skaičiumi komjaunime. 
Šitas reiškinys ypač pastebimas 
Pabaltijo valstybėse (respubli
kose). Pats S. P. Pavlov, centro 
komiteto pirmasis sekretorius, 
prisipažino, kad jaunimo nuto
limas nuo komjaunimo yra rea
lus. šita pastanga kaip nors 
išsisukti iš komjaunimo yra 
aiškiausias jaunimo nutolimo 
arba komunistinės ideologijos 
atmetimo pavyzdys.

Jaunimo ideologinį nutolimą 
galima suskirstyti į dvi rūšis: 
teigiamą ir neigiamų. Neigia
mas . nutolimas įvyksta tada, 
kada jaunimas, atmesdamas ku
rį nors marksistinį idealų, ne
užpildo tos tuštumos kitu idea
lu. Gyvenimas tada pasidaro 
bergždžias, bereikšmis. Vienin
telė vertybė, kuri belieka, yra 
savo malonumų patenkinimas. 
Teigiamas nutolimas skiriasi 
nuo neigiamo tuo, kad paneigto 
idealo vietoj pastatomas daž
niausiai kitas, vertingesnis idea
las.

Lietuvos jaunimo neigiamas 
nutolimas yra vaizduojamas 
rašytojo Juozo Grušo vaidinime 
“Meilė, dziasas ir velnias”. Gru
šas šitame veikale pristato mum 
jaunimų, kuris yra nutolęs nuo 
visų vertybių, o prisirišęs tik 
prie alkoholio, laukinės muzi
kos ir lytinių malonumų.

Jaunimas vaidinime, atmesda
mas sovietų peršamus idealus, 
gyvena be tikslo; jiem gyveni
mas lieka vien malonumų paten
kinimas. Vaidinime vaizduoja
mi Įvykiai yra paimti iš dabar
tinės Lietuvos jaunimo gyve
nimo. Pavyzdžiui, alkoholiz
mas tarp jaunimo auga pasibai
sėtinai greitu tempu. Jaunimo 
spaudoje yra plačiai diskutuo
jama jaunimo moralinis pasi
metimas. Taigi neigiamasis nu
tolimas sovietuose pagimdė sa
votiškus “hipius”, kuriuos ru
sai praminė “stilingomis”. Tų 
“stiliagų” neretai matyti ir Lie
tuvos miestų gatvėse. Neigia
masis nutolimas yra negatyvus 
iš esmės, tad ir jo rezultatai gali 
būti tik žalingi. Lietuvoje šitai 
matyti taipgi iš jaunimo nusi
kaltimų vis didėjančio skai
čiaus.

Kaip neigiamas nutolimas 
yra viską naikinantis, taip tei
giamas nutolimas yra kuriantis. 
Teigiamo nutolimo kuriamosios 
galios pavyzdys yra lietuvių tau
tiškumas. Rusų komunistų aiš
kus noras yra sunaikinti lietu
vių tautos kultūrinę individua
lybę, tuo pačiu panaikinant ir 
lietuvių laisvės troškimų. Ta
čiau lietuvių jaunimas, atmes
damas peršamąjį rusiškąjį kul
tūrinį pakaitalą, kaip tik pabrė-

Pir
miausia, yra pabrėžiamas lie
tuvių kalbos, tautosakos ir isto
rijos savitumas, tai yra visais 
šiais dalykais nepriklausomu
mas nuo rusų ar aplamai slavų. 
Senoji Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštija jaunimui yra tapusi 
tautinės garbės ir laisvės troš
kimo simboliu.

“ Kitas teigiamo nutolimo pa
vyzdys yra rusiško provincia
lizmo atmetimas. Lietuvos jau
nimas dabar visą dėmesį yra nu
kreipęs į Vakarus. Jie iš Vakarų 
laukia naujų idėjų ir geresnio 
gyvenimo. Lietuviškasis jau
nimas savo aprangoje ir muzi
koje imituoja Vakarų valstybių 
jaunimą. Dabar Lietuva yra 
tiek panaši į Vakarus, kad rusai 
veržiasi į Lietuvą bent paatos
togauti, nes ten jiems po slogios 
rusiškos aplinkos atrodo yra jau 
užsienis.

Nors jaunimo susidomėji
mas Vakarais yra labai svarbus 
veiksnys, tačiau kur kas giles
nis yra jaunimo nutolimas nuo 
materialistinio ateizmo. Jauni
mo atmetimas marksistinio, ate
izmo ir ieškojimas senų ir nau
jų religinių bei moralinių ver
tybių yra aiškus teigimo nutoli
mo pvyzdys. Yra neįmanoma 
šiandien pasakyti, kiek jauni
mo atsilaikė prieš ateistinę- te
nykščių propagandą. Nors ne
galima nustatyti tikslaus skai
čiaus, kiek jaunimo tiki, bet 
nėra abejonės, kad dabar vyksta 
įvairiom formom grįžimas fe- 
ligijon. Pavyzdžiui, viename 
laikraštyje jaunuolė skundžiasi, 
kad dabar per daug dėmesio yra 
skiriama materijai, o mažai kas 
rūpinasi dvasinėm vertybėm. 
Kitas Įdomus okupuotoje Lietu
voje reiškinys yra kryželių ne
šiojimo mados paplitimas jau
nimo tarpe. Žurnale “Jaunimo 
Gretos” vienas dramaturgas 
pasisako, kad nors jis pats ma
no, jog Dievas yra iliuzija, vis 
dėlto jis prisipažįsta, kad daug 
kam pasaulis be Dievo yra be
prasmis. .

Nuo marksistinio ateizmo nu
tolusį okupuotos Lietuvos jau
nimų galima suskirstyti į tris 
grupes. Pirmieji yra tokie, ku
rie nuoširdžiai tiki Dievo buvi
mu. Antrieji yra tie, kurie ran
da prasmės bažnyčios tradicijo
se ir papročiuose. Pagaliau tre
tieji, kurie patys netiki į Dievą, 
bet supranta, kad daug kam Die
vo idėja yra gana svarbi jų gy
venimo dalis. Šitie pastarieji 
taipgi pasisako už religinę lais
vę ir tolerancijų.

Mano manymu, Lietuvos jau
nimas tolsta nuo sov. ideologi
jos svarbiausiai dėl laisvės triš- 
kimo. Politinės laisvės prara-

dimas yra tik dalinė nutolimu . 
priežastis. Dvasinės laisva sa-»* 
varžymas, kurį dabartinis "Lae- 
tuvos jaunimas pergyvena, yra 
gal pati svarbioji to nutolimo 
priežastis. Taigi tas lietuviško, 
jaunimo ideologinis nutolimas 
(degiama ir neigiama forma) ' 
yra tiesioginįs rezultatas rusų .* 
primestos lietuvių tautai totali
tarinės valdžios ir marksistinės 
ideologijos.

Turint galvoj Lietuvos ateitį, 
neigiamas nutolimas naikina 
tautos laisvės troškimų. Tačiau 
teigiamas nutolimas yra kaip 
tik tas gyvybinis veiksnys, ku- . 
ris įgalins naujų nepriklauso
mos Lietuvos ateitį. Iš teigia
mai nutolusių jaunuolių, kils 
nauji Vasario 16-tds dienos akto 
signatarai

Didieji Lietuvos 
knygnešiai

Jau 1867 m. vyskupas M. Va
lančius buvo suorganizavęs ke
letą patikimų žmonių ne tiktai 
knygoms gabenti iš Prūsų, bet 
ir joms platinti Lietuvoje.

Iš Valančiaus knygnešių yra 
žinomi penki: Jurgis Bieliaus- 
kas-Bielinis, Stasys Račuika, 
Panevėžio apskr. Raguvos se
niūnijos ūkininkas, Simanas 
'Kulikauskas, smulkus bajoras 
nuo Raseinių (1871 m. ištrem
tas į Sibirą), valstietis Julius 
Rukuiža ir Steponavičius (1884 
m. pabėgęs į Ameriką). Tačiau 
žemaičių vyskupo organizacija 
jau 1870 m. buvo rusų susekta 
ir nustojo veikusi.

V. Sruogienė
(iš Kovos metų dėl savosios 
spaudos).

Nauji leidiniai
AND YOU. Marijos Saulai- 

tytės poezijos anglų kalba rin
kinys. Rinkinio įvadą parašė 
JAV poetų* sąjungos pirminin
kas Fairleigh Dickinsono uni
versiteto literatūros profeso
rius dr. Charles Angoff. Aplan
kas dail. Prano Lapės. Knygų 
išleido Manyland Books leidyk- '■ 
t^Kew Yorlie,’ 1972 m. Įdėta v 
apie 80 eilėraščių. Knyga Įdė
tais viršeliais. Leidyklos kaina 
$2.95. Tai trečioji M. Saulai- 
tytės poezijos knyga. Pirmosios 
dvi — Kai mes nutylam (1967 
iri.) ir Viena Saulė Danguje 
(1971 m.) — yra jos kūrybos 
lietuviu kalba rinkiniai. <•
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— Nesimeldžiančioin moterim jie išpiauna liežu

vius. Caras gali Įsakyti tą pati padaryti .
— Tegu įsako, bet melstis jis mūsų neprivers, — at

kirto lietuvė ūkininkė.
Šiuos pasikalbėjimus mano tėvas turėdavo Jablons

kiui pakartoti. Ji sujaudindavo toks lietuvių moterų 
drąsus atsakymas. Vėliau jis, parinkęs tinkamą akimir
ką, užsukdavo pas Tumosas ir bandydavo iš pačios 
Tumosienės užgirsti pasikalbėjimą. Pas Kromus jam 
būdavo dar arčiau, užeidavo ir pas Mauzus.

Jonas Jablonskis tėvui papasakodavo, kas darėsi 
Rusijos gilumoje. Ypatingai keistų dalykų būdavo Bes
arabijoje, Azijoje, Kamčatkoje. Rusų generolai tikė
josi lengvai japonus sumušti, o vėliau turėjo nuo jų 
bėgti. Japonų kariuomenė, kavalerija ir laivynas buvo 
daug geresni, negu rusų caro. Generolais caras skir
davo savo gimines, kurie apie karo reikalus labai ma
žai tesuprato. Jis pasakojo, kad japonams tais laikais 
daug padėjo lenkai. Iš Kronštato Caras nutarė slaptai 
pasiųsti Baltijos laivyną į Mandžūrijos vandenis. Caro 
laivai plaukdavo naktimis, kad žmonės nepastebėtų, 
kaip jie iš Baltijos jūros išplaukė į šiaurę. Vėliau jie 
plaukė toli nuo krantų, kad žmonės nepastebėtų. Bet 
.lenkai patyrė, kad caras Baltijos laivyną slapta siunčia 
i Mandžuriją. Jie laiku įspėjo japonus. Japonai pasi
ruošė, caro laivus sutiko ir nuskandino, dar Mandžiuri- 
jos nepasiekus, ši žinia krito giliai tėvo atmintin. Aš 
atidžiai klausiausi pasakojimų apie Besarabijoje vienos 
16 metų mergaitės teismą, apie jos nuteisimą ir vary
mą į Sibirą. Tada ir aš Žavėjausi Jablonskio suteikia
momis žiniomis, bet visa tai atmintyje išdilo. Jeigu

man reikėtų viską šiandien patvirtinti, tai neišdrįsčiau. 
Tada, atsimenu, šie dalykai man labai Įkrito Į galvą, 
bet per tiek laiko galėjo ir išblėsti, žmogaus atmintis 
yra labai keistas organas. Vienus dalykus ji ilgus me
tus aiškiai užlaiko, o kiti dalykai išgaruoja kaip kam
paras.

Jonas Jablonskis atostogas, praleisdavo Rygiškiuose. 
Kiekvieną vasarą jis aplankydavo savo broli, su juo iš
sikalbėdavo ir jam daug naujienų pasakydavo. Jis mė
go ir su kitais kaimynais pasimatyti ir pasikalbėti. Pra
džioje vasarai jį tėvas parsiveždavo, vėliau jis jau pats 
pareidavo, maišeliu daiktų nešinas. Dar vėliau jis par
važiuodavo dviračiu. Tais laikais Lietuvoj jau ėjd ma- 
ddh dviračiai. Vasarą Lietuvoje keliai būdavo sausi, 
tai lengvai'geru dviračiu galėjai važinėti. Vietomis jau 
buvo plentai, tais laikais šašėjomis vadinami. Dvira
tininkai galėdavo traukti plentais, keliais ir net dides
niais takais.

<. - <- w

Vieną pavakarę, atsimenu, Jablonskis atvažiavo 
dviračiu pas mus, pradėjo pokalbius su tėvu ir kitais 
šeimos nariais. Kai pamatė, kad aš pradėjau sukinė
tis apie jo dviratį ir žiūrinėti ratus, reteži ir kitus prie
dus, tai jis manęs paklausė, ar moku dviračiu važiuoti. 
Aišku, aš jau buvau pramokęs Griškabūdyje. Tada jis 
man leido pasivažinėti savo dviračiu. To aš niekad ne
užmiršiu. Bet visam gyvenimui mano atmintyje liko 
vienas Jablonskio patarimas. Atsisveikindamas su tė
vu ir besirengdavas dviračiu toliau keliauti, jis man 
tarė:

— Antanuk, prašyk tėvo, kad leistų tave į aukštes
niąją mokyklą. Bemoksliam žmogui ir ūkyje sunku gy
venti. ..

Man patiko mokytis. Man patiko eiti į Griškabūdi, 
bet aš norėjau eiti ir Į aukštesnę mokyklą. Kiekvieną 
kartą vis klausdavau tėvo, ar jis mane leis į Marijam-
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polę, bet niekad negalėjau iš jo gauti teigiamo atsa
kymo.

Man atrodo, jog tai buvo paskutinis mano pasima
tymas su Rygiškių Jonu. Jis galėjo dar užvažiuoti į Blįu- 
viškius, bet manęs ten jau. nebebuvo. Aš jau buvau iš
važiavęs Į Arneriką “laimės ieškoti”. Su Jablonskiu ne- 
susirašinėjau ir iš tėvo nieko apie jį negirdėjau, bet iš 
spaudos sekiau šio tauraus mūsų kaimyno darbus Lie
tuvos laisvei ir lietuvių gerbūviui, žinau, kad jis buvo 
pažangus žmogus, kad nemėgo fanatikų, kad stengėsi 
mokyti jaunimą.

Jablonskio tėvai norėjo, kad jis, baigęs Marijam
polės gimnaziją, stotų į kunigų seminariją. Tėvams at
rodė, kad jo ir būdas geras kunigui. Jis buvo ramus, 
triukšmo nekeliantis ir susivaldantis jaunuolis. Bet 
Jablonskis atsisakė stoti į kunigų seminariją. Jis išva
žiavo į Maskvą, kur studijavo filosofiją. Jis pasišventė 
klasikinėms graikų ir lotynų kalbų studijoms. Mokslas 
jam sekėsi. Profesoriai tuojau pastebėjo, kad jis yra 
gabus vyras. Maskvos Universitete prof. Koršas atkrei
pė jauno studento dėmesį į lietuvių kalbą. Koršas buvo 
kalbų specialistas. Prof. Koršas įtikino Jablonskį dar 
giliau studijuoti kalbas, patardamas yptingą dėmesį 
kreipti į lietuvių kalbą. Jablonskis jau ir šiaip lietuvių 
kalbą buvo pamėgęs, o Koršo paragintas jis ryžosi į 
lietuvių kalbos reikalą dar giliau pažiūrėti. Tarp Jab
lonskio ir prof Koršo užsimezgė draugiški santykiai 
pačiame universitete, jie nenutrūko ir vėliau, kai kiek
vienas mokslininkas ir studentas nuėjo savais keliais, 
šias žinias skaičiau lietuviškuose laikraščiuose įvairių 
Jablonskio sukaktuvių ir mirties progomis.^

Žihau, kad Jons Jablonskis, baigęs universitetą, 
bandė gauti mokytojo darbą pačioje Lietuvoje, bet jam 
nepavyko. Labiau savo kraštą mylintieji lietuviai tais 
laikais buvo nutarę pasilikti Lietuvoje. Užsieniuose 
jiems būdavo siūlomi geresni darbai, bet lietuviai turė*
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jo palinkimą grįžti atgal Į gimtinį kraštą. Žmonės buvo 
atsilikę, jiems buvo reikalingas protingesnių žmonių 
patarimas. Tuo tarpu caro valdžia visai kitaip galvojo. 
Pamokytus lietuvius ji norėjo siųsti į tolimiausias Rusi
jos vietas. Caro valdžia viską darė, kad lietuviai inte
ligentai, Rusijoje ar kitur baigę aukštuosius mokslus, 
negalėtų grįžti į Lietuvą. Neleido rusai ir Jablonskiui 
mokytojauti pačioje Lietuvoje.

- Rusų valdžios nutarimas sugadino visus Jablonskio 
planus. Negalėdamas gimnazijoje mokytojauti, jis 
pradėjo verstis privačiomis pamokomis. Tais laikais 
universitetą baigusiam žmogui privačios pamokos ne
buvo patrauklus pragyvenimo šaltinis. Už privačias pa
mokas mažai temokėdavo. Reikėdavo daug uždirbti, 
kad galėtum žmoniškiau pragyventi. Kiek vėliau jam 
vis dėlto leido mokytojauti Mintaujos gimnazijoje. Ne
leido mokytojauti Lietuvoje, bet galėjo dėstyti Latvi
joje. Neilgai jis ir ten mokytojavo. Valdžia patyrė, 
kad jis ir Mintaujoje palaiko ryšius su prieš carą kovo
jusiais lietuviais, Jablonskį perkėlė dar toliau į šiaurę, 
į Taliną, Estijos sostinę. Bet ir čia jam nesisekė. Ne
spėjo jis dar apsišilti, Lietuvoje buvo sudaryta byla, 
kurion ir Jablonskis buvo Įveltas. Caro švietimo mi
nistras pašalino Jablonskį iš tarnybos, Taline neleido 
ir mokslo metų baigti. 1

(Bus daugiau) <

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI -NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ



DR. ANNA BALIONAS 
AKI0. AUSŲ MMlB 

ut Mtietts uraot 
PRITAPO AKINTUS 

2»58 w. AM merr 
Ofise Plfestfto 8-3129 
««mL Uwf.; WAtbrook 5-5076

Kasdien nuo TO iki 12 vai ryto. 
juo 7 iki 9 vai yak. Treč uždaryta

Ran. tel. 239-4683

DR. K. G. BA10KAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 SS. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsilieptas skambinti 374-8812

TeleE; PRospect 51717

DR. S. BtEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną j>o pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas' 

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

&AL1OS VALATKAltYTĖS 
IĖ RIMANTO PAVLftJKONIO 

VESTUVES
Rugpjūčio 15-foji laiSta. 

Penkta valanda po pietę. Au
tomobilis paskui automobilį 
ritasi į St. Nicholas parapijos 
kienisį. Margaspralvė minia vie
nas po kilo lenda iš automobi
liu ir, sunkiai kvėpuodami nuo 
karščio, skuba grūstis pro du
ris į vėsinamą patalpą. Taip, 
vestibiulis ir salė gerai atvė
sinti prakaituotas <■ kaktas ir 
laukti momento, kada: “Visi 
esate maloniai kviečiami salėn 
i Dalios Valatkaitytės ir Riman 
to Pauliukonio sutuoktuvių 
vaišes’’.

Svečiai apleidžia vestibiulį ir 
salėje užima jiems skirtas vie
tas. Turtingas stalių dekoravi-

Z, =^=-—-
DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fcot Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
v PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, treč. 

„...ir sestad. tiktai susitarus.

Rez.: Gf 8-0873

DR. W. EiSIN - EISIMAS 
akušerija Ir Moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6T3Ž Sol Kedzie Ave., 52670

Valandos pagal susitarimą. Jei . nėaf- 
sfliepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI - 
KR1AUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6T32 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 52670.
Neatsiliepus — skambinti
, / 471-0225.

.. Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tSfe HE 4-llfg arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 59801

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CH1RURGAS '

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA IJETUVKKAT
2618 W. 71$t St. — Tol. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“eomact lenses"
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ/ PŪSLFS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
USb WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuū 1—4 po pietį, 
ketvirtai. nuo 5—7 vai. vak 

Čfiiofeūf.: 7752880
Nauja* raz. tėtei: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendri prrktika Ir cbtrurįlf/ - 

OflsW 2750 Wesf 7lsf St.
f ei.: 925-8296

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

uždaryta.

GRAD1NSKAS
VĖSINTUVAI 
IR SENIAUSIEMS 

NAMAMS
2512 W. 47 ST.— FR 51998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
... . ,,

S Ė L- i N I N h A * 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio ralandOD 
gražiausios gėlės ir vainikai antks 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY £ PETRO (PUTRAMENTAS)
55ZS So; HOTim - 5»T±S

G U Ž A U SK u 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELINYČIA
2443 WEST 63ra STREET

Telefonai; PR 50833 ir PR 50834 
* ---

f PER KRAUSTYMAI q

į M 0 V I N G .
Leidime! — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. Ž E R Ė N A S

Į 2047 W. 67th PI. WAI brook 58063

M G VI H G 
Apdraustas perkraustymas 

iš jvairiy atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.7 FRorrtier 51882

. ........

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is WOP A, 
z 1490 kil. A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo'pirma- 
dienio iki penktadienio. 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir. sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 

fc— ----- ----- z

DR. VYT. TAURAS
GY6YTOJAŠ IR CHIRURGAS 

Vondre praktika, <p*c MOTERŲ ligo, 
Gflaea: 1652 WEST 59th STREET 

■■ Tok PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
liair 2-4 vai. po pietą ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumėsoms, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

$454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telėf.; Glbson 8-619$

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

f. ŠILEIKIS, 0.?.
ORTHOPEDA5PROTEZISTAH

9Į Aparatai - Protezai. Med. Bar 
dažai. Spoclall pagalba IroĮom 
f Arch Supportt) ir t. t

VaL: 9-4 it 8-R šestadierifals 
2850 West 63rd St., ChfcafO, IR. 66629 

fltaft: ^RS46«ct 55084

biznieriai. kuriE Garsinasi
•NAUJIENOSE”. — TTRT GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNVJt

mas darė malonų įspūdį, o J. 
Šniukštas orkestras, tartum su 
palyda, sodino svečius už sta
lų.

Dalias ir Rimanto tėveliams 
pasiruošus sutikti jaunuosius 
su duona ir druska (ant “tacos” 
buvo ir dvi auksinės taurės, 
manau, kad ne tuščios), trink
telėjo, lyg griaustinis iš giedro 
dangaus, Šniukštos orkestro 
maršas ir iš vestibiulio salėn 
balta, lyg gulbė, po parankės 
paėmusi, įsivedė į salę, dar 
šiandien, šv. Kryžiaus bažny
čioje, jai paskirtą vyrą Riman
tą. Trumpos “ceremonijos” su 
pasitinkančiais tėveliais ir to 
paties maršo garsams aidint, 
jaunieji su didele palyda (8 po
ros pajaunių ir pamergių), 
praėjo pro svečių stalus.

Jaunosios tėvelis pasveikino 
jaunuosius ir vaišių programą 
pravesti pakvietė Vytautą Va- 
latkaitį. Prieš pradedant vai
šes kun. S tašys sukalbėjo mal
dą ir perskaitė prisiųstą šv. 
Tėvo palaiminimą, kurį įteikė 
jauniesiems. Po to, orkestrui 
pritariant, svečiai galingai su
giedojo jauniesiems ilgiausių 
metų ir pakėlę šampano taures 
palinkėjo laimingo gyvenimo.

Pradėta vaišintis p. Norvilie
nės skaniai pagamintais val
giais. Sekė Sveikinimai: Vyt 
Didž. šaulių kuopos vardu kal
bėjo' tos kuopos pirmininkas ir 
garbės šaulys VI. išganaitis. 
Žodį tarė jaunosios krikšto tė
vas P. Gruodis. Ateitininkų 
vardu sveikino A. Viliušis ir 
paskutinis jauniesiems laimin
go ^veninio palinkėjo Dr. Mi
chael Genflesk. Toliau vyko 
vaišės, šokiai ir dainos pilnai 
lietutišku papročiu.

Pr. Beinorcts

CLEVELAND, OMO
ALT ClevėTairdof žnfids

žuvusiųjų pagerbimas: Sek
madienį, rugpiūeib 27 d. 12 vai. 
ALT Clėvelahdo skyrius ir Lie
tuvos Vyčių sėinfais padėjo' vai
niką lietuviu kultūriniame dar
želyje pagerbiant tuos tris \y- 
ruš, kūrie šią vasarą susidegino' 
už Lietūvos laisvę’. Dalyvavo 
Clevėlando ir apylinkių lietu
viai.

Politinė filmą: Sekmadienį, 
spalio 1 d. 12 vai. ALT Cleve- 
lando skyrius rodys filmą angių 
kalba “STo Substitute for Vic
tory”, kuri pristato labai daug 
dokumentacijos kodėl JAV ne
laimėjo karo Korėjoje bei Viet
name.

Filmą, kuri truks apie vieną 
vatandą, bus rodoma Šv. Jurgio 
tiet. parapijos salėje. Įėjimas 
iaisvas.

Pareiškimai JAV Kongrese: 
Š. m. birželio mėh. 1 d. ALT 
skyriaus rengtos demonstraci-

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMLI
-į- Sek pasaką, niamytė; 
Apie senui laikus, 
Kai aitvarai ir laumėj 
Skrajojo po laukus •.. /

S. P»for$«nlen<

Poeaja ir pasakos yra valkų mėgstami ne dažiau kaip žaidimai 
jrykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mu«u mažie 
iems Sei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos DVY
34 pst su 8 apsakymėliais is va^kų pasaulio. Abi gausiai ftiu> 

niotos, spalvotais viršeliais, kaiūtioja po 1 dol.
2. Vende Frėnkienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 

nažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
tes leidinys. $1,50.

3. X. Glėdrius, Mb^icL/S, 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Simao- 
cevičiMctt iliustruota, 130 pst, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonitna, LAUME DAUMė. 17 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
ifdelio fonnato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo ihustmoUL 84 
PSL, kaina 5 dol.

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

6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytoju s-gos premi
juoti knyga. Joje orignfatūs apsakymai, padavimai^ legendos, novelės. Dail. 
V. Stan&kaitės iliustracijos, 186 psl.; kaina 2 dot.

7. Juozas ivristrr, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
/alkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienčs 
Uidelio formato, kietais viršeliais, puikūs 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valatfit, SENOVĖS LrĖtuviŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
žiliaėti padavimai, regcrrdos ir pasaltos — kaip senoVės Lietuviai ir žemai 
Sai bendravo su savo dievais,- 54 psL,- $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat maženr yra daug lengviau juot 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Je! tėvai išbalansuo- 

vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško rok. 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

N A U J ? £ N O S,
173S ŠO. HALSTEb St, CHICAGO^ ILL. 606O&

jos dėl įvykių pavergtoje Lietu
voje rezoliucijos buvo patalpin
tos Congressional Record se
kančiai: Senate — birželio 20 
d., puslapis S9779, kurią įnešė 
sėnat. Robert Taft. Atstovų Rū
muose — liepos 18 d., puslapis 
E6855, kurią patalpino kongres- 
manas William E. Minshall 
(0-23). Kongr^ Minshall taip 
pat pasakė gražią kalbą.

A. P.

NORTHLAKE, ILL.
Romualdas ir Teresė Baraus- 

kaiį gyv. 272 Hayes Sti, praėju
sį sekmadienį, savoj reziden
cijoj, surengė turtingas vaišes 
pirmgimės dukrelės krikštynų 
proga.

Jaunoji lietuviška , šeima, 
gerai pasirengusi gyvenimui, 
žada ir jaunąjį atžalyną augin
ti lietuviškoj dvasioj. Romas 
baigęs ekonominius mokslus 
turi atsakingą ir gerai apmo
kamą darbą, o jaunoji mamytė 
baigusi Ptithamė mokslus ir iš
augusi Kolumbijoj, lietuviš
koj Šeimoje.

Kun. S. šaniaJras naujagimę 
pakrikštijo Taros Janės var 
dais. Krikšto’ tėvais buvo Ar
turas Guttensorišs ir Teresės 
diegiamoji myžtoj a poetė Ma
tytė Saulaitvtė.- Vaišės vvko 
po atviru dangumi. Romas su
gebėjo, nors int pirmą' kartą, 
kepti steikuS ir vaišinti svečius. 
Krikštynų vaišėse dalyvavo? gi

minės ir artimieji draugai. 
Svečių tarpe buvo matyti Ro
mo tėveliai Birutė ir Leonas, 
sesutė studentė Regina, 0. Raš-1 
tikienė, Juozas ir Stasė Grikė- 
nai ir Balčytis. . S. 5.

Kefi lietuviai iš 
laivo į laisvę .

Rugpj. 16 — 17 d. vak. pa
sauly pasklido žinia apie so
vietų laivo, iš Juodosios jūros 
atplaukusio į Graikijos Pirė- 
jaus uostą kelių įgulos narių 
pabėgimą į laisvę. 7 vyrų tar
pe dauguma butę lietuviai ir 
ukrainiečiai. Jiems Graikijoje 
buvusi suteikta azilio teisė. Vil
kas deda pastangų patirti tiks
lesnių žinių ir susisiekti su pa
bėgusiais lietuviais. (Elta)

Jei gerai mokys 
gaus pakėlimą

- Čikagos švietimo taryba nu
tarė mokyklų vedėjams didirili 
algas pagal tų mokyklų paro
dytus rezultatus, jei vaikai 
daugiau išmoks, jei mokslas 
bus aukščiau pastatytas, tai ir 
vedėjai bus daugiau atlygina
mi. Iki šiol vedėjų algos pri
klausė nuo mokyklos didumo 
jr jų ištarnautų metų.

Naujoje algų sistemoje, mo
kyklos mokinių pasirodymas 
egžaminuoojarit sudaro -svar
bią vietą, svarstant’ vedėjų al
gas. Tas paskatins mokyklų 
vedėjus pasifeiripti.

t

A. 4 a.
Medicinas daktaras '

KRISTUPAS GUDAITIS
Vyties Kryžiaus Kavalierius

G>v. So. Whipple St, Chicago, HL 60629
Mirė 1972 iffc rugpiūčk) mėrf. 26 dieną per pietus, silattkęs 74 

metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Tauragės aps., Naumiestyje.
Hamburgo Universitete velionis apgynė dizertaciją.
Aiūėrikdje išgyveno 22 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Elzė; duktė Aldona, sūnūs Rėihis ir žen
tas Horacijus Žibąs; 2 anūkai: Sigutė ir Jūrate ir kiti gnrtiūes, drau
gai bėi pažįstami. *

Priklausė Lietuvos Savanorių - Kūrėjų ir Lietuviu Profesorių 
Draugijoms.

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

Antradieni, rugpiūČio 29 dieną, il:06 vai. ryto' bds lydimas iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Dr. Kristupo Gudaičio giminės, draugai ir pažįstami nuo- * 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- • 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
* k

Žmona, duktė, sūnus ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.
. .............. IM (
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0 RAŠTO PAMOKYMAI M PAAIŠKINIMAI,

. EKVIEN4 DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Paskelto žodį; nepaliauk, ar būty laiku ar tie laiku. 2 Tim. "

Tie žodžiai nereiškia, kad mes turime peržengti proto ir mandagumo 
įstaymus ir prispirti tą gerą naujieną kitiems, nepatogiame ir netinka ma» 
me jiems laike; verčiau tai reiškia, kad privalome turėti tokią tiesos meilę, 
toki didį norą tarnauti Jam, kad būtume pasirengę priimti kiekvieną jo 
paskelbimo progą, nepaisydami kiek nepatogu tai būtų mums patiems, - 
Tiesos skelbimas yra svarbiausias mūsų gyvenimo dalykas; visa musų gy
vybė tun būti Jam pavesta, todėl turime nepraleisti nė jokios tarnavimo 
progos.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kun yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knyęutėjje, kuri vadinasi ‘^Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Ckicago, 
Illinois 00629.

\ ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
friiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiimiiii

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1410 So. 50th Avė^ Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-1

TRYS MOOERNISKOS KOPLYČIOS
AIKST® AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

eudeikisĮ
SENIAUSIA- Hi DIDtiAŪŠIA LAIDOJIMO {STAIGA į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS L GAIDAS GĖRALDAS F. DA1MID 

4665-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

wat/KKNKKOS AIK-CONDTTlONEff

- ' ---- --- Z-.-. .--------f

NARIAI:
Chicago!
Liėiū‘41# 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijor

AMBULANCE 
PATAMNAVt 
MAS DIENA 
IR MAKT)

TURIME

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
ŠBtff So. LifUANfcA AVENCĖ. Phone: YArus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th A^ė., Cicėro, 111; PKėnė: OL^mpic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CAtiFORNlA AVĖ. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUA^fCA AtĖ. fėl.: YAraš 7-1130-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
UrACKAWICZ)

24-24 WEST 64ift STKEĖf REpiibliė 7-1213
2314 iVĖST 23rd PLACE Virginia 7-6674
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III 974-4410

P. J. RIDIKAS
33S4 Ėd. KALSTEI) STREET Phone: YArds 7-1911

GAKSINKITĖS NAUJIENOSE
5 — N4UJttrNM, CHICAGO 8, ItU— MONDAY, AUGUSt 28, 1971
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SAUGUMAS NAMUOSE

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

3 miegami,

Dėdės

--.. . ~

Bobby Hull 
skundžia klubą

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Call: Frank Zapolis 
32O8’/z W. 95th St. 

GA 4-8654

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, |||. 60632. T«l. YA 7-5989

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ugu metu patyrimas.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato 
J. B. KONČIAUS knyga

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI___ MONDAY, AUGUST 28, 1972

Brangenybėj, Laikrodžiai, Dovano, 
visoms progoms.

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
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:

M. A. š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

— Maria Aukšt Mokyklos 
Motinų klubas organizuoja mo
kyklos naudai saldumynų išpar- 
davimą. Mokyklos mokinės 
savo aplinkoje pardavinės tam 
tikslui gamintus saldainius, pra
dedant rugsėjo 8 d.' PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS Į

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.C 
, 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” temą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, Dl.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

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

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

Kaip žinoma, Black Hawks 
ledo ritulio klubas traukia j 
teismą Bobby Hull, kuris nori 
pereiti į Kanados Winnipeg Jets 
klubą, kuris jam siūlo didelę su
mą pinigų. Išgirdęs apie bylą, 
Bobby Hull pats patraukė Čika
gos klubą atsakomybėn, kaltin
damas klubą monopolizavimu ir 
Sherman Act laužymu.' Dėl to 
Hull byla bus sprendžiama fe- 
deraliniamė teisme. kuris 
sprendžia “arititruir bvlas.

REAL ESTATE FOR SALS 
Namai, Žemė — Pardavimui

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, I1L 

TEL. — 776-5S3S
Anicetas Garbačiauskas, sav.

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 
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. Eleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA •‘NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai. Žemė —* Pardavimui

A, & U INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE, 

LA 3-5775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

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 Certifikatai. 

V. VALANTINAS

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

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

1 VISU RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

Pritaria Crosstown 
greitkelio statybai

Gera vardų turinti Čikagos 
Civic Federation paskelbė pri
tarimą planuojamam Cross
town Expressway, nors kartu 
ta organizacija neabejoja, kad 
miesto gyventojams teks su
mokėti daugiau už tą greitkelį, 
nes nuverstii nuosavybių savi
ninkams bus mokama daugiau 
negu jų nuosavybės vertos.

Civic Federation sako, kad 
nebus jokių problemų surasti 
nuverstų namų savininkams ki
tus namus netoli jų kolonijų. 
Federalinis perkėlimo Įstaty
mas leidžia namų savininkams 
gauti iki 15,000 daugiau, negu 
namas vertas.

Federacijos pirmininkas Be
atty sako, kad greitkelis pa
gyvins prekių judėjimą suma
žins gatvių užsikimšimą, padi
dės kaimyninių nuosavybių 
kainos, pagyvės biznis ir pra
monės išvvstvmas.

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus 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 5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

LIUKSUS MODERNUS beveik nau
jas 5% kambarių mūras. Sausas, 
Įrengtas beismantas, air-cond., kar- 
petai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. $25,900.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matyti. $36,300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

6 KAMBARIŲ mūro octagon bun
galow. Viskas liuksus ir nauja vidu
je. Apie 63-čia ir Pulaski. S27.700.

2 AUKŠTŲ NAUJAS MŪRAS. Mo
dernūs įrengimai. Tinka Dr., ofisui 
ir liuksus butas gyventi. Arti musų. 
S39 900

8 KAMBARIŲ 1^ aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

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

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000.

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

ti buvo išleista 250,000 dol.
Ligoninė bandys organizuo 

ti pastovius kraujo davėjus, di
džiausią dėmesį kreipdama . 
tuos miesto rajomis, kurie dau
giausia naudojasi šios ligoni
nės patarnavimais. Iki šiol li
goninė beveik neturėjo krau
jo davėjų programos.

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 gazuc Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪSAS. 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 S27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36.500.

11 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
olvtelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu apie S23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Palikęs tris '‘suimtuosius” 
policijos mašinojWeaver nu
važiavo su antra. Viename 
skersgatvyje jis sulaikė judėji
mą, pastatydamas policijos 
mašiną vidury gatyės. Iš kito 
civilio jis konfiskavo jo mašiną 
ir nuvažiavo namo. Iš čia-jis, jau 
gerokai prasiblaivęs, paskam
bino į savo nuovadą. Dar neži
nia, ką viršininkas jam pada
rys. Weaver sako, kad jam 
“nutrūkusi filmą”.

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

nno 
mu, 
šio, 
ligi soties.

Šio apsilankymo metu turė
jau progos plačiau pasidairyti 
po ten dabar jau įsteigtą nacio
nalinį parką. Daug senesnių 
namų jau griaunama, bet dar 
statoma ir naujų. Daug matyti 
prabangių namų, apsuptų gė
lynais medžių pavėsiuose, kaip 
Bartkų, Noreikų, Mildažių ir 
kitų.. Senoji vasarotojų pamėg
ta Mildažių vasarvietė jau bai
giama nugriauti.

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
T«?soml auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. f.
4*24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Girtas policininkas 
pakliuvo į bėdą

Čikagos policininkas James 
Weaver nebūdamas pareigose, 
pas gimines gerokai prisigėrė. 
Naktį jis sustabdė policijos ma
šiną ir prisistatęs policininkui 
paprašė , kad tas jį nuvežtų į 
kitą miesto dalį. Tam atsisa
kius, jis išsitraukė ginklą, po
licininką surakino ir pats ėmė 
važiuoti. Pakeliui jis sustabdė 
civilį žmogų ir jį atsivedė į po
licijos mašiną. Privažiavo dar 
viena policijos mašina. Civilis 
policininkas ir tą patrulį suė
mė, pirma paleisdamas tris 
šūvius į antros policijos maši
nos radiją.

Aną gražų sekmadienį aplan-- 
kėme Beverlv Shores, Ind. —• 
ten kur prieš kelis metus vasa
rą visuos kraštuos klegėda^o 
ir juokdavosi lietuviškai; kur 
mūs jaunimas krykštavo pa- 
plūdymiuos, o vakarais jų dai
nos aidėdavo ąžuolų viršūnė- 
piis. Kai kas laukdavo tų va
karų ir savaitgaliais atvykda
vo pasidžiaugti jaunyste. O kai 
kas stengdavosi apsistoti kuo 
toliau nuo tų linksmybių ir už
sidarydavo langus, tik ne nuo 
uodų.

Savaitgaliais ir dabar dar 
daug čia susitiksi ištrūkusių iš 
miesto, ieškančių saulės, gai
vinančių ežero bangų ir ra
maus poilsio ąžuolų pavėsyje. 
Ypač, kad arti 
didmiesčio. Be 
lankytojus dar 
sentimentai...

Bet vistiek Sandūnai jau ne 
Ieškantiems triukšminges- 
judėjimo, čia jau per ra- 
o ieškantieji ramaus poil- 
čia juo gali pasidžiaugti

rių — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai. naujai išdažyti, 
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 
metų. Labai gražiai Įrengtas skie
pas. 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

nuo Chicagos 
to, senesnius 

vietos

Ketveriy metu mergaitė Linda Jackson iš Derrick City, Pa., pasiūlė 
arkliui riestainį, tačiau arklys tik nusijuokė.

— Jones Aukšt. Komercinė 
mokykla, 6(M5 So. Statė St., kvie
čia atsilankyti ir registruoti mo
kinius iš viso Chicagos miesto 
iki rugsėjo 5 d. 3. vai. Be nor
malaus aukšt. mokyklos kurso 
yra mokomos šios specialybės: 
stenografija, komputerių ir biz
nio įrankių aptarnavimas, bu
halterija, raštinėms darbuotojų 
ir kitoms specialybėms, paruoši
mas. Į tą mokyklą priimami 
tik su gerais pažymiais.

— Jeanette Povilionis išrink
ta Amerikos Legiono Gen. J. 
Swift posto Moterų vieneto se
kretore.

— Karolis Dranga, Akiračių 
redaktorius, gavo stiprų šir
dies smūgį. Jis nugabentas šv. 
Kryžiaus ligoninėn. Jį gydo ge
ri gydytojai specialistai.

— Kostas Marcinkus, ilgus 
metus gyvenęs Chicagoje ir re- 
kordavęs svarbesnių susirinki
mų kalbas, išvažiuoja gyventi 
į Hot Springs, Ark. Ten jis yra 
įsigijęs gražų namą, turi dide
lį sklypą, pro kurį teka upe
lis. Retkarčiais planuoja atva
žiuoti į Chįcagą, svarbesnių su
sirinkimų proga.

— Lietuvos sportininkai, iš
kiliausieji jų, neabejotinai da
lyvaus sporto olimpiadoje 
Muenchene, deja, atstovauda
mi ne Lietuvą, bet Sovietų Są
jungą. Geriausi kandidatai 
olimpiadai Sovietų Sąjungoje 
dar liepos mėn. atrinkti įvai
riose sporto pirmenybėse. Mas
kvoje liepos mėn. vykusiose 
lengvosios atletikos pirmeny
bėse trys lietuviai iškovojo 
aukso medalius. Vilnietis Kes
tutis šapka užėmė pirmąją vie
tą šuolyje į aulčštį —.2 m, 21 
cm., taip pat vilnietis Romu
aldas Bitė pirmas baigė 3000 
m. kliūtinį bėgimą — 8 min. 30 
sek., gi Vilniaus bėgikė pasie
kė reikšmingiausią laimėjimą 
— Nijolė Sabaitė 800 m. nuoto
lyje pralenkė visas varžoves, 
pasiekusi naują Sovietų Sąjun
gos rekordą — 2 min. 1,1 sek. 
Netenka abejoti, kad kad visi 
trys — šapka, Bitė ir Sabaitė 
vyks į Muencheną. Bus ir dau
giau lietuvių. Tačiau nevyks iš
kilusis boksininkas J. Juocevi- 
čius — jis buvo susirgęs ir jį 
pakeis rusas boksininkas.

Susirūpino vaikų 
teisių įstatymais

šešerių metų Johnny Linquist 
guli žiauriai sumuštas ligoni
nėje. Jei jis ir nemirs, jis nie
kad nebebus normalus. Tris 
metus jis gyveno Wisconsine 
su žmonėmis, kurie norėjo jį 
adoptuoti. Jis bėgiojo po lau
kus, žuvavo, plaukiojo. Po tri
jų metų jo pareikalavo jo na
tūralūs tėvai, abu balti, abu 
linkę išgerti, neturį laiko vai
kams prižiūrėti. Johny su
grįžo namo, kur tėvas jį daž
nai mušdavo. Paskutinį kartą 
tėvas jį taip žiauriai sudaužė, 
kad jis nuo liepos 28 d. neat
gauna sąmonės. Tėvas paso
dintas kalėjiman, o kiti Lini- 
quistu vaikai išdalinti šalpos 
draugijoms.

Ši istorija privedė Spring- 
fieldo legislatūrą pradėti rū
pintis Illinois įstatymais, ku
rie kalba apie vaikų ir tėvų 
teises. Sudarvta šešių senato
rių komisija, kuri turės pra
vesti tyrinėjimus ir paruošti 
naujus įstatymus. Ne visada 
vaikams geriausia gyventi su 
tėvais.

Senąjame centre, ąžuolų 
pavėsyje ir prekybininkų Biliū
nų vasarvietė. Tai puiki vasa
rojimui vieta jų gražiai augan
čiai jaunuomenei Rodos, taip 
neseniai dar bėgiojo apie ge
rąją mamytę Vladelę, o štai iš 
septynių jau trys universitetų 
studentai. Pamečiui ir kiti ve
jasi. Barzdas auginti ir suvel
tom kudlom demonstruoti 
jiems nėra laiko, nes ir vasa
rom užsiėmė įvairiais dar
bais. .. Siliūnų vasarvietėje ra
dome vasarojant dailininką 
Povilą Kaupą ir dar kai ku
riuos jų artimus draugus.

Pasimaudę saulėje ir skaid
riame Michigano ežere, plau
čius pravėdinę gryname ore ir 
paviešėję malonioj Siliūnų šei
moje, temstant leidomės na
mo. Riedant gerais Amerikos 
keliais, greitai mus pasitiko ir 
Chicagos žiburiai.... P. Vn.

Ligoninė ieško 
kraujo davėjų

Cook County ligoninei trūks
ta kraujo atsargų. Kas mėnesį 
ji turi gauti apie 700 savano
rių. Pagal naują įstatymą li
goninė turi nurodyti ar ligo
ninis duodamas kraujas yra 
pirktas ar dovana iš savanorių. 
Daktarai ir pacientai mieliau 
ima ne pirktą bet dovanotą 
kraują, šiuo metu Cook Coun
ty ligoninė apie 60% savo su
naudojamo kraujo gauna jį 
pirkdami. Pernai karujui pirk-

Sandūnus aplankius
- Aplankėme ii* fnūsų transat- 
lantiniams lakūDani^ pastaty
tą paminklą. Pastatytas miško 
apsuptame ežerėlyje, netoli 
kranto. Ant kranto pa darytas 
ir skoningas užrašas, bet pats 
paminklas įspūdį daro nekokį. 
Pirmas žvilgsnis, lyg tai būtų 
iš sugriauto namo ar kokios 
■įmonės atliekamo laužo surū
diję gabalai. įsižiūrėjus ir ži
nant kam jis paskirtas, gali įsi
vaizduoti du statmenai iškeltus 
sparnus, žinoma, kaip visur, 
taip ir čia skonio reikalas. Gal 
kai kas ir čia įžiūri didelį me-

Filmų aktorius John Wayne pagarsėjo "vyriškuose" vaidmenyse, 
kaip "laukinių vakarų" didvyris ar kare pasižymėjęs karys, šį kartą 
jis pasirodė te la viii jos "Laugh-lnn" programoje visai nevyriikame 

> kostiume.
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