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JAUNŲ KROATŲ TEISMAS ZAGREBE
ZAGREBAS. — Jugoslavijoje prasidėjo keturių kroatų teis

mas, kuriame kaltinamieji yra Drazen Budisa, Zagrebo Studentų 
Sąjungos pirmininkas, Ivan Cicak, studentų prorektorius, Goran 
Dogid, prorektoriaus pavaduotojas ir Ante Paradzik, Kroatijos 
Studentų Sąjungos pirmininkas. Jie kaltinami nacionalistinėmis, 
šovinistinėmis nuotaikomis. Jų vadovaujami Zagrebo studentai 
dalyvavo 10-ties dienų streike, jie dainavę studentišką dainą, ku
rios žodžiai sako: “Mes kroatai negeriame vyno, bet geriame serbų 
kraują”. Stebėtojai galvoja, kad šis kroatų studentų teismas yra 
tik įžanga į būsimus žymių kroatų veikėjų teismus.

Jugoslavija imasi žygių su
stiprinti savo sienų priežiūrą. 
Rugpiūčio 19 d. Jugoslavija pa
reiškė formalų protestą Austra
lijai, kuri palaikanti prieš Jugos
laviją nusiteikusių teroristų vei
klą ir globojanti Ustaši organi
zaciją. v

Kroatai laisvajame pasauly
je stipriai nusistatę prieš Ju
goslavijos komunistinę valdžią ir 
reikalauja nepriklausomybės Kro 
atijai. Vadinamieji “ustaši”, 
praeityje daug kovoję prieš ser
bų įtaką Kroatijoje, veikia ir 
Australijos imigrantų tarpe.

Jau buvo rašyta, kaip 19 jau
nų kroatų atvyko ginkluoti Į Ju
goslaviją ir bandė čia pradėti 
Kroatijos laisvinimo darbą. Val
džios pranešimais, visi 19 jau 
žuvo Bosnijos kalnuose, kur jie 
privertė vieną sunkvežimio vai
ruotoją juos nuvežti. Jauni kro
atai tikėjosi, kad juos vietiniai 
gyventojai sutiks kaip išlaisvin
tojus, tačiau taip neįvyko. Kai
muose jiems buvo sunku gauti 
maisto. Vietiniai apie.jų žygius 
tuoj pranešdavo milicijai. Nors, 
kaip Belgradas sako,” “visi "~19 
“australu” buvo likviduoti”, ko- 
vose su jaunuoliais žuvo ir 13 mi
licininkų.

Jugoslavijos premjeras Bije- 
cic keliose kalbose kaltino Aus
traliją, kad ji leidžianti kroa
tams turėti karines bazes, laiky
ti ginklus, turėti treniravimosi 
stovyklas ir veikti prieš Jugos
laviją. Australija tuos kaltini
mus atmetė ir paneigė bet kurią 
paramą kroatų organizacijoms.

šalia kroatų “ustašių”, prieš 
dabartinę Jugoslavijos valdžią 
veikia ir serbu “četnikai”. įvai
rios ideologinės ir tautinės ne
santaikos Jugoslavijoje dar il
gai nesibaigs.

Long Binh bazė 
teks vietnamiečiam

SAIGONAS. — Viena didžiau
sių Amerikos karinių bazių Viet
name Long Binh už dviejų mė
nesių bus perduota Pietų Viet
namo vyriausybei. Bazė užima 
apie 60 kvadratinių mylių, čia 
išvesti keliai, pristatyta įvairių 
pastatų, kurių vertė apie 100 
milijonų dol. Vietnamas panau
dos bazę savo pramonės įmonėms 
ir eksporto centrui įsteigti.

Vienu metu Long Binh bazėje 
buvo apie 50,000 amerikiečių ka
reivių. Bazė yra netoli Saigono.

JAV plaukikai 
laimi medalius

MUENCHENAS. — Ameri
kietis plaukikas Mark Spitz ant
radienį laimėjo jau trečią aukso 
medalį ir sumušė trečią pasaulio 
rekordą 200 metrų laisvu sti
liumi plaukime. Dar didesnę sen
saciją sukėlė amerikietė Sandra 
Neilson, sumušusi 100 metrų 
plaukime favoritę australę Shane 
Gould, kuri vos gavo trečią vie
tą, palikdama ir antrą vietą ame
rikietei Shirley Babashoff.

NEW YORKAS. — Kalbėda
mas Wall Street© audiencijai, 
sen. McGovern pareiškė kviesiąs 
iždo sekretoriumi atstovą Wil- 
bus Mills iš Arkansas, kuris yra 
žinomas konservatorius finansi
nėje srityje. Demokratų kandi
datas bandė savo kalboje įtikinti 
biznierius, kad jie nebijotų jo 
ekonominių planų, tačiau Wall 
street biržoje akcijų vertė po jo 
kalbos nežymiai nukrito.

NEW DELHI. — Indija ir Pa
kistanas susitarė tęsti savo san
tykių tvarkymą ir kariuomenių 

Tailandijoj žuvo 
svarbus generolas

I . BANGKOKAS. - ’Marijos 
re užimtų vietovių. Indija nesu-'d“ pultainkai ir
tinka leisti Jungtiniu Tautų ste- septyni krtų laipsmų karininkai 
bėtojams prižiūrėti‘naujos pa. Į suvo helikopterio nelaimėje apie 
liauta linijos, tačiau ji niektf' =0 mylių nuo BangMo. Vienas 

žuvusių buvo gen. Attanant, ka
riuomenės vadas Bangkok© apy
linkėse, vienas svarbiausių ka
rinės Tailandijos valdžios narių.

Tailandijos vyriausybė įsakė

prieš jei tokius stebėtojus savo
teritorijoje laikys Pakistanas.

BONA. — Du V. Vokietijos
vyriausybės gen. sekretoriai pa- _ _______ __ ______  __

pareigų, kaLpaaiškė- [išaiškinti nelaimės priežastį, nes
ta Iromo o4'l'TT/n'nTTVi'iic’ ' i • •' i - t ■» • r ■» •jo, kad jiedu ėmė atlyginimus 
iš laikraščių leidėjų, kurie lei
džia žurnalą Quick. Tame žur
nale dažnai pasirodydavo tik vy
riausybei prieinamų žinių. Val
džios detektyvai padarė kratas 
leidykloje ir rado sutartis su val
džios pareigūnais.

FORT LAUDERDALE. — Pa
nelės Eleonoros Ritchey testa
mentas buvo patvirtintas Flori
dos teisme. Ji paliko 14 mil. dol. 
turtą savo šunims, kurių jį lai
kė 150. Panelė mirė 1968 m. tu
rėdama 58 metus. Jos giminai
čiai bandė teisme išsikovoti ir 
sau palikimo dalį, tačiau teismas 
nusprendė, kad šunės, kurie dar 
liko gyvi, turi būti laikomi ir 
prižiūrimi modernioje klinikoje, 
180 akrų ūkyje prie Deerfield 
Beach. Jų reikalams kasmet bus mobiliais. Rugsėjo 13 d. panaši
išleidžiama po 17,000 dol. ir dar 
12,000 dol. jų medicininei prie
žiūrai. Kai visi šuneliai išdvės, 
(jų po šeimininkės išdvėsė jau 
69) tada visas turtas išaugęs iki 
18 mil. dol., bus pervestas Ala- 
bamos universiteto tyrimų fon
dui, kuris studijuoja šunų ligas.

Jeruzalėje bus 
karinis paradas 

TEL AVIVAS. — Izraelio vy-

Romoje užšaldė 
maisto kainas

BOMA. — Valdžiai uždėjus 
maisto ir kitų prekių kainų prie
žiūrą, kai kurie krautuvininkai 
ir turgaviečių pardavėjai visai 
uždarė savo prekyvietes. Val
džios priežiūra yra tik dviem

riausybė nutarė iškilmingai pa- mėnesiam, bandant sustabdyti 
minėti valstybės 25 metii su- (maisto produktų kainų kilimą, 
kaktį, kuri bus gegužės mėn. šią.vasarą produktų kainos paki
ša proga Jeruzalėje įvyks dide- ’ lo g# dėi skundžiasi darbi- 
lis karinis paradas, dėl kurio, njnkai.
jau protestuoja arabai ir kurį 
gali pasmerkti Jungtinės Tau
tos, kaip ir 1968 metų karinio 
parado proga.

Izraelio vyriausybė treiis me
tus karinio parado neturėjo, nes 
jie brangiai kainuoja, apie 3 mil. 
dol. Ateinanti sukaktis — 25 me
tai — verta karinio parado ir jis kimo kampaniją, kuri per 4 mė- 
gali įvykti tik Jeruzalėje. Arą- nesiūs tikisi surinkti 152 mil. 
bai vis vien protestuotų, nežiū- dol. Per 800 sinagogų pinigai 
rint, ką mes darytume, pareiš-.bus renkami padėti sovietų zy
kė Shimon Peres, Izraelio ryšių dams išvažiuoti ir įsikurti Izra- 
ministeris. ■ elyje.

HE LITHUANIAN DAILY NEWS

s;

Prie Cologne miesto, Neviges vietovėje, V. Vokietijoje pastatyta labai moderni bažnyčia (deši
nėje), kuri atrodo lyg aštriabriauniai kalnai. Visas pastatas, kuriame yra vienuolynas ir aplinki

niai sodai įrengti pagal paskutinę architektūrinę madą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
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LIETUVOS BULVĖS MASKVAI ŠERTI
MASKVA. — Visi žino, kad Sovietų Sąjungos kviečių 

ir rugių derlius šiais metais bus mažesnis, tačiau šią savaitę spau
da paskelbė dar vieną blogą žinią: Maskvos miestui gali pritrūkti 
bulvių. Apylinkėse siautusi saura ir karščiai labai pakenkė bul
vėms. Net 40,000 kvadratinių mylių plote bulvių derlius būsiąs 
daug mažesnis. Spauda, pranešdama apie partijos ir valdžios spe
cialius susirinkimus bulvių klausimu, skelbia, kad didelę dalį 
Maskvos gyventojų sunaudojamų bulvių teks "importuoti” iš 
vakarinių respublikų: Gudijos, Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Tam 
tikslui sudaryta speciali transporto organizacija, kuri tas bulves 
iš vergų respublikų gabens į Maskvą, kuriai reikia 710,0(ki tonų 
bulvių.

toje vietoje, kur nukrito heli
kopteris, dažnai siaučia kairieji 
teroristai. • 

Seoulo delegatai
Šiaurės Korėjoj

SEDULAS. — Pietų Korėjos 
delegacija atvyko į šiaurės Ko
rėją tęsti derybų dėl kare iš
sklaidytų šeimų sujungimo. Tai j nebus, kol nors vienas amerikie- 
istorinė konferencija po 27 me- tis bus Vietname.istorinė konferencija po 27 me
tų nesikalbėjimo ir dažnų kon
fliktų. šiaurės Korėjoje lankosi 

raštininkų.
Iš karo paliaubų kaimo Pan- 

munjomo į sostinę Pyomgyang 
pietiečiai buvo nuvežti 35 auto- 

šiauriečių delegacija turi at
vykti Į Seoulą tęsti pradėtų pa
sikalbėjimų.

Romos miestas paskelbė kai- 
naraštį visiems produktams su 
kainų maksimumu. "Kas tas kai
nas peržengs, bus baudžiamas.

CHERRY HILL. — Amerikos 
'žydai pradėjo naują pinigų Tin

♦ šalpos, sveikatos ir švieti
mo sekretoriuj Richardson kri
tikavo vakar demokratų kandi
dato į prezidentus sen. McGo- 
vemo mokesčių planą ir jo pa
siūlymus padidinti socialinį drau
dimą gaunančių skaičių. Tie pla
nai labai padidintų pajamų mo
kesčius visiems amerikiečiams, 
pasakė Richardson.

kėši New Yorke, kur kalbėjo žy
du rabinu susirinkime. Jis aiš
kino savo pažiūras Į Izraelį ir 
puolė prezidentą Nixoną už so
vietų žydų reikalų apleidimą.

Prie Saigono buvo pastebė
tas apie 1,500 komunistų dali
nys, kurį puolė apie 10,000 Sai
gono milicijos.

Hanojaus valdžia vakar pa
reiškė, kad taikos Vietname tol

Chicago Today vakar die
nos vedamajame rašo apie An
gela Davis., čia sakoma: Jos rū
pestis dėl prispaustų žmonių ga
rantuotai neapima lietuvių, lat
vių, estų, Krymo totorių, nė vie
no iš tūkstančių sovietų piliečių, 
persekiojamų ir kalinamų už sa
vo vyriausybės kritikavimą”. 
Laikraštis sako, kad jos vizitas 
gali padaryti ir visai nenumaty
tą Įspūdį sovietų piliečiams. Ji 
buvo teista Amerikos teisme, iš
teisinta, ji gali lankyti Sovietų 
Sąjungą ir šmeižti laisvai savo 
tėvynę. Kiek rusų tyliai palygi
na jos padėtį su savo padėtimi 
ir pasidaro išvadą?

JAV karinė vadovybė pa
skelbė, kad nuo komunistų inva
zijos P. Vietname pradžios, kovo 
30 d. 94 JAV lakūnai buvo pra
rasti š. Vietname.

♦ šiaurės Airijos biznieriai 
prašo Britanijos piniginės pa
ramos, iš viso 24 mil. dol. Belfas
to Prekybos Rūmai sako, kad 
parama reikalinga, nes nuolat 
bombų . sužalojamom prekybos 
įstaigom gresia bankrotas.

Aukštas Britanijos parei
gūnas skrenda į Austriją susi
tikti su Jungtinių Tautų sekre
toriumi Waldheimu, kuris pra
šomas įsikišti Ugandoje, kuri iš
tremia savo- gyventojus, turin
čius britų pasus. >

♦ Nėtoli Saigono Viet Con- 
go teroristai susprogdino du til
tus.

Peronistai kaltina 
Argentinos valdžią 
BUENOS AIRES. — Argenti

nos valdžia konfiskavo peronis- i 
tų žurnalo Primera l iana nume
rius, kur buvo aprašytas 16 ka-' 
linių nušovimas. Valdžia skelbė, * 
kad kaliniai žuvo bandydami 
bėgti iš kalėjimo, tačiau opozi
cija skelbia, jog kaliniai buvo 
žiauriai išžudyti.

Konfiskuotas žurnalas apra
šė, kaip 'daktarai, iškasę-Ydenos 
kalėjime žuvusios moters lavo
ną, rado jos galvos kaulus su-> 
skaldytus. Kitas žuvęs vyras bu-(m^ti čempiono titulą, persirun- 
vęs, kaip rėtis, pilnas kulkų sky- 'sia tarpusavyje zoninėse varžy- 
liu> ' bose, kol belieka vienas.

Protestai ir vyriausybės kai- r...............- -
tinimai Argentinoje nesibaigia. zuoja didelj banketą,

Žydai nemokės 
šantažo pinigų

TEL AVIVAS. — žydų Agen
tūra, kuri susideda iš Pasaulio 
Zionistų vykdomosios tarybos 
ir iš Amerikos žydų agentūrų at
stovų vienbalsiai nutarė nepasi- 

. |.duoti Sovietų Sąjungos..valdžios 
Šantažui ir nemokėti sovietų žy
dams uždėtų mokesčių už moks
lą.

Agentūra nutarė visame pa
saulyje organizuoti pasmerki
mus sovietų valdžiai dėl tų mo
kesčių. Bus ieškoma draugiškų 
vyriausybių paramos, organizuo
jami protestai.

žydų pasitarime buvo nuro
dyta, kad sovietų valdžia, gau
dama mokesčius už išleidžiamus 

prestižo žydus, gali tuos mokesčius vis 
jis su- didinti, gali ir pinigus paėmusi, 

8 metu 
rinkda- nės organizacijos nepritaria šan- 

mas autografus. Spasskis voką tažo pinigų mokėjimui.
dentas Nixonas antradienio spau-1 jau buvo pasirašęs, tačiau Fi- 
dos konferencijoje pareiškė, kad scheris pirma pasirašė, o paskui 
Pietų Vietname laikomos Ame-jį suplėšė ir numetė ant žemės, 
rikos karinės jėgos bus suma-j Vaikas ėmė verkti. Fischerį is- 
žintos iki 27,000 vyrų iki gruo- landai gerbia, kaip šachmatų ge- 
džio 1 d. Iki rinkimų jis nenu- nijų, tačiau Spasskį jie geriau 
mato naujų pranešimų apie ka- mėgsta, kaip džentelmeną 
riuomenę P. Vietname. Rinki- sportininką, 
muose šis klausimas nebus nau
dojamas politikos tikslams-.

Prezidentas pareiškė, kad oro 
puolimai šiaurės Vietname bus 
tęsiami per rinkimų kampaniją, 
kol bus pasiekta pažanga taikos 
derybose. Puolimai gali būti 
sumažinti, jei bus pažanga.

Jie . gali sutrukdyti valdžios 
skelbtus rinkimus.

Vis mažinama
JAV kariuomenė

SAN CLEMENTE. — Prezi-

Žemės ūkio sekrctorlvs Ear! Būti 
našauja, kad gerokai pakilusios 
sos kainos šių metu pabaigoje vėl nu
kris, gal, dar prieš lapkričio mėn 

rinkimus.

prs 
mė

pajamų mokesčių
REYKJAVIKAS. — Antra

dienį pradėta Rischerio-Spasskio 
Šachmatų partija buvo nebaig
ta ir turėjo būti tęsiama vakar. 
Epasskis turėjo nedidelę persva
rą ir stebėtojai pranašavo lygią
sias.

Islandijos vyriausybė paskel
bė, kad ji neims pajamų mokes
čių iš abiejų šachmatininkų, ku
rie abu gaus 250,000 dol. Vyriau
sybė galėjo uždėti mokesčius: 

į laimėtojui 28,000 ir pralošėjui — 
16,000 dol. Islandijos pareiškime 
sakoma, kad ji turi viltį, kad ir 

I lošėjų tėvynės neims iš jų paja
mų mokesčių už laimėtus prizus.

Tarptautinės šachmatų Fede
racijos pirmininkas dr. Euwe 
pareiškė girdėjęs, kad Fischeris, 
laimėjęs čempiono titulą, sutik- 

j-tų -vėl' su TSpašskiuriošti ^užbme- 
! tų. Paprastai, užtrunka treji 
1 metai, kol visi varžovai, norį lai

bose, kol belieka vienas.
Šeimininkai islandai organi-

kuriame bus įteikti piniginiai če
kiai laimėtojui ir pralaimėju
siam. Jie tikisi, kad bankete da
lyvaus ir Fischeris. Islandai Fi- i 
scherio nemėgsta. Jo 
nepagerino ir tai, kad 
draskė voką, kurį jam 
vaikas davė pasirašyti.

ir

Britų karališkos

LONDONAS. — Vakar Brita
nijos karalienė Elzbieta ir prin
cesė Anne turėjo išvykti į Olim
piadą Muenchene, tačiau jos ke
lionę atšaukė dėl princo Willia- 
mo mirties. Jis žuvo skrisda
mas lėktuvu į aviacijos šventę. 
Princas buvo patyręs lakūnas, iš- 
skraidęs virš 700 valandų.

Princas William buvo vyriau
sias Gloucesterio kunigaikščio 
sūnus, karalienės pusbrolis gi
męs 1941 metais. Jis baigė Eu- 
ton mokyklą ir Cambridge uni
versitetą. Studijavo ekonomi
ką irpolitinius mokslus Stanford 
universitete, Kalifornijoje. Pen- 
keris metus praleido Britanijos 
diplomatinėje tarnyboje Nigeri
joje ir Japonijoje. Vėliau jis su
grįžo j tėvų dvarą Ra m veli. 
North an ts.

“Pravda” dejuoja, kad Mask
voje pritruks sandėlių bulvėms 
sukrauti. Laikraštis sako, kad 
dabar statomi sandėliai turės 
75,000 tonų talpumą, tačiau rei
kės didelių pastangų sandėlius 
laiku užbaigti.

Sunkvežimių vairuotojai, ge
ležinkelių darbininkai ir kolūkie
čiai “vakarinėse respublikose“ 
raginami stengtis surinkti visas 
bulves iki spalio 5 dienos, kada 
jau gali prasidėti šalnos. Valdo
vai bijo, kad lietuviai, latviai ir 
estai gali sušaldyti Maskvai ski
riamas bulves.

žydų neišleisti, žydų pagrindi-

paskolą Ugandai
LONDONAS. — Britanija su

stabdė išmokėjimą savo para
mos Ugandai, kuri įsakė išva
žiuoti visiems Azijos kilmės 
žmonėms, kurių daugelis ti<ri 
britų pasus, nors gyvena I gan
do j e.

Britanija šelpia Ugandą 11 
mil. dol. kasmet. Dabar sustab
dyta paskola siekia 21." mil. dol. 
Britų vyriausvlk'. paskelbdama 
apie paskolos sulaikymą, siekia 
įspėti Ugandos prezidentą, kad 
jis nerizikuotu britu draugišku
mu.

Ugandos prezidentas Amin pa
grasino nacionalizuoti visus už- 

! šiemečiu investavimus Ugando
je. Vien Britanija turi investa
vusi apie 30 mil. dol.

“Tegu azijatai važiuoja į Bri
taniją. l’er metus britai pama
tys, kodėl mes juos išvarėme ir 
patys pradės skųstis”, pareiškė 
generolas Amin. Ugandos prezi
dentas.

BAKERSFIELD. — Kalifor
nijoje mirė 69 metų moteris 
Charlotte Story, kuri pagarsėjo 
prieš keliolika metų kaip <ii- 

Princas buvo viengungis, jis džia.usios šeimos motina. Ji pa- 
paliko tėvus ir brolį, princą Ri
chardą.

gimdė 22 vaikus, iš kurių 2<> dar 
gyvena.



Nedaug teturime Detroite 
dailininkų — vos keli. Kiek 
darriau pastebime amerikinių 
m * n kl J auklėtinių. Yra bu
vę net keliolikos meninipkų. 
mėgėjų parodų. Tokios paro
dos susilaukia lietuviškos vi
suomenės dėmesio, gausiai lan
komos.

B?t... vietinio skulptoriaus 
nei skulptorės neturėjome. Tie* 
są„ kaunvniniame mieste, Win 
dsofg, (Kanadoje) karts nuo 
karto reiškiasi su savo skulp
tūrų kūriniais — biustais, ga
na aukšta technika ir talentu, 
Elena Weir — žebra uskaitė. 
Bet ši lietuvaitė vis dėlto gyve
na ne Detroite, bet Windsore, 
Kanadoje. Be to, jokios paro
dos jai čia nebuvo suruošta.

Štaį, kai gavau žinią, jog pu 
keturių metų išsamių ir ryžtin
gų studijų, tikrai aukšto talen
to menininkė Birutė Rauckie
nė, žymaus lietuvio pramoni-

Tad po nemažo laimėjimo 
j menę, uorš1 tai yra tik pirmo
sios kregždutės, tačiau meni- 
Įninkei toks diplomas duoda tei
sę tuo vardu vadintis, o meno 
darbai seks iš paskos... bet 
tuo džiaugiasi šeimą, jos vyras 
Vytautas, jos tėvas p. Dargi- 
navičhis, vaikai ir artimieji. 
Džiaugiasi draugai ir bičiuliai 
šiuo laimėjimu.
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e

Diplomo gavimo proga arti
mi kaimypai, Nijolė įr Ęazys 
Žutautai sumanė suruošti soie- 
nizantei gražų pobūvį. Šios 
vaišės įvyko prabangiai švytin
čiuose Žutautų namuose, 
plive St- Warren, Xicb. 4W2. 
Svečių suvažiavo i| arti ir toli: 
32 asmenys, p jų tąrpe. — jo
ninio atstovai.

Ponia Nijolė Žutąutiepė pa
sveikino solenizaptę joą ląiniė-

vęr var-ie statomi nau|i FBI stabo rūmai, pavadinti mirusio diręK 
du. Pastatas kailiuos 102 mil. dolerių.

vainikavimo proga, t. y., dip
lomo gavimo diena — į 972 m. 
rugpiūčio mėn. 19 d. Jį įšręįškė 

niko žmona, augindama ir auk-1 nuostabos jąųsmu^, kąd Ęirytė, 
lėdama 4 įvairaus amžiaus vai- bu<|afp^| vai^ų mojįną, ąugę- 
kus, Marius 19 m.. Petras 14 m., bėjo sąvp kieta valia ir ryžtu, 
Paulius 12 m., Aldona <S m. — pasiąukpti šeimai ir stųdijuo- 
pagaliau užbaigė savo lanko-1 jamant’j^henui. Jąjį pavyko nu- 
mą mokyklą The Art School galėd;Yįsus sunkumus.
<
Detroit, Michigan. 1972 m. rug- čių džiaugsmui laimėjo.

‘ "į šaulių Sąjungos Spaudos in- 
— sA-uZpfo-'forniącijos yadovąs, LŠST C.

Ir Bi- 
of the Society of Arts and Crafts rutė Rauckienė visų detroitie-

piūčip mėn. 19 d. ši mokykla jai
išdavė menininkės ■
rėš diplomą. į y. pirmininko įgaliotas pasiū-

1972 m. rugpjūčio mėn. 19. d. ?Lė, kai bus" dailės tąpybų ir 
Detroito vienas didžiųjų ame-^skulptūrų pakankamai suruoš- 
rikinių laikraščių “Free Press”jti Birutei Rauckienei Lietuvių 
gana plačiai ir išsamiai aprašė namuose parodą: Tai nerašy- 
solcnizantės pasisekimą gaunantf tas susitarimas. Mačiusiam 
skulptorės -- menininkės dip- -Įvairias statulas gipso ir bron- 
lomą. Taip pat prie interview (žo§ lydinių, ąĮįejinių tapybų, 
korespondentas įdėjo ir jos iš anksto galimą pranašauti 
nuotrauką. įnąujaj menininkei pasisekimą.

1914 oietų
Midland Savings aptar

naują taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su "apylinkes.' Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą^ Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
S20.000.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

<45 A5CHER AVENUE 
CHICAGO, nJUNOIS 80632 

PHONE: 2544471

tačiau ji nęįjgy^ išnešta iš ki
tos gimnazijoj.

Heidelbergo apygardoje moks
las esąs aukočiau pastatytas, 
negu kitoje Vpkięjjjos srityse, 
tad kai kBrięs siįpjąesniems mo
kiniams būna jgr sunku, o ypač 
esą sunkūj baigiamieji 9-tos 
klasės egzaminai. '-

Senesnių mpky.tpjų esą tik 
keturi, bet'jie gerai sugyvena su 

į savo srityje 
spęciaiistai įr geri dėstytojai.

Mano nuomonę, butų sveika
< z. / • v" i yisienis lietuvių mokiniams tarpo lb-tos gunna-ll^pv • ■ H114—17 m. lankyti bent porą; 

’metų yąjgrįp 16 .gimnaziją;
JAV mokyklos ten gautus kredi-' 
tus pilnai užskaito" ir nė vienų 
mokslo metų iiępraranda.

Vasario 16-tos gimnazijos va
dovybė yra pareiginga, tvarkin
ga ir darbšti. Jęi norite tikrų 
informacijų, rašykite direkto
riui ¥. Natkevičiui, D-684 Huet- 
tęnfeld, West Germany.

A. Skyrius

Perskaičįau ilgą J. Vaičiūno 
pasikalbėjimą su inž. S. Kungiu 1 t •¥ ♦.
— “Inž. Kungys apie Vokietiją 
ir Vasario 16 gimnaziją” Nau
jienų liepoj 31 d. numeryje, ir 
pagalvojau, kodėl S. Kungys tų 
pastabų nepasakė gimnazijos 
vadovybei, o kelia jas viešumon. 
Tokie rašiniai nepadeda gimna
zijos išsilaikymui, o tik kenkia. 
Viso pasaulio lietuvių interesu 
turėtų būti prisidėti prie gimna
zijos išlaikymo, yietoj ją žlug
džius. Keletas S. Kungio pasta
bų yra teisingos, kaip tai dėl ne-
blogo maisto, dėl aplinkos ir pi-i 
lies apleidimo, dėl mokytojų, 
ypač kapeliono, glaudesnio ben-

Apie Vasario 16 gimnaziją
dradarbiayimo su mokiniais, 
tačiau yra ir nevisai leisipgų 
prikaišiojimų. Gale straipsnio 
supratau, kodėl toji kritika da
roma. Ogi todėl, kad draugams 
pasiteisinti, kad jis gyvendamas 
visai netoli gimnazijos, say.p 
vaikų į ją neleido. Taigi, turi 
būti priežastis, kodėl jis nepa
rėmė gimnazijos, leisdamas į ją mokiniais ir esą 
vaikus.

Kodėl S. Kungys neleido savo 
vaikų į Vasario 
ziją?

Ar dėl to, kad bendrabutyje 
nebuvo drausmės, kaip kad jis 
sako pasikalbėjime. Ąr dėl to, 
kad gale metų vaikų lankymas 
bažnyčios sumažėjo? Ne, visai 
ne dėl tų priežasčių, nes jo vai
kai visai nebūtų gyvenę bendra
butyje, o bažnyčią butų lankę 
kartu su tėveliais. Tai kodėl jis 
savo vaikų nesiuntė i lietuvių 
gimnaziją, bet į vokišką gimna
ziją? Iš jo draugų Huėtenfeide, 
teko patirti, kad to tikrąja prie
žastimi buvo noras, kad vaikai 
geriau išmoktų vokiečių kalbos. 
Mat, Vasario 16-tos gimnazijo
je iki 7 klasės dauguma dalykų 
dėstoma lietuviui? kalba, o- ?tik 
nuo 7 klasės viskas dėstoma 
vokiečių kalba. Daug lietuyių iš 
Amerikos siunčia vaikus į Vasa
rio 16 gimnaziją, kad daugiau ir 
taisyklingiąu išmoktų lietuvių 
kalbos, bet ne dėl ypkięčįų kal
bos išmokimo.

Kartą rašytojas Dostojevskis 
isavo knvgai užrašė motto: 

jį* tt1' • '1 ' /*• “ t **“

“.Grožis išgelbės pasauli”.
Taip bus ar ne, bet šis rašy

tojo galvojimas parodo, kad 
menas vaidina ir Vaidins žmo
gaus gyvenime svarbų vaidme
nį. Kalbant apie meną, bylo- 
jant apie jį laikraštyje, mūsų 
daugumas tuoj pagalvoja apie 
tapytą paveikslą arba skulptū
rą. Tuo tarpu tikrovėje menas 
savyje jungia gana daug meno 
sričių, skaidos i daugybę sek
cijų.'Juk meno šeimai priklau
so rie tik skulptūra ir tapyba, 
bet muzika; vokalinis menas 
jungiasi solistų ir choristų daį- 
nosna. Ir taip pradėjus meną 
skaidyti, atrodo nebus ir galo 
— taip jau šiandieninis menas 
yra išplitęs.

Tad linkime brangiajai 
rutei Rauckinienei sėkmės 
taip ilgai siekiamoje meno 
tyje — skulptūroje.

V. Minyėla

°*ssbook Savings 
All accounts com 
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimurrj $5.000)
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INSURED

PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity
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Of $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
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CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėj-bet kokip 
jūsy namo pagerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra- reikalingi pinigai dėl kitokiu 

Ąr jei neturite nuosavo nimoirįums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus. .

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniai* reikalais kreipkitės į:

$2O0ft

PER ANNUM

t’ER ANNUM

tjHO$T
3 OR 6 MOiVT-p 

Minimum 81,00(1

Philomena D. Pakel, President

TEL: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. f© 8 P/ AA, Tu^t. 9 to 4, Thvri. & FrL 9 to 8, Šit. 9 to 12:30

Teko du iš tos gimnazijos mo
kinius nuvežti mašina į Cliica- 
goje įvykusią jaunimo šventę 
ir patirti jų nuomonę -šiais klau
simais. Drausmė bendrabutyje 
buvusi net perdidęlė, nustatyto
mis valandomis teko sėdėti prie 
stalo ir ruošti pamokas, nusta
tytu laiku teko gulti ir keltis. 
Vadinamoje pilyje (tada dar 
nebuvo naujo bendrabučio pas
tato) , viename kambaryje gy
veno keturi nerūką studentai. 
Rūkyti leisdavo specialiame 
kambaryje. Nors Vokietijoje 
mokiniams leidžia rūkyįį puq 16y 
metų, jie ten per metus Įteįprato 
rūkyti. i<or$ Vpkietijpj.e jau
niems leidžia lankyti alines, Los 
Angeles jaųnųolisn neįprato, gerti 
alaus. Ir yisojė gimnazijoje 
buvo žinomas tik yienas gir
tuoklis, kurį vaddvybė galę me
lų pašalino iš mokyklos.

Dėl lankymo bažnyčios esąs 
kaltas tik kapelionas, kuris per 
kiekvieną pamokslą vis barda
vo mokinius. Jiems įgrisę tie 
prikaišiojimai ir barimai ir daž
nai nueidavo į kltas bažijyčias, 
net su kai kuriais mokytojais 
nuvažiuodavo j) Heidelbergą. 
Kaįpėlionas ijr kįČ kunigai, tu- 
rėlif daugiau bekrauti su stų- 
dentaię, pvz., alejtįnjnkų ratelis 
buVęs viša^į nęyT®gs.

Dėl kalbų, ka<f‘lietinių gim
nazijoje esą ncinažai iš1 Vokie
tijos gimnazijų Išmestų moki
nių, visai netiesa. Vokiečiams 
neįmanoma lankyti Vasario 16 
gimnaziją, nes čia dėstomi da
lykai lietuvių kalba. Buvusi 
gimi).azij(>j.e tik vįeąa vokietaitė, 
kuri študijuoja kalbąs, ir ji no
rėjusi išmnkti ttetuvlij kalbos.

DETROIT. MICH.
Arnoldo'Giedraičio pralaimė

jimo diena,. Amerika įpratus 
juoktis. Saldarūkščiai juokia
si ir režisierius Arnoldas Gied
raitis savo naujame pastatyriie 
Diena Prąląimėtpjy Gyyepjjjję 
(A Day in the jlifę of Losers). 
Tai yra originali iniproyiząciją 
su muzika, atliekama Košmarą 
palengvinapčios kompanijos. 
Spektakliai vyksta Ąlbright 
ThęaĮęr, Second Street at Jef
ferson, ^Varręnyille 8 vąl. yąk. 
pęnktadięniajs ir šeštadieniais, 
7 vai. vak, sekmadieniais. Bi-

lietal 3 dol., studentam! 2 dol 
Telefpiia^ 3įĮ31—197577 
11Sauliui Šįąįoliiu^u

I Einu, emu, o yis iuit yjptoą

a Eina be kojų, mušą bę jųn- 
kų, o negyvas. (Laikrodis)

--------- -— ‘ i u <4
e širdis pakulų, sermėgą tau

kų, q ant viršaus saulę. Šyje^įa.

________________ ė ■ .

■ • Aukštai žydi,■ -žemai vaisius 
ve<fa/’^r ’ (Bulvė)

LIETUVOS VARDO KILĄIĖ :,,wė
y t F? i 5 * L •**’ TT - i i

• ' . . ‘ j:<

Daugelis nori patirti, iš kur yra kil^s Lietpyos y^r<|ąą, bet 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie Ijetuvįų tautą ir iietųyįų 
kalbų yrą parašyta daug knygų. įr brošiūrų. Liętuyįaį pjipiiui 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten mįnįpąąs^ię Ęiętyyps 
vardas.’ ’ . . j

Juozas Venclovą, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
ląb.aį daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žpdžjo metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
.4įą perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Inkšti viršeliai, kaina $27 Knygelė 
jums bps pasiųsta; jei du doleriu atsiusite šiuo adi-esu:

7- t 'r r t •>. . . . * '

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

J<U turis laikas atspausdinta ir galima gauti knygij riūk^ię
■ ĮHICAGOS ’ LIETI’VI i; ISTORIJĄ

.I-:Ąięksp Ambrose kąyga' ąpr^anti paskutinių 90 (1869-19.59) metų 
i/H^įyufį’gyve'nim^^.iF.Jų ’ atliktus darbus. ' 664 pšt'Kaina 

$8.00. Uįeido; Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
V ‘ - Y’.-i ^.4,.'.•” .Vj ' ' * '’*■ * ’’ ’ ’ ’*'1*

-7'?'knygai®■ pinhaš' Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos
.Uętįmjį' kofonijos, jų suorgaiįųuoios šalpos draugijos, statytos baž- 
nyčios, -įstėigu laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja,?48 

• pasaulietiški chorai, 9 'bažnytiniai ir 314' veiklesnių ’ žmonių ‘ biografi
jos. D.uoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų“ir 
kitų organizacijų’’ atlikti" darbai; įsteigtos mokyklos, skaityklos," ban: 
kai ir kt. ** v — — ' -

d Norieji šij knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money

7 UfyųVįŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
! A? pasiysti:

IZ39 So, įiALSOB ęįilCApO, ILL. 6^Q8

y *'

liti ai « puMJe wrvie»«4n coeptnUoe wi» Tk

. 16. ;4jv • • ■
t-•‘■y i TfH" ’g .a.

Great 
American 

Dream 
Machine.

America is the place that is made

happy dreams čome true for years. 
' Now, Bonds mature in less than 
six years/That means your dreams 
can come true faster than everbefore.

You can buy shares iri yoūr parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you Hank.

Before you know 1L your American 
’’•earn will be a reality. — " •

SERI ES E

Take stpęk in Ainericii.
Mow Bpiyįs feature įę$s |įąn six years.'

1739 So. HaĮstęd Stręęt Chicago, Į1L 60608
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AINIS

PERVERSMO NUOTAIKOS
likdavo ne yįęn tiV social demo- 
įcratai, ;bet ir Dąj-bo. Fęderacija. 
Nors buvo kalbama, įęg Krikš
čionių demokratų partija ėmė$i 
iniciatyvos Įsteigti. Ūkininkų są
jungą ir Darbo federaciją tik 
vien tuo pagrindu, kad galėtų 
per rinkimus sužvejoti daugiau 
balsų ūkininkų ir darbininkų 
tarpe, bet jei ir taip Nitų jos 
atsiradusios,, tai jos gyvenimo 
praktikoje reiškėsi pagal savo 
paskirtį. Kartais Darbo fede
racija lenktyniavo' savo pasiūly
mais darbininkų būklei pagerin
ti ir.su socialdemokratais. Jiems 
kai kas ir pavykdavo ta prasme 
atlikti ir darbininką gerovės rei
kalui. Paspausdavo jie dėl ben
dro krikščionių bloko vienybės iš- 
liakymo pabalsuoti už pasiūly
mą Ir Krikščionių demokratų jęę. Stengtis žymiai pakelti dar- 
f rakei ją. Kartais už tuos jų pa
siūlymus balsuodavo net Ūkinin
kų sąjunga, žinoma, jei tai lietė 
vien tik miesto darbininkijos in
teresus. Tokiu būdu ir 
praeidavo darbininkams 
kūs įstatymai.

Savaime suprantama, 
ninkai pasiliko reiklūs ir gal net 
dar daugiau ir K. Griniaus ir M. 
Sleževičiaus vyriausybei atsi
stojus prie valstybės vairo, kur 
į valdžios koaliciją Įėjo ir social
demokratai, turėję valdžioje net 
ar tris ministerius. Bet ir ta sa
voji valdžia prie esamų sąlygų 
ne taip daug begalėjo pridėti. 
Būnant valdžioje jiems patiems

(Tęsinys)

f Dar ir kita aplinkybė >"buvo 
ta, kad nemažą skaičių darbinin
kų samdydavo amatininkiško po
būdžio dirbtuvėlės, kurios sam
dėsi darbo jėgos nuo vieno iki 
keturių ar penkių darbininkų. 
Jos mokėjo pagal savo išgales, 
žinoma, žiūrint, kad ir pačiam 
tam dirbtuvėlės savininkui kas 
nors dar atliktų. Verčiant juos 
daugiau mokėti, kai toks darb
davys pamatytų riziką, jog ir 
jam gali nieko nelikti, ar dar ko 
gero ir iš savo uždarbio pridėti, 
žinoma, visai atsisakytų nuo 
samdomos jėgos ir verstųsi tik 
tuo, kiek jo pačio rankos gali 
atlikti.1'

Be to, prie esamų Lietuvoje 
darbo sąlygų darbininkai jau bu
vo daug ko atsiekę, žinoma, ne
teko lyginti jų padėties su pra
moniniai išsivysčiusiais kraštais, 
kur už raumenų jėgą neretai 
gaunamas atlyginimas buvo net 
aukštesnis už raštinių persona
lo algas. Bet jau pastoviai tu
rįs darbą ir Lietuvoje darbinin
kas turėjo tiek pajamų, kad ga- 
Ijo būti ne tik sotus, išlaikyti sa
vo šeimą, užsivilkti padoresnę 
rūbų eilutę šventadieniais, dar
gi kitas turėjo progos pamąs
tyti ar net ir Įsigyti nors ir ma
žus namelius priemiestyje savo 
šeimai. Darbininkai ir profesi
niai buvo neblogai susiorganiza
vę. Turėjo kas jų reikalus gin
tų seime ar vyriausybėje. Tai at-

seime 
palan-

darbi-

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas LieponįLIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTER INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMIS ■ z '
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

I Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja .po 4 dol. tomas. Juose yra 517.. psL

. Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais sukeltu mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa -3 doL

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

Stefanifa Rūkienė, GRĮŽIMAS J LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 doL

Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psL, $4,00.

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės Į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultU-

• rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.
Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo- 

kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS.
• 52 psl., $1,00. ' ,

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 17W So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060«
itsilankanz darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.
.—   --------~ ---------------------------------------------------------------------- ------ --------------------

o tunelis eina po 80 peoy 9i|umo |uros dugnu. Tunelis 
pradžioje, jungia Victoria sa ą su Kowloon pusiasaliu.

teko ir Į pačių darbininkų rei
kalus žiūrėti iš valstybinio taš-

bininkų atlyginimus ir kitais bū
dais- greit-pagerinti jų socialinę 
būklę buvo sunkiai išsprendžia
ma problema.

Čia ir streikų laisvė, galima 
sakyti, nieko negalėjo lemti. 
Norint pakelti atlyginimus bū
tų buvę galima tik keliant kai
nas už pagaminamus gaminius. 
Tada pagal gyventojų pajėgumą 
kainos būtų pasidariusios var
totojui sunkiai bepakeliamos. Su
mažėjus prekių suvartojimui sa
vaime turėtų kristi ir jų gamy
ba. Atsirastų nedarbas, o tai 
kaip tik lyg skaudžiausia rykš
tė paliestų darbininkus, neteku
sius darbo.

Bedarbis darbininkas Lietu
voje atsidurdavo sunkiai ir Įsi
vaizduojamoje padėtyje, net tek
davo alkti. Jokio nedarbo drau
dimo, aišku, Lietuvoje nebuvo, 
ir patys darbininkai jokių san
taupų neturėjo pasidėję bankuo
se. Iš karto jie pasijusdavo kaip 
karštu vandeniu plikomi, nega
lėdami . rasti jokios pageltos. 
Tiesa, tie reikalai buvo pavesti 
savivaldybėms, bet ir jos tiems 
reikalams neturėjo išteklių. Val
stybės iždas irgi biudžete sumų 
tam reikalui taipgi neturėjo. Tad. 
toji šalpa, kad ir būdavo, bet tik 
tiek, kad nedirbančius apgintų 
nuo bado grėsmės, bet ne nuo 
skurdo, užklupusio darbininko 
šeimą. Tai nedarbas tapdavo 
valstybei didele, sunkiai spren
džiama problema, ir todėl vi
sais būdais buvo stengiamasi jo 
išvengti. Tad, negalint patenkin
ti darbininkų reikalavimų jiems 
apčiuopiamu pagerėjimu, kilo jų 
tarpe irgi nemaža nepasitenki
nimo kad ir sava vyriausybe. 
Kartais jų tarpe pasitaikydavo 
ir piktoko niurnėjimo, grasinan
čio savo pasirinktomis priemo
nėmis patenkinti jų reikalavi
mus.

. Savaime susidarė Įspūdis daug 
kam ir iš šalies žiūrint, kad vy
riausybė, pasirinkusi sau pilnos 
demokratijos Įgyvendinimo Lie
tuvoje kelią, uoliai darbuodama
si ūkinės pažangos reikalui, at
rodė, visai nekreipė dėmesio į 
nepalankiai besireiškiančias nuo
taikas ir visuomenėje opozici
jos dėka prasidėjusį rūgimą. Gal 
būt, nesuprato iš to kylančio 
jos egzistencijai pavojaus. Tur 
būt, tai laikė pereinančio mo
mento reiškiniu ir tikėjo, kad sa
vo kadencijos trijų metų laiko
tarpyje ji galės atlikti didelę da
lį savo užsibrėžtų uždavinių ir 
pasieks Įtikinančių rezultatų, 
kurie ne tik išsklaidys tą kaip 
ir dirbtinį rūką, bet ir pati tuo 
laikotarpiu taip įsitvirtins, jog

sekančiais seimo rinkimais tik
riausiai gaus daugumą balsų ir 
galės ir toliau valdyti kraštą. 
Bet taip manydama ji klydo. 
Opozicija, matyti, irgi jautė, kad 
ji, jei lauks -iki vyriausybės ka
dencijos pabaigos, iki naujų sei
mo rinkimų, tai pasivėluos. Opo
zicija naudojo visas priemones 
ją kuo greičiau išstumti iš val
džios vežimo. Diena iš dienos 
brendo pavojus jos egzistencijai. 
Padėtis darėsi trapi, nebetikra 
ir pavojinga.

Vasarai, berods, daugiau nei 
Įpusėjus, prezidentas dr. Kazys 
Grinius lankėsi keliose provinci
jos vietovėse— miestuose. Vi
sur, kaip jam ir daugeliui rodė
si, valstybės galva būdavo labai 
šiltai ir pagarbiai .visuomenės 
sutinkamas. Lankydamas Šiau
lius, jis aplankė ir parapijos baž
nyčią. Tos parapijos klebonas 
prezidentą K. Grinių pasitiko 
prie šventoriaus su gausiu būriu 
tikinčiųjų stp baldakimu ir vė
liavomis. Po pasisveikinimo žo
džių prezidentas ir klebonas, var
gonams grojant iškilmingo him
no melodijas, po baldakimu Įžen
gė i katalikų religinės šventovės 
vidų. Dr. Kazys Grinius, berods, 
buvo_ nepraktikuojantis katali
kas. Bet jis- krikščionybės dva
sioje išaugusią kultūrą ir civi
lizaciją vertino ne pagal savo re
liginį nusiteikimą. Tai, kas 
krikščioniškos, eros ilgais šimt
mečiais subrendo, susiklostė, iš
augo kultūrinėj, teisinėj, morali
nėj srity, ir mūsų laikų civiliza
cijoj juk tebėra laikoma svar
biausia jos turinio dalimi." Krikš
čioniškos sampratos atsakomy
bės jausmas ir šiandien vieno
dai tebesaisto tikinčiuosius ir 
netikinčiuosius ir vakaruose pil
nai įsigyvenusiose demokratijo
se. Ir dr. K. Grinius visai netu
rėjo nei noro, nei tikslo atitrūkti 
nuo tos krikščioniškai supras
tos kultūros bei civilizacijos. Juo 
labiau, kad vakarietiškos demo
kratijos ne tik vertino, bet ir 
rūpinosi, kad toji civilizacija ne- 
žlugtų, nes jos sužlugimas būtų 
laikoma didelė katastrofa visai 
žmonijai, žinoma, jis tuo savo 
lankymosi religinėje šventovėje 
norėjo ne vien tai išreiškti, jau 
esame čia ką tik pastebėję, bet 
ir Įtikinti tikinčiuosius, jog ir 
dabartinė vyriausybė pripažįsta 
religijos svarbą ir vaidmenį tau
tos bei valstybės gyvenime, ir 
ji nesirengia ne tik varžyti re
liginės laisvės, bet leis netruk
domai jai reikštis krikščionybės 
dvasioje ugdyti moralines ir kul
tūrines vertybes. Nėra bažny
čiai tad ko baimintis dėl religi-
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rugpjūčio

nės laisvės suvaržymų Lietuvo
je. Tas jo apsilankymas Šiaulių 
bažnyčioje buvo Įvairiai komen
tuojamas, daugiausia pagal sa
vo siaurai suprastus Įsitikini
mus ir pagal partines nuotaikas.

Matyti, prezidentas jautėsi ir 
pats nedvejodamas atliekąs nau
dingą Lietuvai vaidmenį. Sten
gėsi net išlikti ir tose paprastu
mo formose, kaip ir anksčiau 
kad buvo. Kratėsi iškilmingų pa
lydų, ir net jam nelabai patiko, 
kaip valstybės galvai, pridera
ma apsauga. Nesijautė, kad at
liekant garbingas pareigas sa
vo tėvynei, būtų buvę reikalo 
galvoti apie savo asmeniui gali
mus pavojus. Jis gal, kaip ūki
ninko sūnus, o gal slegiamas 
valstybės rūpesčių, matyti, la
bai anksti keldavosi. Kartais ge
rokai prieš saulėtekį jis palik
davo savo prezidentūros rūmus. 
Stačiai tarsi lyg pabėgdavo iš 
jų. Išeidavo visai vienas, pės
čias, be jokios apsaugos pasi
vaikščioti po Žaliakalnį, po Ąžuo
lyną. Taip valandą kitą pakla
jojęs jis vėl grįždavo Į preziden
tūros rūmus. Sutikę prezidentą 
vieną pėsčią ir be jokios apsau
gos ankstyvą rytą besileidžian
tį Vytauto Parko laiptais į Lais
vės alėją pasitaikę praeiviai net 
apstulpdavo. Buvo kalbama, kad 
taip jis daręs dažnai net po du 
ar tris kartus Į savaitę, ir tai 
būk užsitęsė veik iki daugiau 
nei įpusėjusio rudens.

Opozicinės partijos ir visos jų 
grupės bei organizacijos, vienaip 
ar kitaip jiems talkininkavusios 
rinkimuose, Valstiečiams liau
dininkams ir Socialdemokratams 
paėmus valdžią Į savo rankas, 
nepoilsiavo, nesnaudė, lyg būtų

nutarusyv Jaukti i u ^’ąįdyrųa. ka
dencijoj* pabaigos iki fnaujų ’sei
mo rinkimų. Jos iš karto šoko 
su dideliu užsidegimu kovon, kad 
sutrukdytų valdžios ratų riedė
jimą, ir .tame savo darbe šilo 
jaugiau, nei valdžių i savo ran
kas paėmusieji savo užsibrėžtai 
programai įgyvendinti. Suteiki
mas visų tų žodžio, spaudos ir 
susirinkimų laisvių buvo jiems 
viena iš geriausių priemonių tai 
valdžiai griauti. Ne vienas net 
iš šalies žiūrėdamas pagalvoda
vo, kad tas valdžios padarytas 
mostas demokratijos labui yra 
savo krūtinės apnuoginimas opo
zicijos taikomam durklui. Tokių 
laisvių dar nė viena opozicija ne
buvo turėjusi Lietuvoje. Juk 
valdžios veiklai tie spaudos, žo
džio bei susirinkimų suvaržymai 
niekados nebuvo jokie varžtai. 
Niekas gi nevaržė tada tų drau
dimų- metu pagirti valdžios dar
bus, jai pritarti. Jų atžvilgiu 
gerai nusiteikusi spauda nė cen
zorių nebuvo trukdoma. Papras
tai cenzoriai pozicijos spaudos 
-net ne teksto neskaitę dėdavo 
antspaudą ir pasirašydavo, jog 
Leidžiama spausdinti. Tad, aiš
ku, kad tie visi spaudos, susirin-

kimų t suvarymai būdavo tik 
ąpinašris opozicijai pažabotu

Neslėptina, jog krikščionių de
mokratų blokas nuo pat Steigia
mojo seimo laikų via būdavo pa
čios valdžios viršūnėje. Pirmu 
smuiku grojo, kai buvo koalici
joje su valstiečiais liaudininkais, 
o paskutiniais priešrinkiminiais 
metais ir patys vieni jau galėjo 
šeimininkauti kaip jiems patiko. 
Opozicija, būdama mažumoj, ne
galėjo niekur valdžioj jiem bepa- 
stot kelio. Ir reikia pripažint, kad 
tais jų vadovavimo laikais buvo 
su koalicijos pagelba ir be jos 
labai didelių darbų atlikta. Bu
vo priimta ne tik Lietuvos kons
titucija, nustatanti demokrati
nes valdymosi formas, išleistas 
Žemės reformos įstatymas, 
Įsteigtas Kaune Vytauto Didžio
jo universitetas, Įvesta tvirta va
liuta, padengta auksu. Nors 
anuomet tautininkų spauda tvir
tino, kad litas neišsilaikys, bet 
ta kritika pasirodė buvusi tuš
čia ir be pagrindo.

(Bus daugiau)

■NAUJIriNOb’ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS 1R BICTLbTS

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai cku 
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK By
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją.. 
211 psl. Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

J. AU GUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusk knyga.-’, Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 
as "šiai, ir tiksliausiai aprašė*irįvertind Antano Smetonos' veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti Į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Jau išėjo seniai laukta
, Juozės Vaičiūnienės knyga ■'. TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl-, daug paveikslų. Kaina $2.00. 

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. » - L ' < j J.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIEN O S

■ 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608 '.

after vai 
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_ BECCMB- 
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Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000,

^7

TJ»cfix to 
P. A Sdialtz 
Spring Pa.

© U71 h NEA, hc.

Tola/f FUNNY will pay $1.00 for 
♦och origmol "fuorf” aogt
to: Today', FUNNY, 1200 Wejt Third 
St., Cfevriand, Ohio 44112.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 6060S

:r.NA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
įsteigta 1923 metais Tek 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Subscription Ratos;
ta Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
sther countries $23.00 per year.

Lfi cents per copy, 15 c. on Saturday

vienam mėnesiui

Kanadoje:
merams _______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

$22.00
$12.00
$3.00

INŽINIERIAI RUOŠIASI SAVO 
SUVAŽIAVIMUI WASHINGTONE u

Pasaulio ir Amerikos Lietu- Draugiją). Sudarytas Suvažia- 
iy Inžinierių ir Architektų Są- vimo Rengimo Komitetas: pirm, 

jungų (PLIAS ir ALIAS) vie- inž. Stasys Bačkaitis (933 Leigh 
nuoliktasis suvažiavimas įvyks Mill Rd., Great Falls, Va. 22066), 
š. m. spalio 7, 8 ir 9 d. d. Wa
shingtone, D. C. Twin Bridges 
Marriot Motei patalpose, US 1

V

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams__ __________ __
Pusei metų
trims menesiaw  
vienam mėnesiui . 

Kitose JAV vietose:
metams ______________
pusei metų ___________

m. oo
$12.00
$7.00

X1L 00

metams _____ 
pusei metų ___
vienam mėnesiui.

Naujienos eina kasdien, išskiria n t 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. HaLsted St, Chicago, 
HL 60608, TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikli siųra pažu Money 
Orderiu kartu su užsakymą.

113.00

PLIAS ir ALIAS centro val
dyba, kuri yra Los Angeles 
Calif., suvažiavimo rengėjais 
pakvietė ALIAS Washington© 
skyrių .(Washingtono Lietuvių 
Technikos ir Gamtos Mokslų

ižd. T. Mickus, iškylos ir trans- 
portacijos reikalams*— L. Ka
činskas ir V. Petrulis, patalpų 
ir tech, priemonių reikalams — 
dr. Z. Vaitužis, Lietuvos Atsto
vybėje priėmimui —, dr. P. Ma
žeika, techninės parodos reika
lams — inž. J. Tamošiūnas, dai
lės parodos reikalams — rašyL 
A. Vaičiulaitis, techninėms

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Brežnevo koja spąstuose
Sovietų Sąjungos gyvenimą atidžiai sekantieji žmo

nės žino, kad komunistų partijos pirmasis sekretorius 
Leonidas Brežnevas yra patekęs į spąstus, iš kurių jis ne
gali atpalaiduoti savo kojos. Du metu Brežnevas kalbėjo 
apie Rusijos ir rusų okupuotų kraštų gyventojų “buities 
pagerinimą”, bet šiandien apie tai jau nekalbama. Du me
tu kolchozų darbininkai ne tik dirbo 
dirbo šeštadieniais ir sekmadieniais, 
nam aiškėja, kad trečiais paskutinio 
kraštas liko be duonos ir be bulvių.

Komunistų partijos centro komitetui dirbantieji, bet 
Lietuvos darbo žmonių prakaitu mintantieji įvairūs pa
reigūnai dar ir šiandien zuja po kolchozus ir aiškina 
įvairaus lenktyniavimo svarbą “komunistinėje statybo
je”, tuo tarpu Brežnevas žino, kad ta “statyba” taip nu
statyta, kad reikia kapitalistiniame pasaulyje ieškoti 
duonos bent komunistų ■ partijos vadams ir policijai. Fe- 
rensas suvažiavusiems partijos regionų sekretoriams aiš
kina būtiną reikalą paspartinti darbą pašarų gamyboje, 
o Brežnevo pirkliai užsakė tiek kviečių, rugių ir kuku
rūzų Amerikoje, kiek tiktai jie galėjo rasti laisvoje rinkoje.

Oficialiai dar vis tebekalbama apie pasiruošimus ar
tėjančiam partijos narių valymui — eistkai, bet tikrovėje 
nepaklusnių partijos narių valymas jau eina visu smar
kumu. Iš Ukrainos komunistų partijos išmestas ne tik se
kretorius Šelestas, bet išmėtyti artimiausieji Šelesto ben
dradarbiai, vadovavę keliems svarbiems Ukrainos rajo
nams ir sėdėjusieji svarbesnėse pramonės šakose, šiomis 
dienomis iš sosto išverstas Gudijos komunistų partijos se
kretorius Mašerovas. Ilgus metus jis sauvaliavo visoje Gu
dijoje. Sauvaliavo ne tiktai nualintame krašte, bet ir Gudi
jos komunistų partijoje. Iš atsakomingų pareigų jau pra
dėjo lėkti ir įtakingesnieji Mašerovo draugai partijos ir 
valstybės aparate.

Dabartinis ‘Tarybinės” Lietuvos “premjeras” Josi
fas Maniušis buvo didelis Mašerovo draugas. Maniušis, 
vykdamas į Maskvą, veik kiekvieną kartą sustodavo Gu
dijoje ir išsikalbėdavo su Mašerovu. Prasidėjus partijos 
narių valymui ir išmetus Mašerovą, panika apgaubė ir 
“tarybinės” Lietuvos valdytojus. Vyrauja įsitikinimas, 
sako grįžę turistai, kad Sniečkus, išsisukęs iš įvairių 
anksčiau buvusių partijos “čistkų”, pajėgs ir šiandien iš
sisukti, bet Maniušis savimi jau nebepasitiki. Komunistų

ilgesnes valandas, 
o šiandien kiekvie- 
penkmečio metais

partijos istorija jam sako, kad nemalonėn patekęs vienas 
grupės vadas j dugną nutraukia ir artimiausius savo drau
gus. Nužudžius Beriją, buvo atleisti ir gyvybės neteko 

i artimiausieji jo bendradarbiai. Nušovus maršalą Tucha- 
čevskį, tokio paties likimo susilaukė visa eilė sovietų mar
šalų ; sušaudžius Aleksą Angarietį, čekisto kulką į pakau
šį gavo visa eilė Lietuvos komunistų partijos centro ko
miteto narių. Pavarius Mašerovą, dreba ir Maniušis su 
draugais.

Iš Maskvos į provincijas pasiųstieji propagandistai 
tvirtina, kad ruošiami “partijos dokumentų pakeitimai”, 
dar labiau sustiprins komunistų partiją, suaktyvins vi
suomeninį gyvenimą ir įves discipliną komunistų parti
jos narių tarpe. Tokių kalbų besiklausantieji žmonės ne
bežino, kas čia dabar darosi? Kuriam galui reikia stip
rinti komunistų partiją-? Kuriam tikslui reikalinga dar 
didesnė disciplina ? Kiekvienam juk aišku, kad komunistų 
partija yra pati stipriausioji ne tiktai pačioje Rusijoje, 
bet ir rusų okupuotuose kraštuose. Komunistai kontro
liuoja policiją, karo jėgas, žemės ūkį, spaudą, televiziją, 
radiją, auksą ir brangenybes. Be komunistų partijos va
dovybės niekas pajudėti negali. Komunistai skelbia, kad 
Sovietų Sąjungoje yra “centralizuota demokratija”, bet 
visi žinome, kad be centro žinios joks sraigtelis nepajuda 
mažiausioje dirbtuvėlėj. Taip pat kiekvienas žino,, kad 
jokios demokratijos Sovietų Sąjungoje nebuvo nuo pir
mos bolševikų perversmo dienos. Užsieniams komunistai 
skelbia, kad jiems rūpi darbininkų gerbūvis, tuo tarpu 
jie rūpinasi tiktai savo asmenišku gerbūviu,-visai nekreip
dami dėmesio i darbininką.

Iš Maskvos išsiųstieji propagandistai prasitaria, 
kad dabartinio valymo metu bus atkreiptas dėmesys į 24- 
to partijos kongreso nutarimų vykdymą ir Brežnevo ins
trukcijų pildymą. Kitaip sakant, jeigu darbininkai ir to
liau lenktyniaus, jeigu penkmečio planą- dar labiau su
trumpins, ..tai pasiliks partijoje, o kas to nepadarys, tai 
bus “išvalytas”, šios instrukcijos rodo, kad rusų komu
nistų statomas “socializmas” turi smėlio pamatus; So
vietų propagandistai ^nesėkmę bando suversti ant šalčių 
ir nederliaus, bet žmonėms aišku, kad nelaimės priežas
timi yra centralizuota sistema, užmušanti dirbantiems 
bet kokią iniciatyvą, ir nepaprastai didelis žmonių išnau- : 
do j imas.

Brežnevas valo partiją, kad likusieji padėtų jam iš- ; 
lįsti iš spąstų. Amerikoje jis perka javus, kad pripildytų ! 
tuščias komunistų krautuvių lentynas. Sovietų- svėrėjai 
jau sveria ir pakuoja auksą, kurį sovietų lakūnai turės at
vežti į Ameriką ir užmokėti už javus. Kažin; ar užteks , 
Brežnevui aukso? Ar nevertėtų prekybos sekretoriui pa
tikrinti, kaip tas auksas pateko į Brežnevo rankas?'

paskaitoms — dr. K. Čampė, i 
simpoziumo pravedknui — inž. 
D. Šatas, informacijos reika
lams — geol. B. Saldukienė, 
iuuz. D. čampienė ir kt.

Suvažiavimo reikalais teko 
teirautis informacijų iš pirmų
jų šaltinių: iš suvažiavimo 
rengimo komisijos pirm. Sta
sio Bačkaieio (kuris yra JAV 
Susisiekimo dept struktūrinės 
mechanikos sk. viršininkas ir 
vadovauja automašinų saugu
mo valstybinių standartų suda
rymui ir kt.) ir iš PLIAS ir 
ALIAS centro valdybos pirm, 
inž. Vytauto Vidugirio, dėl ku
rio judrumo ir energingumo 
galima jį dažnai matyti bedis- 
kutuojantį suvažiavimo reika
lais su įvairių vietovių inžinie
riais, tiek Washingtone, tiek 
Bostone, tiek Chicagoje ir kt

Inž. V. Vidugiris neseniaia 
lankėsi Washingtone, o Chi
cagoje jis turėjo kiek platesnį 
pasitarimą liepos 1 d. pas vie
tos ALIAS sk pirm. arch. Alber
tą Kerelį, dalyvaujant skyrių 
bei kitų vienetų pirmininkams: 
Brazilijos lietuvių inžinierių- 
atstovas inž. Algirdas Idika, 
centro valdybos narys PLIAS 
reikalams inž. Juozas Danys 
iš Ottawos, Kanados, Toronto 
sk. atstovas inž. Henrikas La
pas, centro valdybos ižd-. inž. 
Eugenijus Vilkas, Bostono sk. 
atstovas inž. Donatas Šatas, 
Detroito sk. pirm. dr. St. Juzė
nas, New Yorko sk. atstovas ir 
Metraščio redaktorius inž. Ka
zys Krulikas, Technikos žo
džio red; inž. G. J. Lazauskas 
ir Red. Kol. narys inž. Viktoras 
Jautokas,. buv. Chieagos sk. 
pirm, čia aptarti- suvažiavimo 
ir bendri sąjungos veiklos rei
kalai.

Suvažiavimui laikas (spalio 
7 — 9 dd.) parinktas todėl, kad 
tada Washingtone būna gražus 
oras, o spalio d. švenčiama 
Kolumbo diena. Dalyviai' (su 
kartu atvykusiais šeimos na
riais) turės geriausią progą ap
lankyti žymiausias Washing
tono istorines vietas. Tokiu bū
du ir programa sudaryta, kad 
ji būtų vertinga ne tik profesi
niu, bet ir turistiniu^ visuome
niniu ir šiaip kultūriniu atžvil
giu. Todėl rengėjai visus kvie
čia atvykti su šeimomis. Taip 
pat į suvažiavimą kviečiami ir 
kitų artimų profesijų žmonės, 
studentai ir kt Rengėjai fikisis 
kad iš didesnių, vietovių daly
viai (kartu . su svečiais) gau
siai- vyks organizuotai; autobu
sais ir kitomis priemonėmis!

SUVAŽIAVIMO PROGRAMA
Pirmoji diena (.šeštadienis — 

spalio 7 d.) — Dienos pirm, dr- 
Stepas Matas. Registracija, pa
ruošiamasis posėdis, atidaro-

rnasis techninių dar-
Iby parodo# atidtwyuMis, daįl. 
tA. Galdiko mea<v parodos ati
darymas.

Mokslinės paskaitos (vado
vas dr. K. Čampė): “Kiekybi
niai ir kakybiaiai informaci
jos matai” — dr. P. Zunde, — 
‘‘Lietuvis architektas išeivi
joje” — arch. Edm. Arbas, — 
“Lietuvis iužiuierius tarptauti
nėje tarnyboje” — inž. V. Šliū
pas ir A. Lukas.

Toliau bus bendras darbo 
posėdis: skyrių ir kiti įvairūs 
pranešimai, o vakare — ban
ketas, koncertas, premijų įtei
kimas.

Pažymėtina; kad tai vyks- vie
name iš Washingtono puikiųjų 
Marriot motelių, esančių Poto
mac upės pakrantėje ir Jeffer- 
sono paminklo šešėlyje. Gi 
bankete šokiams gros US gink
luotų pajėgų reprezentacinė 
koncertų kapela.

Antroji diena (sekmadienis 
spalio 8 d.) — Dienos pirm, 
inž. ž. Brinkienė. Pamaldos 
Amerikos tautinėje šventovėje, 
šventovės apžiūrėjimas, priė
mimas lietuvių architektij fir
moje — Zubkus ir Assoc., Wa
shingtono miesto apžiūrėjimas
— ekskursija.

Mokslinė paskaita: “Naujau
si Marso tyrinėjimai, atlikti su 
Mariner 9” — dr. A. Kliorė. 
Simpoziumas (praveda inž. D. 
Šatas): “PLIAS organizacijos 
esmė ir kryptis, ir jos vaidmuo 
organizuoto lietuvio profesio
nalo gyvenime”.

Po rezoliuciją priėmimo ir 
uždarymo hus Nepriklausomos 
Lietuvos Atstovybėje priėmi
mas.
i Trečioji diena (pirmadienis
— spalio 9 d.): naujosios ir bu
vusios, centro valdybos bendras 
posėdis. Po to vyks specialus 
posėdis 1973 m. Mokslo ir Kū-- 
rybos Simpoziumo reikalu, da
lyvaujant PLIAS-, LB-nės ir 
kitų mokslinių bei akademinėj 
organizacijų atstovams.

KITI VEIKLOS 
PASIREIŠKIMAI

Inžinierių veikloje yra dar ir 
kitų svarbių 'Įvykių, būtent:

1. Architektūrinis konkursas
— Los Anpgeles Lietuvių Ben
druomenės namų suprojekta
vimui bei statybai. Jury komi
sija sudaryta iš pirm. arch. 
Alberto Kerelio (2615 W. 71st 
St, Chicago, Ill. 60629, arch. 
Vyto Peldos, arch. Vyto Ger
mano, arch. Jono Kovos,, inž. 
Jono Jurkūno, inž. Juozo Rim
kevičiaus inž. Viktoro Jautoko, 
inž. Grožvydo Lazausko. Kon
kurso terminai: uždarymas — 
š; m. rugsėjo 11 d., premijų pa
skelbimas — spalio 7 d. suva
žiavime.

2. Sąjungos ženkliuko kon
kursus jau yra pasibaigęs, ra
čiau rezuUatai ir premijos bus 
paskelbtos taip pat suvažiavi
me. ’

3. Geriausio straipsnio “Teęh 
nikos Žodyje" 1971 metais kon
kursas. šiam tikslui A LIAS cen
tro vaMyba skyrė . tris premr<l 
jas: 100 do!., 30 dol. ir 20 dol., 
norėdama paskatinti sąjungos 
narius, kad daugiau jungtąsi 
apie savo profesinę spaudą. • šie 
geriausi straipsniai bus nusta
tyti pačių- skaitytojų, užpil
dant tam tikslui paruoštą an-_ 
ketą, atspaustą pastarajame 
Technikos žodžio numeryje..

Apie šiuos konkursus pakal
bėsime kiek plačiau kita proga.

KVIETIMAS DALYVAUTI
SUVAŽIAVIME -Y

Pabaigai, paklaustus suva
žiavimo rengimo komiteto pir
mininkas inž. St. Bačkaitis, sa-T 
vo informaciją baigia visų kvie
timu suvažiavime kuo gausiau
siai dalyvauti, nes tai yra svar
bu suvažiavimo pasisekimui. 
Rengėjai yra pasiryžę ir steng
sis, kad PLIAS ir ALIAS suva
žiavimas Washingtone būtų ne 
tik turiningiausias ir prasmin
giausias, bet taip pat, kad jis 
duotų stiprų impulsą tiek lietu
viškumo, tiek ir profesiniu at-

G. J. Lazauskasžvilgiu.

VOSILKĖLIAI

Ak, tie vosilkėliai iš rugių; miglotų! 
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų! 
Aš ėjau per lauką.—Labas, mergužėle!. 
Net rugiai sušnaro, giruže sužėlę:.. 
Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų 
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylbtų.- 
— Tau taipogi labas! Vai, kiek 

[vosilkėliųf 
'ir jų žydrią puokštę prie akių 
r [pakėliau;.
Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotųĖ 
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų!' 

P. Vaičiūnas

i ARKLIAI
Arkliai vieną šaltą dieną 
Sunkiai vežė namo šieną; 
Tada viens kalbėti ima: 
“Reik į balą verst vežimą”.

Kaip tik tarė, 
Taip padarė.

Bet kas iš to jiems išėjo.
Šlapią šieną vilkt reikėjo, 
O pakol šiens neišdžiūvo, / 
Suvis nėdę jiejiė buvo.' 
Kas nedirba, mielas vaike, 
Tam nė duonos duot nereikia, 

u P. Arminas

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS' SKAITYTI

NAUJIENAS

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Pirmą kalbą Griškabūdyje Grigaitis pasakė rinkoje, 

prie šulinio. Privažiavo revoliucionierių vežimas, pa
sistatė vežimą prie šulinio, iškėlė vėliavą, iššovė kelis 
šūvius ir pradėjo kalbą. Pijus Grigaitis buvo jaunas 
studentas, bet buvo nepaprastai geras kalbėtojas. Aš 
Grigaiti girdėjau kalbanti Chicagoje, girdėjau jo kal
bas kitose vietose, bet nieur jis taip karštai ir taip aiš
kiai nekalbėjo, kaip jis tuo metu kalbėjo Griškabūdy
je. Aš girdėjau abi kalbas. Klausiau kalbos, bet visą 
laiką man rūpėjo kitas dalykas, būtent: revoliucinin- 
kų paleistų šūvių tūtelės. Aš buvau visai netoli vežimo, 
iš kurio kalbą sakė jaunas studentas, bet aš taip pat 
mačiau, kai vyrai išsitraukė revolverius ir paleido šū
vius Į viršų. Girdėjau, kaip supleškėjo ginklai ir ma
čiau, kaip dideliu lanku šoko i viršų ir i šąli tuščia šo
vinio tūtelė ir nukrito žemėn. Man rūpėjo tūtelė, bet aš 
klausiausi ir kalbos.

Atsimenu, pradėjo jis nuo rusų — japonų karo. Jis 
nesigilino i karo tikslus ir priežastis, bet pasakė kelis 
pavyzdžius, iš kurių matėsi, koki netikę ir negabūs bu
vo caro karo vadai. Paprasti rusų kareiviai buvo drą
sūs ir kovingi, bet caro armijos generolai ir aukštoji 
karo vadovybė niekam netiko. Caras siuntė karo lai
vus į kovą prieš japonus, o japonų laivyno vadai veik 
be mūšio nuskandino caro karo laivus ir juose plauku
sius, girtus ir apsiblaususius admirolus. Kalbą baigė 
reikalavimu lietuviams teisės laisvai tvarkyti visus sa
vo reikalus. Jis kalbėjo už lietuviškas mokyklas, už 
lietuviškus valsčius ir už lietuvišką valdžią visoje Lie
tuvoje. Jis pabrėžė, kad lietuviai gali geriau viską

tvarkyti be rusų, nes jie labiau apsišvietę, moka ge
riau susikalbėti.

Antrą kalbą jis pasakė šventoriuje. Ten jis, atsi
menu, kalbėjo apie popą Gaponą ir labai netikusius 
caro valdininkus. Apie girtus caro valdininkus ir aukš
tą aristokratiją ir aš buvau girdėjęs, bet apie Gaponą 
nieko tada nežinojau. Grigaitis viską taip pasakojo, 
tarytum jis pats ten būtų buvęs ir matęs, kaip Petro
grado žandarai ir kareiviai šaudė j neginkluotą minią 
ir visai nekaltus miesto darbininkus ir tikinčiuosius.

Istorikams reikia neužmiršti, kad Griškabūdžio 
maištininkai , prieš eidami į bažnyčią ir ten siųsdami 
savo kalbėtoją, jau buvo užėmę visą Griškabūdį. Griš
kabūdžio policininkai buvo nuginkluoti, kardai atimti 
ir jų akivaizdoje sulaužyti. Prie valsčiaus raštinės bu
vo iškelta raudona sukilėlių vėliava. Pačiame valsčiu
je buvo sunaikinta caro ir jo šeimos paveikslas. Nie
kais nuėjo ir visi kiti vidaus ministerių ir pasižymėju
sių caro generolų paveikslai, iškabinėti Įvairiuose vals
čiaus raštinės kambariuose. Valsčiuje buvusios caro 
valdžios knygos, liečiančios Įvairius mokesčius, taip 
pat buvo sunaikintos.

Aš jau minėjau, kad Bliuviškiuose, artėjant prie 
Novos tilto, stovėjo senas valsčiaus pastatas. Tai buvo 
sena kanceliarija. Paskutiniu metu visi Griškabūdžio 
reikalai buvo tvarkomi iš Griškabūdyje pastatytos vals
čiaus raštinės, anksčiau tam tikslui naudojo Bliuviš
kiuose esančius senus kanceliarijos namus. Ten buvo 
Įvairūs ne tik BliuviŠkius, bet visą apylinkę liečiančių 
senų dokumentų. Visos senos knygos, paskelbti val
dovų nutarimai, nuosavybę liečią patvarkymui nurūko 
dūmais. Istorikai būtų norėję, kad tos knygos būtų ap
saugotos. Bet kas galėjo drįsti neštis jas namo? Kiek
vienas žinojo, kokia bausmė bus užtraukta, jeigu 
maištas nepasiseks ir caro policija, panaudojus karo 
jėgas, vėl pradės siautė^ su karo, teismais...
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Jau minėjau^ kad'pačiame Griškabūdyje buvo mo
nopolis. Caro pastatyti žmonės ten pardavinėjo degti
nę, Tie patys monopolščikai dabojo, kad niekas kitas 
degtinės nepardavinėtų. ' Ginkluoti vyrai įėjo Į mono
poli, atsukinėjo visus užraktus ir priėjo prie pačios vod- 
kos. Monopolyje buvo kelios dėžės grynų gryniausio 
skystimėlio. Ten buvo kelios didelės boakos, apipintos 
stora stipria pintine, kurioje taip pat buvo Įvairios rū
šies ir stiprumo degtinė. Monopoli vyrai sudaužė, o 
degtinę paleido i rinštoką. Raudonnosiai dabojo, kaip 
tas skystimėlis buvo liejamas į purvą, ir vos neverkė. 
Kiti prašyte prašė nepiltr degtinės Į rinštoką, bet leisti 
ją pasiimti, arba leisti jiems bent jos atsigerti.. * Nie
kas negavo nė lašelio.

Kai miestelis jau buvo maištininkų rankose, tada 
visi suėjo i bažnyčią ir susuko, kad caro valdžia turi 
būti nuversta. Jie, žinoma, paliko sargybas prie šven
toriaus ir prie kiekvieno svarbesnio kelio, vedančio Į 
Griškabūdį.

Kai buvo baigta revoliucionieriaus Grigaičio kalba 
šventoriuje ir paskelbtas caro valdžios panaikinimas, 
tada žmonės nuėjo prie Vaičiaus raštinės, išmušė duris 
paskutinio sandėlio ir išvilko laukan visas graždankas. 
Ten buvo didžiausias kalnas rusiškom raidėm guberna
toriaus atspausdintų katalikiškų maldaknygių. Rusai 
stengėsi įvairiausiais būdais įkalbėti žmonėms, bet nie
kas jų nenorėjo imti į rankas. Viena antra dėžė buvo 
pradaryta, kelios knygos išimtos, o visos kitos dėžės 

į taip ir prastovėjo valsčiaus raštinėje ištisus 8 metus. 
Kelias išėmė valsčiaus tarnautojai, bet ne žmonės. Nie
kas i valsčių nesikreipė dėl maldaknygių ir su panieką 
viskas buvo atstumta, kai ktiris tarnautojas jas pasiūlė.

Aiškus daiktas, kad neilgai ta laisvės šventė tęsėsi. 
Sukilimas prieš carą buvo pralaimėtas Petrapilyje ir 
kituose miestuose. Netrukus prasidėjo-represijos. Jos 
buvo žiaurios didesniuose miestuose. Provincijose per-

sekiojimai prasidėjo daug vėliau. Kai miestai buvo ap
raminti, maištininkai suimti ir nubausti. Reikėjo kelių 
dienų, kad ir malšintojai pailsėtų.

Aš dar buvau mažas berniukas, kai prasidėjo nėra-' 
niurnai. Atsimenu, kad tuo metu ėjau Į Griškabūdžio 
mokyklą, kur viskas buvo dėstoma rusų kalba. Tėvas 
norėjo, kad šiek tiek pasimokyčiau. Jam atrodė, kad 
bus naudinga, jei ir rusiškai kiek pramoksiu. Nerimo 
metu, aišku, mokykla buvo uždaryta, o mokytojai kaž 
kur išsislapstę. Bet man ryškiausias to meto vaizdas li
ko pačiuose Bliuviškiuose. Niekas nežinojo iš kur ir 
kaip, tik staigiai mūsų kieme atsirado apie 50 kazokų. 
Vieni buvo išsitraukę nuogus kardus, o antrieji ranko
se laikė nagaikas. Kiemas buvo pilnas arklių ir žmo
nių. Vieni nušoko nuo arklių ir pradėjo ieškoti svetimų 
žmonių. Jie pirmiausia apžiūrėjo gyvenamąjį namą, o 
vėliau ėjo per tvartus ir per klojimą. Jie norėjo rasti 
besislapstančius revoliucionierius, kurie kėlė maištą 
prieš savaitę. Jiems atrodė, kad revoliucionieriai buvo 
suvažiavę iš toliau; kad vietos gyventojai buvo nteku 
dėti, ir kad gaisrus sukėlė, bažnyčioje šūkavo ir mo
nopolį išnaikino iš kitur atsibaldę maištininkai. Jiems 
ir f galvą neatėjo mintis, kad tuos darbus galėjo atlikti 

;Griškabūdžio nepatenkinti lietuviai. ■>
(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ RKMIttS 
lt GĖRKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

MSI W- 63rd STREET 
Ofiso tfM-: PRospoct 8-3229 
Roxid. teMU WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 
quo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta."

- M|| _ |||M[ _ __

Rara. tol. 2394683

DU K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Talei-; ERospect 8-1717

DR. S. B1EŽ15 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais, 
Treciad. ir sekmad. ofisas uždaryta;“ 

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

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir sestad. tiktai susitarus.
~ "" Rez.: GI 8-0873

DR. W. EIS1N - EISINAS 
xis.usEkua ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzię Ąye., WĄ 5-2670 

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

DR. NINA KRAUCH -
KR1AU CiUUN AITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus- — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą,

Ofiso H L:~ H E 4-181 g arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71rt STREET 

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7. vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.

, Trečiadieniais uždaryta.

DR RANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st Št7 — Tel. 737-5149 
Tikrini akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SĘIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Val5 antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5--7 vai. vak.

W$o telef.: 776-2880 
N«uį«irez. 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgi|x 

OflMi 2750 W«$t 71 st St. ’ 
'’^'TaL: 92M296 ’

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
4 10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
’ uždaryta. *

Rax. HM WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, ipac. MOTERŲ Ilgo? 
Oflsaa: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treciad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
aiais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

* pagal susitarimą. -

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

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

fJSU.EIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bar 
dažai. Speciali pagalba ko|om- 
(Arch Svpporfa) ir t t

VaL: 8—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1- 
2850 Waaf 63rd St, Chicago, ILL 60629 

Talat: PRospecf 6-5084

BIZNIERIAL KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TTR1 GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJk

JAUNIAUSIEJI LIETIMAI PASISAKO
Kodėl aš mokaus lietuvių kalbos

Aš mbkausi lietuviy kalbos dėl 
keleto priežasčių.' Pirtniansia 
mano tėveliai, seneliai' ir jų se
neliai buvo lietuviai ir kalbėjo 
lietuviškai. Aš‘ turiu tęsti jų 
kalbą ir papročius ir perduoti 
juos savo vaikams. Ir aš džiau
giuosi, būdamas lietuviu. Mano 
klasės mokytoja ir draugai ame
rikietiškoje mokykloje žino, kad 
aš esu. lietuvis ir šeštadieniais 
lankau lietuvišką mokyklą. Kai 
mūsų klasė važiavo į muziejų 
apžiūrėti visų tautų papuoštas 
eglutes, mano mokytoja ir visa 
klasė pripažino mūsų eglutę gra
žiausia. Aš labai džiaugiausi. 
Grįžus atgal, jie ėmė mane klau
sinėti apie Lietuvą. Dabar aš iš

z. — ——--------- ■ -....

CRAŪINSKAS
VĖSINTUVAI 
m SENIAUSIEMS 

NAMAMS 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
- _— — •

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

G Už AUS K V"' 
GEL5S VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63ro STREET 

Tslefonai; PR 8-0833 Ir PR 84X34

OERKRAUSTYMA!

M 0VI N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N A S 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

======= ===■

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

1 • ■ ■

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-; 
dienio “IH"pęriktadiėriid“’ 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629
< ...— --- ---  4 

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

S. Pattrseijien^
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne naiiau kaip žaidimai au 

uykšlavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų 
Tems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.t telpa pasakos ir DVY 
•iUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš'vaikų pasaulio.' Abi gausiai iliu> 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
nažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra 
tris leidinys. SI,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dali. V. Siman 
ęevičiaus iliustruota, 130 psL, $1.80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ OAU^Ė. 17 eilėra&įių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes T^vų žemeje. Labai gražus leidinys, 
iidelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
osL, kaina 5 doL

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 pąl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet Mokytojų s-gos premi- 

Įuota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. ’ Da^. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psL, kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės kaip pasakos 
/aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žyglij." muštruota dail. Z. 'Šodeikien^ss 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys.' $3.00, *

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juot 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai' išbalansuo 
tų vaikams perkamas dovanas — pusė kny^ų. pusė žaislų — lietuviško auk. 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.r

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STn ęHięĄGO, iLL. 60603.

--------------  ------- -—.—_ ——— -------- ——————-----------—

istorijos jau žinau ir galėjau pa
aiškinti, kąd Lietuva buvo to
kią (Įidelė valstybė ir valdė net 
rusų žemes. Jie prašė manęs net 
pakalbėti lietuviškai. Aš jaučiau
si kitoks prieš visus vaikus — 
gudresnis.

Yra labai gerai žinoti daugiau 
kalbų. Jei nuvažiuoji į kitus 
kraštus, yra lengviau, žinant to 
krašto kalbą, žinau, kad daug 
lietuvių riidkėjo net po penkias 
kalbas: lenkų, rusų, vokiečių, 
anglų ‘ir lietuvių. Taip pat ži
nau iš istorijos, kad lietuvių 
kalba yra seniausia iš gyvųjų 
Europos indoeuropiečių kalbų. 
Lietuvių kalbos senumą ir gra
žumą pabrėžia viso pasaulio 
mokslininkai. Ji yra svarbi vi
siems, besimokantiems svetimų 
kalbų. Lietuvių kalba yra dės
toma daugelyje pasaulio uni- 
vercitetų. Net Čikagos univer
sitete jau pradėta dėstyti lie
tuvių kalba. Todėl aš turiu ge
rai ir taisykligai ją išmokti, nes 
aš esu tikras lietuvis.

Linas Kučas, Vb kl.
Aš esu lietuvaitė ir man būtų 

gėda, jei aš nemokėčiau savo tė
vų ir protėvių kalbos. Lietuvių 
kalba yra seniausia ir gražiausia 
kalba visame pasaulyje. Būda
ma dar maža, aš girdėjau savo 
tėvelius kalbantis tarp savęs lie
tuviškai. Jie man pasakodavo 
Lietuvos istoriją ir geografiją. 
Pasakodavo man apie Lietuvos 
senovę ir kaip priešai norėjo už
drausti lietuvių kalbą, bet lietu
viai ją išlaikė.

Tai buvo dar seniai, bet dabar 
aš pąti skaitau laikraščiuose, 
kad didžiausias Lietuvos ir vi
sos žmonijos priešas — rusas 
komunistas stengiasi išnaikinti 
lietuvių kalbą ir Lietuvos vardą 
iš žemėlapio.

Kai aš paaugau, pradėjau su
prasti, kad mūsų tėvams išmirus, 
mes turėsime išlaikyti lietuvių 
kalbą ir Lietuvos vardą atsto
vauti pasaulyje.

Irena Pranckevičiūtė, Va kl.

Kas patinka jauniems — 
dažnai nepatinka suaugusiems

— Yeah! Yeah! Yeah!
— Maryte, nusuk tą baisią 

muziką tuč tuojau! Ar. nori pa
sidaryti kurčia ant senatvės? 
Negaliu suprasti, kaip tas jauni
mas gali tokios nesvietiškos mu
zikos klausytis 1 Gali iš proto 
išvesti 1

Tai yra dažnai girdėtas pasi
kalbėjimas daugelio namuose. 99 
kartus iš 100 suaugusiems ne
patinka tai, kas janiems patinka, 
ir priešingai.

Nei viena diena mano gyveni
me nėra praėjusi, kad mano tė
vai nebūtų skundęsi dėl mano 
skonio. Vis kas nors negerai: 
sijonas per trumpąs ar per ilgas, 
muzika per garsi ir jiems ner
vus gadiną, plaukai vis per pą-

sižiaušę,
arklio. jąųniaąM,
tyliai siaiim ir kaip kankiniai 
visus tĮW8 priekaištus išklau
sėm. j ,

štai atsiranda klausimas apie 
kartų skirtumu. Kodėl šis skir
tumas egzistuoja? Ir kodėl kar
tos tarp savęs vis nesutinka?

Pirmiąusia mes nesuprantam, 
kaip kita karta jaučiasi ir kodėl 
jie taip elgiasi. O blogiausia yra 
tai, kad mes nenorime suprasti. 
Mes užsidarom savyje ir visai 
nekreipiam dėmesio į tai, ką ki
tas galvoja: manom, kad niekas 
negali būti protingesnis už mus.

O kaip galima šią problemą 
išspręsti ? Mums reikia savo gal
vojimą atidengti ir pasvarstyti 
apie tai, ką kitas galvoja ir kaip 
jis jaučiasi, o taip pat bandyti 
jį suprąsti. Aš nesakau, kad vi
sados reikia su kitu žmogum su
tikti, bet reikia turėti kantrybės 
bent jį išklausyti. Pasaulis tada 
galės būti daug malonesnė vieta!

Loreta Snarskytė, Villa kl.
Moderni muzika ir jaunimas
Moderni muzika — kas ji yra? 

Yra elektroninė, orkestrinė ir 
grynai jaunimo, vadinama 
“rock”. Muzikaliniu atžvilgiu 
melodijos paprastos — nekompli
kuotos, kartais net daug kartų 
kartojamos, ritmas įvairus, pa
gal dainos greitį. Greitos dai
nos vilioją jaunimą šokti, o lė
tos dažniausiai turi gerą mintį, 
kurią reikia atidžiai išklausyti.

Jaunimui šita muzika (beveik 
be išimties) labai patinka, šita 
muzika išreiškia savotišką jaus
mą — tokį, kurio neturėdamas, 
negali įsivaizduoti. Ji būna grei
ta — beveik laukinė, pilna jude
sių, gali jausti kraują tekant 
gyslojpis. -Į^ėta graži, pįlna 
minčių,, gaiyinanti, raminanti.

Tie, kurie |ps mįizikp,s nęsų- 
prąpta, nejaučią savotiško jaus

Sovietų rūpesčiai didėja
Pąstaruoju metu tiek daug 

sensacijų pasaulinėje spaudoje, 
kad maža kas besigirdį apie Ru
sijos bei Kinijos tarpusavius 
santykius. Iš paviršiaus atrodo, 
kad viskas aprimo. Deja, tikru
moje taip nąra.

Ąpięvikos žurnalisto Joseph G. 
Harsęh patiektomis žiniomis, 
Rusiją praleido patogiausią mo
mentą priversti Kiniją jiems pa
klusti. Dabartinių metų Kinija 
turi parengusi visą bateriją 
trumpo atstumo atominių rake
tų, nutaikintų į rusų žymiausią 
miestą Tolimuose Rytuose, Vla
divostoką. Ątrodo, kad kiniečiai 
ne tik tą vięną atominių raketų 
bateriją turi ir. gali pasiekti ne 
vien tik VlądiYĄstoką. Visa tai 
pastątp Rusiją į labai nepatogią 
padėtį.

Rusijos' carai savo laiku už
grobė daugybę žemių iš Kinijos. 
Kinijai reikia daug žemės dėl 
jos gyventojų didelio prieauglio. 
Rusija gi žemės turi tiek, kad 
nepajėgia jos sunaudoti. Tad ne
nuostabu, kad Kinijos dabar 
spausdinamuose žemėlapiuose 
pąrodpjpi. ^.ideli Sibiro, plotai, 
kąip prįkjąusą Kinijai. Kiniją 
siekia atsiimti savo žemes. Mas- 
kya dęl to labai pykotą.

Kinija dabąr deda gana sėk
mingas pasingas užmegsti stip
resnius ryšius sp Vakarais, kas 
Rusijai taip pat nepatinka, nes 
Kinija ąudaro didelę, prekybos 
rinką. Tas gali neigiamai atsi
liepti į Vąkarų prękybą su Ru
sija, kuri ar Šiaip ar taip už 
grynus pinigus nepajėgią nie
ko nupirkti ir vis yra reikalinga 
vakariečių kredito.

Rusija turi daug pasigrobusi 
savo kaimynų žemių iš visų pu
sių, gąvo prievartos rėžimu Ru
sija užgrobtose žemėse nęnusi- i >.x -
pelnė ne tik simpatijų, bet prie
šingai — pagrobtos tautos vis 
daugiau ir daugiau nerimauja 
ir tik laukią tinkamos valandos 
iš žiauraus prięšo okupacijos iš
sivaduoti.

Pats didžiausias smūgis Ru
sijos raudonajai imperijai tik ką 
buvo suduotas Artimuose Rytuo
se, kai prezidentas Sadatas iš
prašė rusus iš Egipto. Aišku, 
rusams teks trauktis ir iš kitų 

mo, sįębi išsižioję ąr purtyda
mi galvąs tada, kąi jausmas šo
ka, juda pagal muzikos ritmą.

Gal ir man šita muzika nepa
tiktų, jei nębūčiau užaugus su 
ja. Nuo pat mažens girdžiu tą 
stiprų ritmą. Tegu šoka pagal 
ją tie, kuriems ji patinka, o tie, 
kurie jos nesupranta, turėtu bent 
ją pripažinti kaip jautrią, savo
tišką meno formą.
Dalia Mačiukevičiūtė, Villa kl.

Šių laikų jaunimas bando at
sipalaiduoti nuo vyresniosios 
kartos ir save išreikšti. Jie ban
do išreikšti laisvę savo apsiren
gime, savp idėjose ir pomėgiuo
se. Tuo pačiu jaunimas turi ir 
savo skirtingą muziką.

Mūsų muzika pirmiausiai ski
riasi savo tempu. Gal dėl to, kad 
mes gyvename didelėje įtampoje, 
tai ir mūsų muzikos ritmas yra 
garsus ir greitas. Mes turime 
daug darbų, rūpesčių ir vis sku
bame, ir tai atsispindi mūsų mu
zikoje.

Mums yrą labai nesuprantama, 
kodėl vyresnioji kartu — mū
sų tęvai — taip nemėgsta mūsų 
muzikos. Žinoma, yrą kietas 
išminčių, bet bendrai imant, vy
resnieji mūsų muzikos neken
čia.

Mes, jaunimas, pripažįstame 
klasikinę ir pusiau klasikinę mu
ziką įr ją mėgstame. Tuo pačiu 
tikimės pagarbos mūsų muzikai 
ir iš vyresniųjų.

Šių dienų muzika yra persunk
ta meile, džiaugsmu ir liūdesiu. 
Yra šiek tiek ir maištaujančios 
muzikps, bet ną tiek dąug. Be to, 
jrra dąųg liaudies muzikos arba 
baladžių. Jose apdainuojamas 
žmogaus gyvenimas arba koks 
nors svarbesnis Įvykis.

Dalia Gvildytė, Villa kl.
(Iš Kr. Donelaičio Litunistinės 
mokyklos mokinių metraščio 
„Tik Pradžia”, 1971-72)

ŠVENTO RAITO PAMOKYMAI |R PAAfiKNlMAi, 
KIEKVIENĄ MENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Štai musy Di<vas, kur j mes garbiname (tarnaujame), gali ištikėti mu$ 
iš to pečiaus, ugnimi žernsiie; be to, ir iš tavo rankp išgelbėti, tu karaliau; 
bet jei jis to nenori darytu tai tu tačiau žinok, kad mes tavo diovy 
sime, nei tam aukso paveikslui, kurį tu pastatei, nesi lankstysime. Deiu 3zi7,il«

Verta pastebėti atsakymą, kokį gavo Nebuduadonuzaras nuo an, trijų 
hebrajų: “Štai musų Dievas, kurį garbinaine\ Jie ne tiktai išpažino Dievų ir 
garbino jį, bet stengėsi kaip galėdami tarnauti jam... Ir mes, brangus 
broliai, kaip anie trys hebrajai, nutarkime garbinti tik vieną Dievą ir tar* 
nautj tik jam vienam; negarbinkime ir netarnaukime jokiai sektai, nė jos 
apeigoms, nė mamonai, kursai gundo mus savo prielankumais, nė godui, nė 
savo draugams, nei sau. Dievas “ieško tokių, kurie garbina jį dvasioje ir 
tiesoje’,, tuos žodžius pasakė mūsų Viešpats ir vaduotojas.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

$V. RAŠTO TYRINĖTOJAI
MM■*■■■■■■■■■«■■■*

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
M lx 2533 W- 71st Street

Telef.: GRovehill 6-234M
& * 1410 So. 50th Ąve., Cicero.
■ Telef.: TOwahall 3-210M

' I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I . AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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arabų žemių. Neperseniai juk 
įr Sudanas užkirto kelia rusu už
mačioms.

Vienintelė paguoda Rusijai te- 
gąli būtį tiktai jų santykių su 
Izraeliu įtampos sumažėjimas. 
Juk visa rųsų pagalbą Egiptui 
tikrumoje buvo nukreipta prieš 
Izraelį. Ątrodę, kąd rusai buyo 
pasiryžę Izraelį sunaikinti. Bet 
dabartinių metų įzrąęliš yrą sau
gus, nes yrą stipresnis už sąvp. 
kąd ir gausius kaimynus arabus. 
Be to, dėka žydų tautos vienin
gumo ir jų draugų pagalbos, Ru
sija buvo priversto ganą plačiai 
atidaryti duris savo izraelitams 
iš Sovietijos išvažiuoti. Bet tuo 
pačiu Rusijos intelektualiniam 
lygiui taip pat smūgis, nes iš
važiuojančių žydu tarpe dauge
lį sudaro mokslininkai, profeso
riai, daktarai, menininkai, žodžiu 
— intelektualinis elitas. Iš vi
so, izraelitų masinė emigracija 
iš Sovietijos, nieko gero Rusijai 
nelemia. Tai prilygsta keleivių 
masiniam skęstančio laivo aplei
dimui. šis reiškinys pagaliau 
nė tik silpnina Rusijos imperi
jos valdovų poziciją, bet taip pat 
sudaro didelę pagundą ir kitoms 
rusų priespaudą kenčiančioms 
tautybėms.

Izraelitai turi galimybės iš
emigruoti į savo laisvą valstybę 
Izraelį. Kitos rusų pavergtos 
tautybės neturi tokių laisvų val
stybių su nuosavomis tautinė
mis teritorijomis, kaip izraeli
tai. Užtat kasdien didėja rau
donosios Rusijos imperijos ka
tilo vidaus garų spaudimas, ku
ris, ypač patiems tikriesiems ru
sams intelektualams vis labiau 
ir labiau aktyviai besireikškian- 
tiems prieš nelaimingai rusų 
tąutoį primestą komunistinį rė
žimą, eyeątualiai galį išsprog
dinti raudonosios impęrijos ant 
molinių kojų stovintį pastatą

Žurnalisto J. C. Harsch pa
sisakymu, Kremliaus vyrai val
do imperiją, kuri kiekvieną die
ną traukiasi ir mažėjo. (jj)

SKAITYK 6NAUJIENAS’ - 

JOS TEIKIA GERI/'JSIAS, 

TEISINGIAUSI AS ŽINIAS

EUDEIKIS
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA !

LĄiųgTUViy i
u 

DOVYDAS f, GAIDAS IRAIDAS E OaIMID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

. R* ■ Vf r «* t J ft ’ < '•* į "i ■ ' Tį y *

Tek: YĄrds 7-1741 - 1742

4330r3į4 So. CAMFOBNIA AVENUE 
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS. AlK-COND(Tip^El» R<H'!-N. IU?
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Tautinių šokių Šventes baigtuves
Laisvojo Pasaulio Lietuvių 

Ketvirtosios Tautinių Šokių 
šventės komiteto pirmininkas^

daitienė, įteikė poniai Breich- 
manienei didelę dail. E. Mar
čiulionienės keramikų — lietu-

dr. L. Kriaučeliūnas praėjusį* viską. Madoną.V. Adamkus pa- 
šeštadienį į Tautinių Namų, sa- dovanojo Breichmanienei po
le sukvietė šventės talkininkus nios Nixonienės ir jos pačios
baigtuviy vakarui. Susirinku
sius pasveikino komiteto vice- 
pirm. Algis Modestas. Maldų 
prieš vakarienę sukalbėjo kun. 
Pr. Garšva. Po vakarienės į 
susirinkusius prabilo d r. L. 
Kriaučeliūnas, kuris džiaugėsi 
daugelio rankų, bendrų lietu
viškų jėgų, įsurengta šokių 
švente ir dėkojo visiems talki
ninkams, šokėjams, vadovams, 
spaudos darbuotojams, auko
tojams ir visiems atsilankiu
siems į šokių šventę.

Pirmininkas pabrėžė J. Janu- 
šaičio, garsinusio šventę lietu
viškoje spaudoje, darbų. Sofi
jos Džiugienės rūpesčius, orga
nizuojant banketų keliems tūks 
[ančiams žmonių. Ypatingai 
šiltai padėkojo Valdui Adam
kui, Vidurio vakarų rajono ko- 
;ai su teršimu viceadministra-1 
oriui, kuris suruošė ponios j 
^ixoniencs pagerbimų ir jos 
jristatvma lietuviu visuome- - 4. 4
įei. Prezidento žmonos daly
vavimas šventėje yra garbė vi- 
iems lietuviams, pabrėžė pir- 
nininkas.

šventės užbaigtuvčse daly- 
-avo vyriausia šokių šventės 
adovė G. Breichmanienė. Ko
miteto vicepinn. A. Modestas 
:• informacijos vadovė R. Rū

fotografijų šios šventės atmini-
mui. Dovanėles gavo muzikas 
Alvydas Vasaitis ir Gintaro 
ansamblio vadovas Z. Lapinas, 
kuris pabaigtuvių vakare daly
vauti negalėjo.

Pirmininkas šiltai dėkojo ir 
Lietuvos konsolei J. Daužvar- 
dienei už jos paramų ir patari
mus. Konsule savo žodyje pa
stebėjo. kad šventė tikrai buvo 
visapusiškai sėkminga ir dėl to 
pelniusi visų padėkų jos rengė
jams.

LŽ S-gos vardu žodį tarė J. Ja- 
nušaitis, kalbėjo dar I-sios Tau
tinių šokių šventės pirm. Bruno 
Shotas, muzikas A. Vasaitis, 
kuris iškėlė dideli muzikų Ali
ce Stephens ir Alfonso Gečo 
darbus paruošiant chorų, dė
kojo muzikui Br. Jonušui už 
Įspūdingų marša ir chorų va
dovams, ypatingai “Dainavai*’
už kantrų ir rūpestingą darbų.

Užbaigtuvių vakaras, gro
jant Neolituanų orkestrui, už
truko iki vidurnakčio, šventės 
talkininkai, vieningai dirbę ben
dram lietuviškam tikslui, ne
noriai skirstėsi, jausdami, kad 
nežinia ar kada vėl likimas su
ves visus tokiam gražiam dar
bui. A. P.

Sis pingvinas yra paprasta šiukšliy dėžė, ant kurios užrašyta: "Aš 
ėdu šiukšles, maitink mane!" Kažkoks juokdarys įkišo "pingvinui" 

į snapą manekeno ranką. t

HELP WANTED MALE-FEMALE
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

EXPERIENCED
COOKS & DISHWASHERS
IN DEERFIELD, ILLINOIS o .
,, Plęase, contact

RED BALLOON COFFEE HOUSE

100 So. WAUKEGAN RD. 
DEERFIELD, ILL.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy RJkia

DEPENDABLE WOMAN 
: W A N T E D f

Live in & help care for semi-invalid 
woman, 5 day week, own, room. Salary 
open. Good home for right person.

CALL '
OR 3-8574 or 4864823.

IEŠKOMA • ■ ■ s
VYRESNIO AMŽIAUS MOTERIS 

palaikyti draugystę su tokia ’ pat mo
terimi, gyvenančia gerame name: ir 

bute Brighton Parko apylinkėje, 
Duodamos nemokamos patalpos gy

venti. Prašoma skambinti.
Tel. 767-0161.

REAL ESTATE FOR SALg 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavjmy

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVING;
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

Santaros - Šviesos programa
Santaros — šviesos suvažia

vimas Tabor (Farm, Sodus 
Mich., 1972 metais rugsėjo 7 — 
10 d. d., bus tokia programa:

Ketvir5tadienį, rugsėjo 7 d. 
skaitys paskaitas:

Austė Pečiūraitė: “Kitimas 
subjektyvioje kūrybinėje are-

Daužvardienė gavo 
Niksonienės laišką

Lietuvos Generalinė Konsule 
šį mėnesi dalyvavo Liberijos ir 
Korėjos generalinių konsulų pri
ėmimuose jų tautinių švenčių 
proga, ir Chicagos Konsuliarinio 
Korpuso ponių pagerbimo prieš-

HELP WANTED — MALE '■ 
Darbininky Reikia

MAN WANTED
for small loop area

YARD GOODS DRAPERY STORE
Must be willing to work -Saturdays & 
Sundays. Good starting salary. Con
genial working conditions. Experien
ce preferred but not necessary if 

willing to learn.

HA 7-3737 or HA 7-3738

6455 So. Kedzie Avė. — PRospect 8-222

Dr. KAZYS GRINIUS

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

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

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.

noje”.
Prof. Richard J. Krickus: 

“White Ethnic Politics: Popu
lism or Reaction?”

Romas Kinka: “Lituanistinis 
švietimas: dabartis ir ateities 
perspektyvos”.

Penktadienį, rugsėjo 8 d.:

Prof. Romas Vaštokas: “Nau
jos perspektyvos etninių grupių 
studijose”.

Dr. Romualdas Misiūnas:
~~ 1 ===~

Ugamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 84,00, minkšti — §3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

=====:====SS3asBBSBsaM*seBBaBMnM^^^^MHH_nBBBB!aB3E—aT

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

Didelis pasirinkimas Iva iri v prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

“Pažangos” idėja ir jos šiandie
niniai priešai”.

Algirdas Landsbergis: “Mo
dernizmas ir tautosaka Rytu 
Europos literatūrose”.

Dr. Delija Valiukėnaitė: 
“Šekspyro Otelas: pro vertimo 
skliautus’.

Prof. Joana Vaštokienė: “Ka
nados indėnu menas”.

Organizacinis posėdis: “Mū
sų padėties diagnozė” — V. 
Trumpa, M. Drunga, Eglė Juod
valkytė ir dr. V. Kavolis.

Romo Šležo filmai ir pašne
kesys: “Dekadencija filmų me
ne”.

piečiuose, kuriuos suruošė Tarp
tautinių Santykių Knygyno ko
mitetas Sadie and Cycle Klube.

Prezidentienė, ponia Patricia 
Nixon atsiuntė p. Daužvardienei 
gražią spalvuotą nuotrauką, da
rytą šokių šventės priėmimo 
metu. Nuotraukoje jos įrašas ir 
atskiras asmeniškas laiškas iš
reiškė gražius šokių Šventės ir 
priėmimo prisiminimus, dėkin
gumą už malonų priėmimą, ir 
susižavėjimą lietuvių kultūri
niais reiškiniais.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

GAGE PARKO’ APYLINKĖJE išnuo
mojami 2 kambariai — miegamas ir 
virtuvė, 2-trame aukšte. Suaugusiam 
vyrui ar moteriai. Skambinti telef.

GR 6-2146.

MISCELLANEOUS FOR SALE
Įvairūs Pardavimai

PARDUODAMOS 2 MEDINĖS LOVOS 
po $30, 2 komodos po S5, virtuvės 
stalas ir 4 kėdės už $10. Drobulės, 
pagalvės ir kiti daiktai duodami vel

tui prie nupirktu daiktu. 
Tel. 778-5853.

TRUMPAI

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

............... .............. *DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as- 
neniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Jabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Tiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Gaujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu- 
nrkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
lemo gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
r pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
tuko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
Togos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
ų kieta, ideologine veikla.
j Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado- 

laičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori- 
3S Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACUOJE

Šeštadienį, rugsėjo 9 d.:
Vincas Trumpa: “Tolimosios 

paralelės”.
Dr. Kostas Ostrauskas: “Dis- 

putatio de exilio”.
Prof. Algis Mickūnas: “Va

karų krizė ir naujos civilizaci
jos pagrindai”.

II-jo Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso Įvertinimas: R. 
Kviklytė. Deveikytė, R. Saka- 
dolskis. J. Kazlas ir M. Drunga.

Jaunųjų rašytojų seminaras. 
Literatūros kritiku semina

ras.
Koncertas: Nerija Linkevi

čiūtė, Vytautas Nakas, Bernar
das Prapuolenis; akompanuo
ja Alvydas Vasaitis. .

Literatūros vakaras: A
Liūnė Sutema, Austė Pečiūrai
tė, Eglė Juodvalkytė, Rimas Vė
žys, Kostas Ostrauskas,.Marius 
Katiliškis, Algirdas Landsber
gis, Viktoras Dirda, Henrikas 
Nagys, Jurgis Blėkaitis, Rolan
das Grybausimas, Romas Kinka.

Sekmadienį, rugsėjo 10 d. t
Jurgis Blėkaitis: “Minint Ba

lio Sruogos 25 metų mirties su
kakti”.

Lakštuonė Vėiienė, 
pirmininkė

_
i, x _________ _ "

Dainavos Ansamblio 
Valdyba

Lietuvių Meno Ansamblis Dai
nava, prieš pradedant vasaros 
atostogas, 1972 m.‘ birželio mėn. 
išsirinko naują valdybą, kuri ši
taip pasiskirstė pareigom:

Bernardas Vindašius — pir
mininkas, Aleksas 'Smilga — vi
cepirmininkas, Zigmas Urba — 
vicepirmininkas, Ona Norkienė 
— sekretorė Aldona Palukaitie- 
nė — iždininkė, Jonas Paštukas 
ir Eugenijus Slavinskas — ypa
tingų reikalų vedėjai.

Visais Dainavos Ansamblio 
reikalais prašome kreiptis pas 
pirmininką Bernardą Vindašių, 
gyv. 6435 So. Washtenaw, Chi
cago, Ill. 60629. Telefonas 312 
WA 5-5612.
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Krivulėnai išleis 
atsiminimus

P. Dirkio gyvenvietėj (Brook
field) sekmadieni susirinko Kri
vūlės vadovybė, ruošiamos spau
dai atsiminimų knygos redakci
nė komisija ir atskiriems uždavi
niams atlikti (parašyti skyrių 
santraukoms bei straipsnių ap
žvalgoms, medžiagai pertvarky
ti, perrašyti ar kitiems techniš
kiems darbams padaryti- kvies
tiniai talkininkai (K. Toliūnas ir 
kt.).

Red. P. Dirkis pranešė, kad 
jau beveik visa medžiaga (apie 
600 psl. ir dar fotografijos) su
rinkta ir tvarkomojo būsimų iš
laidų dydis tik spėjamas.

Po padarytų pastabų dėl tu
rinio ir išlaidų buvo paprašyta 
red. komisija ir toliau darbą 
tęsti. \ „i

Lėšų telkimas pavestas Kri
vūlės klubo bei red. komisijos 
kasininkui Stasiui ‘ Stasiūnui, 
2125 W. 24 St., Chicago, Ill. 
60608, FR 6-1976. Talkininkas

’NAUJIENOS- KIEXVIEN0

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

— š. m. rugpjūčio 26 d. Cle- 
velande, dalyvaudami Lietuvos 
Vyčių seime, Dr. Kazys Bobelis, 
Altos pirmininkas, Teodoras 
Blinstrubas, Altos vicepirminin
kas, ir dr. Vladas Šimaitis, Altos 
sekretorius, pravedė politinį 
simpoziumą Lietuvos laisvės 
klausimais. Taip pat būdami 
Clevelande, Altos atstovams te
ko dalyvauti Dirvos piknike, 
kur Amerikos Lietuviu Tary
bos vardu pasveikino dalyvius.

— Antanas Marma, veiklus 
Brighton Parko lietuvių namų 
savininkų organizacijoj ir bu
vęs jos pirmininkas, išvyko 
atostogų į St. Petersburg, Fla. 
Chicagon grįš rugsėjo 13 d.

— Paula Stasiūnaitė dalyvau
ja redakcijos kolegijoje Chica
gos pietvakarių jaunimo laik
raštėlio The Spark. Ji dalyvavo 
žurnalistų seminare, Ford City 
Prekybos centre.

— Paulina Petrauskis sėkmin
gai baigė Medicinos technologi
jos kursus prie šv. Kryžiaus li
goninės. Į kursus priimami stu
dentai su pagrindinėmis medi
cinos studijomis kolegijose. Ji 
yra baigusi Southwest kolegiją. 
Ligoninės bei kursų vadovybė 
yra susitarusios su kai kuriais 
universitetais ir kolegijomis dėl 
programų bei diplomų.

— Donaldas A. Petkus. Com
monwealth Edison Co. skelbi
mų direktorius, yra išrinktas 
vienu iš dešimties ryškiausių 
jaunų asmenybių 1972 metais 
Chicagos apylinkėje už aktyvu
mą visuomenėje ir plataus mas
to darbus. Jį rekomendavo 
Better Schools komitetas ir 
Contemporary Art muziejus. 
Rinkimus vykdė Chicagos Ju
nior Ass’n. of Commerce.

— Juozas Pronskus atosto
gauja Massachusetts valstijoje. 
West Yarmouth srityje. Vėžių 
krašte. Jis apgailestauja, kad 
atostogų laikas toks trumpas. 
Nespėjo vėžių pasigauti, 6 jhu 
turi planuoti apie kelionę na
mo. ,,.

38-TA IR ROCKWELL, 5 kambarių 
medinis su pilnu rūsiu. S10.000.

31- MA IR HARDING, 2 lotai ir 4 
kambarių medinis namukas. $10,900.

56-TA IR MOZART. 4 mieg. mūrinis 
su rūsiu. Tik $22,000.

44-TA IR TALMAN, 2 butų po 5 
kamb. medinis. $18.900.

43- ČIA IR CAMPBELL, 2 butų po
5 kamb. mūrinis. S23,500.

48-TA IR KARLOW, 5 ir 6 kamba
rių mūrinis. $28,000.

44- TA IR FRANCISCO, 2 butų po 5 
kamb. mūrinis. $30,000.

LEMONTE, lotas ir 3 mieg. naujai 
statomas namas.

32- RA IR HALSTED, restoranas su
6 kambariu butu. $390 pajamų i mėn. 

BIZNIO LOTAS, B-l zona, 50x150’;
prie 95-tos ir Roberts Rd.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE, CHICAGO 

TEL. — 254-5551

a. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai iSlvginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžininga* 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai' 

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

TEL, — 77M888
Anicetas Garbačiauskas, sav

SAUGUMAS. NAMUOSE
LIUKSUS MODERNUS beveik : 

jas 5% kambarių mūras. Sai 
Įrengtas beismantas, air-cond., 
petai, alum, langai. Patio; gan 
Marquette Parke. S25,900

MODERNUS NAUJAS 2 butų 
ras Marquette Parke. 2 auto gars 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisi) 
tas. 3 gazu šildymai. Alum, lan 
Tuoj galima matyti. $36,300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS 3 
quette Parke prie mokyklos. K< 
rimtam pardavimui.

6 KAMBARIŲ mūro octagon t 
galow. Viskas liuksus ir nauja v. 
j e. Apie 63-eia ir Pulaski. $27,7(

2 AUKŠTŲ NAUJAS MŪRAS, 
dėmūs įrengimai. Tinka Dr. of: 
ir liuksus butas gyventi. Arti mi 
$39,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 m 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisir 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Ked 
$32.000

6 BUTŲ LIUKSUS. 2 aukštų mū 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šil 
mas. Penkios pajamos — gyve 
Marquette Parke. S69,900.

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

10 BUTU MŪRAS, apie S15.I 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.5

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

A. TVER A $
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB1S

Pardarimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublIc 7-1941

1 i
A. & U INSURANCE REALTY 

^LAURAITIS J 
INCOME TAX 

4645 Sc. ASHLAND AYE, 
LA 34775

(Currency Exchange Įstaigoj) f 
Pigūs lutcmobIBų draudimai.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Mode: 
vonia, spintelės, karšto vandens š 
ma gazu, 1% auto garažas. Marqu 
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Mod 
nios vonios/ Alumin, langai. Nai 
šilima gazu. Geros pajamos. M 
quette Parke? $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios 
nios. spintelės, . nauja šilima ga: 
alumin. langai. 3 automobilių ga 
žas. Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nat 
šilima gazu. alumin. langai, 2 au 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. I 
deli kambariai, modernios virtuve 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 a 
to garažas. S36.500.

11 BUTU 7 metų mūras. Koklin 
plytelės, šaldytuvai ir virimo peči: 
šildymas gazu. alumin. langai. P 
lamų apie $23.000. Apylinkė 59-t 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ĖST AT]
3009 WEST 63rd STREET

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 69632. TeL YA 7-59M

K. E R 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovano* 
vltomi progomt,

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

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

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

kitoki blankai.

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuajame) 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

BIZNTFRJal korte garsinasi 
‘NAUJIENOSE’’.— TURI CEHTAUSTA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE -

Tel. : 4714)321

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambariu 2 
metų modemus ant 33' sklypo. Ideal 
giminingoms šeimoms.

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamb: 
riu — 2 miegami. Centralinis or 
šildymas. Garažas. Dideli kamb: 
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacr: 
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 1 
metų. Labai gražiai Įrengtas skh 
pas. Garažas. Gražiai aptvertas i 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-t 
ir Bell. S25,500.

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

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus i 
perstatau senus visų rūšių namo ap 
šildymo pečius, air-conditioning, van 
dens boilerius ir stogu rinas (gutters) 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOJ 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTC 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjime 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su 
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko 
staliaus., cemento ir dažytojo darbai 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabai 

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656




