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AUG 15Deo tt toil 
passes 500 in Northern 
Ireland, in mere thch 
three years of Romfli 
Catholic- Protestaci 
strife.

_________ Henry Kissin
ger consulted with North 
ond South Viets five days 
after America* B52 
planes made "heaviest 
raids" over N. Vietnam.

Uganda Pres
ident Idi Amin revoked 
residence permits of 
more than 50,000 
Asians, gave them 90 
days to leave country.

____ Filipinos of
fered $6 cnilficq in cash 
end $24 million in sur
plus food by U. S. to aid 
in flood rccoYSQ.

jos pasiekti laisvuosius Vaka- Ii jonu. Rekordines atsargos bū
rus, Turkiją,. įvyko 1970 m. spa- vo Šių metų kovo mėn. — 16.66 
Ko l 'r d., taigi -jd byla,“pu ’ keliu Į bū.

jie esą priešingi komunistinei grupės: komunistai ir Tėvynės 
sistemai. Tokio paties turinio Dešinės grupė susimušė pačia- 
UPI žinia rugpj. 17 skelbė ki- me miesto centre. Iš paprastų 
tas JAV sostinės dienraštis, “The muštynių išsivystė riaušės, kur

TOKIJO. —Japonijos finansų į 
ministerija plskelbė, kad užsieJti m. Jau važinėja 250,000 
nio valiutos atsargos per rug
piūčio mėn. jaaugo iki beveik 
rekordinės sumos — 16.37 bi-

Hyathia c2 j<tplanc ex- 
ploded, crashed afttr 
take-off from East Ber
lin's Schoenfeld Airfield, 
killing oM 156 aboard.

~ISS~ Egypt cod 

Libya agreed to merge 
regimes. Negotiations 
wm caatiBie for s 
year.

Čilėje neramu
SANTJAGO. — Čilės sostinė

je praėjusį savaitgalį buvo nera
mu. Jau penktadienį dvi skirtin
gų politinių pažiūrų jaunuolių

Debesuota, dieną 75°, naktį 60. 
Saulė teka 6:18, leidžiasi 7:22.
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KINU
Žydai organizuoja 

bendra frontą V 
WASHINGTONAS. — žydų 

organizacijų vadai iš 10 valsty
bių pirmadienį suvažiuoja į Lon
doną suorganizuoti bendro fron
to prieš Sovietų Sąjungos žy
dams emigrantams uždėtus mo
kesčius. Kremlius sako, kad iš
važiuojantieji piliečiai turi atsi
lyginti valstybei už mokslą ir 
švietimą. Laisvojo pasaulio žy
dai tokį mokestį vadina vergų 
pardavinėjimu ir šantažu viso 
pasaulio žydams.

Manoma, kad po šio suvažia
vimo, visame pasaulyje prasidės 
žydu protestai.

Chicago, IIL — Antradienis, 1 Kaina 15c 209

g y amas was shot is a

and commodėered it 
ta SeatHe.

! AUG 9 ILS. Agricul
ture Dept, disclosed 
Soviets will buy $1 b*L 
lioa worth of U. S. farm 
products ovex a 12- 
xoath period.

Šiaurės Vietnamo vyritusybč penktadieni paskelbė, kad ji 
paleis iš nelaisvės tris amerikiečūus lakūnus, šis paleidimas da
romas 27 m. š. Vietnamo nepriklausomybės proga “žmoniškumo, 
atlaidžios politikos” pademonstravimui, šeštadieni š. Vietnamas 
šventė nepriklausomybės šventę, o sekmadieni Ho Chi Minho 
gimimo sukakti, švenčių nuotaiką ir planuotus padidintus puoli
mus Pietų Vietname sutrukdė labai blogas oras — tropikų uraga
nas.

kAUG Pay Board in, 
Washington said it 
would not change its 
general standard that 
limits wage increases 
to 5.5. per cent a year.

AUG.22 į________ President
Nixon - was nominated 
For a second term by 
Republicans la. Miaou 
Beach, Fla.

U. S. House 
passed bill to bar courts 
from ordering long dis
tance busing of school 
children.

According to 
a poli, 64 per cent of the 
public believe the deci
sion to hove on abortion 
is up to c Aofficu aad 
her doctor.

Associated Press agentūros ir kitų šaltinių žiniomis, š. m. 
rugpiūčio 23 d. Turkijos sostinėje Ankaroje pradėta svarstyti 
lietuvių Prano ir jo sūnaus Algirdo Bražinskų baudžiamoji byla. 
Ji turėjo būti pradėta svarstyti š. m. liepos 19 d., bet buvo atidėta 
rugpiūčio 23-jai. AP žinią iš Ankaros paskelbė milijoninio tiražo 
dienraštis “Daily News” rugpj. 24 d. laidoje if popietinis dien
raštis “The New York Post”, rugpj. 23 — abu Nęw Yorke.

Pagal agentūros žinią, abu 
Bražinskai kaltinami nužudymu, 
kėsinimusi nužudyti, apribojimu 
laisvės kitiems (keleiviams lėk
tuve) ir nelegaliu ginklo laikymu. 
Numatyta, kad byla gali būti 
baigta š. m. spalio 12 d. Kaip ži
noma, Bražinskų žygis — su so
vietiniu lėktuvu iš Sovietų Rusi-

Mazda motorai
DETROITAS. — Amerikos 

automobilių gamintojai, nenorė
dami atsilikti nuo užsienio ga
mintojų, pradėjo investuoti pini
gus į naujo principo Wankel mo
torų gamybą. Kaip jau praneš
ta, Japonijos Toyo Kogyo Įmonė 
savo Mazda modelio automobi
lius su rotacijos principu page
rintais motorais pradėjo gamin-

PA V. TAUTŲ SEDIAS - Į J. TAUTAS
Pavergtų. Europos Tautų Seimas š. m. rugpiūčio 22 d. išsiuntė 

raštą Jungtini^ Tautų Gen. Sekretoriui Kurt Waldheimui, prašy- • 
damas dėti pastangų sustabdyti komunistų pastaruoju metu vyk- , 
domą perseki<gimų bangą Lietuvoje ir Čekoslovakijoje. Laišką L 
pasirašė PET pirmininkas Stefon Korbonski ir gen. sekretorius ; 
Feliks Gadomajkd. ,

sprendimų bei didelio spaudimo 
iš sovietų pusės, tepradėta svar
styti 22 mėnesiams nuo lėktuvo
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sėkmingo nukreipimo į Turkiją 
praslinkus.

Pagal AP šaltinius, Bražins
kai pirmąją teismo dieną pareiš
kę, kad jie veikę Įsakius pogrin
džio organizacijai, kurios tikslas 
— nuversti “diktatūrini režimą 
Sovietų Sąjungoje”.

Tėvas — Pranas Bražinskas 
dar pareiškęs, kad lėktuvo stiur- 
desė Natalija Kurčenko, 18 m. 
amžiaus, buvusi nušauta atsitik
tinai — nelaimingo įvykio metu, 
kai sovietų slaptiems agentams 
pradėjus šaudyti lietuviai turė
ję Į tuos šūvius atsakyti. Pranas 
Bražinskas teisme pareiškęs: 
“Mes neturėjome jokio noro pa
naudoti savo ginklų. Mes teno
rėjome taikingu keliu pasiekti 
Turkiją ir lėktuvui pakilus, mes 
apie tai raštiškai pranešėm lėk
tuvo vadovui”. Žinioje priduria
ma, kad Bražinsko žodžiais, jie 
nėra sovietų piliečiai. Esą “Mes 
esame Lietuvos piliečiais ir esa
me pogrindžio organizacijos So
vietų Sąjungoje nariais”.

Dar teigiama, kad rusai reika
lavę abu Bražinskus grąžinti ir 
kad turkų teismai nusprendę 
lietuvius teisti Turkijoje, nors 
Turkijos apeliacijos teismas at
sisakęs jų nusikaltimus laikyti 
politiniais. (E)

PIETERMARITZBURG. — P. 
Afrikoje vienas plėšikas įsakė 
automobilistui jį nuvežti į kitą 
vietovę už 50 mylių. Grasinamas 
revolveriu, vairuotojąs pradėjo 
kelionę prieš savo valią, nežino
damas kaip išsisukti iš padėties. 
Staiga jam atėjo gera mintis. Pa
matęs atvažiuojantį policininką, 
vairuotojas piktai parodė jam 
liežuvį. Kaip jis ir tikėjosi, po
licininkas, apsukęs mašiną, pra
dėjo jį vytis. Policija mašiną 
pasivijo ir suėmė banditą, vai
ruotojo pagrobėją. Tas niekaip 
negalėjo suprasti, kaip policija 
jį įtarė.

LONDONAS. — Dvi žibalo 
bendrovės Shell ir Esso paskel
bė, kad jos surado naujus žiba
lo šaltinius šiaurės jūros dug
ne, 80 mylių nuo Shetland salų.

ŽENEVA. — Šveicarijos gy
nybos ministerijos ginklavimosi 
direktorius Heiner Shulthess pa
sitraukė iš pareigų dėl vyriausy
bėje kilusių ginčų lėktuvų klau
simu. Jo departamentas, išban
dęs septynis Amerikos Britani
jos, Švedijos ir Prancūzijos ga
mybos lėktuvus, nutarė pirkti 
Amerikos “Corsair” lėktuvus. 
Prancūzai kritikavo šveicarų pa
sirinkimą ir dėl to buvo pareika
lauti nauji lėktuvų išbandymai. 
Dėl viso to vilkinimo minėtas 
pareigūnas ir pasitraukė.

WASHINGTONAS. — Ameri
ka pareiškė Ugandai protestą, 
nes Ugandos kareiviai prie sie
nos primušė vieną Amerikos di
plomatą ir buvo suėmę jo žmo
ną.

STOKHOLMAS. — Švedijos 
vyriausybė nutarė išduoti Ame
rikai taivanietį architektą Tse 
Tsai Sheng, kuris New Yorke 
bandė nušauti Tautinės Kinijos 
premjerą Chiang Ching Kuo, pre
zidento Chiang Kai Sheko sūnų. 
Architektas priklauso organiza
cijai, kuri reikalauja Taivano 
valdžią perleisti patiems taiva- 
niečiams.

WWASHINGTONAS. — De
mokratų kandidatas į preziden
tus sen. McGovern toliau bando 
nuraminti Amerikos sąjunginin
kus, kad jis tapęs prezidentu ne
atsisakys Amerikos įsipareigoji
mų. Jis davė pasikalbėjimą pen
kiems užsienio žurnalistams. Tas 
pasikalbėjimas perduotas radi
jo bangomis į Vakarų Europą.

SAN FRANCISCO. — Muzi
kantas pardavė smuiką už 42,000 
dol. Tai Stradivariaus smuikas 
iš 1730 metų. Muzikantas sa- 

> kosi negalįs mokėti už smuiko 
. apdraudimą kasmet po 3.000 dol. 
’.Jis tą smuiką pirko už 2,500 dol.

Mazdų, apie keturi penktadaliai 
jų pačioje Japonijoje.

Ateinančiais metais japonų 
bendrovė tikisi Amerikoje par
duoti ■ 120,020- Mazda -aųtomobi-. 
Hų, o šiais metais galvojama par
duoti 60,000. Automobilių kai
nos bus tarp 2,195 iki 3,095 dol., 
prie Ramiojo vandenyno šiek 
tiek pigiau, negu rytiniame Ame
rikos pakraštyje. Nuo spalio 15 
Amerikos miestuose bus organi
zuojami kursai pardavėjams ir 
mechanikams, kad jie galėtų su
sipažinti su naujais motorais.

General Motors jau paskyrė 50 
milijonų dol. naujų motorų iš
vystymui, tačiau Japonija esan
ti GM pralenkusi šešeriais me
tais.

Wankel motorai yra per pusę 
lengvesni už dabartinius moto
rus ir sudaro tik trečdali motoro 
didumo. Tas palieka automobilio 
priekyje daug vietos Įvairiems 
dūmų valymo aparatams ir Ka
lifornijoje Mazda automobiliai 
pripažinti tinkamais pagal oro 
apsaugos Įstatymus. Nauji mo
torai teturi trečdalį seno moto
ro dalių. Manoma, kad, išsivys
čius masinei gamybai, nauji mo
torai bus 35% pigesni už senus, 
juos bus pigiau pagaminti ir pi
giau pataisyti, nes jie turi ma
žiau dalių, kurios gali pagęsti.

•Mazda motorai yra labai tylūs 
ir speciali adata parodo vairuo
tojui, kad motoras yra uždegtas, 
kitaip jis nežinotų. Atidarius au
tomobilio dangtį, veikiantis mo
toras tiek ūžia, kiek nedidelis 
elektrinis motoras.'

Išbandyti Mazda automobiliai 
parodė, kad gazolino jie sunau
doja baloną per 17-18 mylių, kas 
yra nemažai tokiam mažam mo
torui. Consumers Union raporte 
nurodoma, kad alyvos sunaudo
jimas yra kvorta per 900 mylių, 
kas irgi yra nemažai. Įsibėgėji
mas iš stovinčios pozicijos yra 
lėtokas, tačiau, kai įjungiamas 
ketvirtas bėgis, mašina bėga be 
garso ir be jokio virpėjimo.

Rašte pabrėžiama: “Pasaulis 
stebi grubiai pižeidžiamas žžmo- 
gaus teises dviejuose mažuose _. F* _kraštuose. Tai vykdo, ciniškai pa 
žeisdama savo Įsipareigojimus J. 
Tautų Chartai ir Visuotinei žmo
gaus Teisių Deklaracijai didelė 
valstybė, J. Tautų narys”.

Dėl padėties' Lietuvoje PET 
laiške nurodonįą: Sovietų Sąjun
ga po antrojoįpasaulinio karo 
prievarta įjungsi Lietuvą

' miimšių imperiją, . be atvadgos' 
vykdo religijos tame krašte per
sekiojimo bei naikinimo kryptį. 
Toki veiksmai kelia lietuvių tau
tos — ginančios savo religinę 
bei tautinę laisvę — atkaklų pa
sipriešinimą. Tai buvo tragišku 
būdu išryškėję neseniai suside
ginus trims lietuviams ir įvy
kus kruvinoms riaušėms su mi
licija Kaune be kituose Lietuvos 
miestuose. Su 17,000 pasi
rašyta peticija veltui kreiptasi, 
prašant religijos laisvės Lietu
voje priespaudoje gyvenantiems.

(E)

pasiliko Graikijoje
Jau skelbta apie septynių so

vietų prekinio laivyno jūrininkų 
pasitraukimą į laisvę Graikijoje. 
Iš JAV-se įdėtų trumpų žinių, 
daugiausia rugpj 17 ir 19 d., se
ka, kad pabėgimas iš laivo, įvy-

U;PT agentūros žinioje, rugpj. 20 
d., skelbtoje “The New York 
Times” dienrašty, pažymėta: 
“Graikija šiandien (rugpj. 19) 
suteikė politinę globą septy
niems sovietų jūrininkams, pir
madienį atplaukusiems sovieti
niu travleriu. Žinia gauta iš 
(Graikijos) Užsienio reikalų mi
nisterijos. Pranešama, kad sep
tyni, daugiausia ukrainiečiai ir 
lietuviai, paprašę azilio teisės, 
nes jie buvo priešingi komunis
tiniam režimui.

seniai taip reikėjo
NEW YORKAS. — Atsargos 

generolas Mark Clark, kuris vie
nu metu.jįadovavo JAV karo jė
goms Korėjoje ir pasirašė pa- 
liaubų sutarti, rašo New York 
Times apie Vietnamo karą ir 
palygina jį su Korėjos karu. 
Priešas ir ten ir čia tas pats. 
Jis nesivadovauja jokiomis tarp
tautinėmis karo taisyklėmis, jis 

'žudo civilius ir kankina melais- 
jvius, jis pripažįsta tik jėgą ir 
išnaudoja silpnumą, jis tačiau, 
matydamas, kad negali laimėti, 
vengia bėgti prie konferencijos 
stalo.

Generolas prisimena, kaip jis 
nutraukė paliaubų derybas Pan- 
munjome, nes komunistai visai j 
nesiderėjo, bet tik koliojosi ir 
įžeidinėjo amerikiečius. Jis Įsa
kė sustiprinti pro puolimus. Pir
miausia buvo bmobarduoti Yalu 
upės hydrpelektrinių jėgainių 
įrengimai, buvo .pulti kariniai 
taikiniai pačioje 'sostinėje. Ne-I 

’praėjo-ir -

Urugvajus 
laukia taikos

MONTEVIDEO. — Urugva
jaus gyventojai tikisi, kad su 
Raul Sendic suėmimu pasibaigs 
miestuose teroro veiksmai. Kaip 
jau pranešta, Sendic, vyriausias 
Tupamaros teroristų grupės va
das, kovose su policija buvo sun
kiai sužeistas ir suimtas. Su juo 
suimti ir kiti du žinomi Tupama- 
rų veikėjai: Nenia Gonzalez, 30 
metų mergina ir Ramada Pien- 
dibeni.

Pirmas Sendico vadovaujamų 
kairiųjų banditų puolimas įvy
ko 1963 m. Ginklų sandėlį -išpilė 
šę, banditai pradėjo veiklą prieš 
vyriausybę::: sprogdinimus, plė
šimus, žmonių pagrobimus ir ko
munistinės propagandos skleidi
mą. Vien šiais metais kovose su 
banditais žuvo 23 policininkai ar 
kareiviai. Per visą Tupamarų 
veiklos laiką jų žuvo virš 1,000. 
Suimto Sendico šeima, žmona 
Violeta ir trys vaikai gyvena eg- 
zilėje, Čilėje.

Kiek anksčiau, rugpj. 17, apie 
tai rašė “The Washington Post” 
dienraštis, nurodęs, kad 800 to
nų talpos rusų laivo “Išon” šešių 
asmenų įgula prašiusi politinės 
globos ir kad graikų įstaigos pra
šymą svarstančios, žinioje pa
kartotas UPI teiginys, jog jūri
ninkai pasisakę graikams, kad

Evening Star and Daily News” 
— jis paminėjo ne šešis, bet sep
tynis sovietų jūrininkus. “Ame
rikos Balso” gautomis žiniomis 
į laisvę pasišalino minėto laivo 
ir pats kapitonas su politruku.

(E)

MISSOULAS. — Montanoje 
gaisrai sunaikino 500 akrų miš
ko Lolo Valstybinėje girioje. 
Apie 500 vyry bandė ugnį su
stabdyti, kad ji nepasiektų Mis
soula miestelio.

MOUNT ATHOS. — šiame 
Graikijos kalne yra 24 vienuoly
nai, kur gyvena tik vyrai vie
nuoliai. Athos kalne net nelei
džiama moteriškos giminės gy
vuliams būti. Kada atvyko vie
nuolynų apžiūrėti grupė jaunų 
prancūzų, vyriausias abotas už
draudė jiems išsikelti į krantą.

Sovietu laivai £ 
neplaukia Čikagon
ČIKAGA. — Anksčiau buvo 

tikėtasi, kad sovietų laivai, 
siunčiami pasiimti Amerikoje 
užpirktų javų, atplauks į Čika
gos uostą, tačiau ši galimybė dar 
neaiški. Prekybos departamen- 

»tas dar nebaigė derybų dėl lai
vų tvarkaraščio su sovietais. Be 
to, valstybės departamentas ne
linkęs leisti sovietų laivams 
plaukti į Michigan© ežerą šią sa
vaitę, tačiau dabar manoma, kad 
jie pasieks tik Kanados uostus. 
Neseniai Thomas Gleason, uostų 
darbininkų unijos prezidentas, 
pareiškė spaudai, kad jo unija

rūstų vadai nakties viduryje pa
siūlė derėtis;

Generolas Mark Clark sako, 
kad jis tada galvojo ir dabar gal
voja, kad Anerika galėjo išsi
derėti geresnėmis sąlygomis pa- 
liaubias ir galėjo sutrumpinti 
■karą, jei ji tūtų iš pat pradžių 
smarkiau kemunistam kirtusi. 
Generolas pagiria “didelę drą
są” prezidento Nixono, kuris už
blokavo uostas ii* Įsakė Ixambar- 
duoti priešo taikinius. Priešo va
dai turi suprasti, kad sprendimas 
nutraukti karo viksmus yra da
bar jų rankose.

Komunistai paleidžia laivyno 
leitenantą Gartley, išbuvusi ne
laisvėje nuo 1968. m. rugpiūčio 
17 d. Jis buvo lėktuvnešio “Con- 

j stellation” lakūnas. Kitas palei- 
jdžiamas laivyno leitenantas Nor
ris Charles Į nelaisvę pateko 1971 
gruodžio 30 d. Jis tarnavo lėk
tuvnešyje “Coral Sea”. Trečias 
— aviacijos majoras Ed Elias Į 
nelaisvę pateko tik šiais metais 
balandžio 20 d. Jis priklausė 432- 
trai Taktinei Žvalgybos eskadri
lei. kurios bazė yra Udorn, Tai- 
landijoje. :

Apie paleidžiamus belaisvius 
Hanojus iš kart paskelbė per ra
diją ir pranešė savo ryšininkams 
Amerikoje ir Paryžiuje. Žinią ga
vo ir sen. Edward Kennedy, ku
ris jau seniai , ragino; Hanojaus 
valdžią paleisti daugiau ameri- 
čių. ,
’’ Š. Vietnamo nelaisvėje yra 539 
žinomi belaisviai, dar 1,123 yra 
laikomi dingusiais; Senatorius 
Kennedy liepos 23 gavo iš Ha
nojaus 24 belaisvių sąrašą,į apie 
juos iki to laiko nebuvo jokių 
'tikrų-žinių, ar jie žuvę ar^— gy- įt' .‘-s, - J*

š. Vietnamo švenčių proga Ki
nija paskelbė pareiškimą, ku
riame pats Mao Tse Tungas ir 
premjeras Chou En Lajus sako, 
jog Amerika su savo bombarda
vimais ir blokadomis niekada ne
privers vietnamiečių pasiduoti. 
Amerika tik’svajojanti galėsian
ti palaužti geležinę Vietnamo va
lią. Kinija visada rems Viet
namą ir dabartinė padėtis rodan
ti. kad padėtis Indokinijoje yra 
puiki.

Daug amerikiečių ekspertų nė
ra patenkinti padėtimi P. Viet
name. Komunistai sugeba, ne
žiūrint aviacijos puolimų, prista
tyti Į frontą ginklus ir kitus 
reikmenis. Jų transportas eina 
naktį, o dieną jis užmaskuoja
mas. Ateityje laukiama dar di
desnių komunistų puolimų, ypač 
prieš JAV prezidento rinkimus.

Pažadėjo pirkti 
daugiau prekių

HONOLULU. — J’rezdentas 
Nixonas ir Japonijos premjeras 
Tanaka užbaigę savo pasitari
mus Havajuose, paskelbė pareiš
kimą, kuriame Joponija pasiža
da pirkti Amerikos prekių už 1.1

buvo panaudoti revolveriai ir 
padegamosios bombos. Riaušės 
prasidėjo iš studentų demonstra
cijos, kurią valdžia uždraudė. 
Policija suėmė kelis šimtus as
menų, virš 50 buvo sužeista.

Čilės vidaus reikalų vicemi- 
nisteris kreipėsi į gyventojus 
per radiją, prašydamas ramybės., bilijoną {]ol daugiau, negu anks- 
Vyriausybė pažadėjo būti nenuo- į čian Miško medžiaga, žemės 
laidi visiems įstatymų laužyto-j Qkio produktai. civilinės aviaci- 

! jos lėktuvai, uranas — tai pre- 
kuriu reikia Japonijai. Šie 

Amerikai suba- 
avo užsienio prekybos

kės.
ROMA. — Didelė makaronų į pirkiniai pad/ 

gamybos mašina iš Italijos siun-j |ansuoti 
čiama į Kiniją, kur ji bus išsta-' deficitą, 
tyta Pekino prekybos parodoje 
spalio 10 d. Istorikai sako, kad 
makaronus (spaghetti) pirmi 
pradėjo gaminti kinai, o šį meną 
iš jų Italijon parvežė prieš 790 
metų keliautojas Marco Polo ir 
makaronai tapo italų tautiniu pa
tiekalu.

vy- 
šio

nepakraus sovietų laivų Ameri 
kos uostuose, kol sovietai nesu 
sitars dėl visų klausimų su vy 
ri ausy be.

Abu valstybių vadai pripaži
no. kad tarptautinę valiutos sis
temą reikia reformuoti, abi 
riaiisyl>ės pažadėjo dirbti 
tikslo siekiant.

Komunikate pripažįstama, kad 
prezidento Nixono kelionė į Ki
niją buvo reikšmingas žingsnis 
Į prieki, gerinant pasaulio san
tykius, išreikškiama viltis, kad 
premjero Tanako kelionė i Pe
kiną irgi prisidės prie įtempi
mu sumažinimo Azijoje.
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ANT. PILIONIS

DAUGIAU AIŠKUMO
Tik ką baigė kun. p. Urbai- sukelia džiaugsmą ir pasidi- 

‘ • $• 1 • , • J • • f . > • » • • | • a •tis vienuolis, salezietis, dviejų 
metų piniginę rinkliavą vyk
dęs Chicagoje, visoje Ameri
koje ir Kanadoje. Išvyko ty
liai. net geraširdžiams auko
tojams viešai ačiū nepareiš
kęs. nei paskelbęs kokią dole
rių sumą Italijon išgabeno.

Padunnui atvyko Chicągon 
ir kita pinigų rinkėja. Šį kartą 
mo'eris, vienuolė.
iš džiunglių “pragaro”, kaip'vo sveikatą, gydytojo karjerą 
i aš” tūlas R. J. Rapšys. Iaise-’yra pašventęs Amazonės pus-

džiavimą. šiurpas siaubia, skai 
laat jo išgyvenamus nuotykius. 
Rodos, matai, kaip 
šnypšdaiųos įsi rango į 
nigo gĄ'dytojo ofisą, 
kaip pelės ir žiurkės 
grindimis ir ofiso lubose knibž
da šišikšnosparniąi...

Bet ir džiugu, kad šis Ben- 
(loraitis yra lietuvis, kad jis 

Ji atvyko toks pasišventėlis, ir visą sa- 
^a’P(vo sveikatą, gydytojo karjerą 
------ tvi čt n ina/AHięo prcio- 

selė Marija, Ksavera (Emilija gyventojų labui. Yar-
Šak<“naitė). Ji atvyko taip Rabgu, ar galėtų jam j>rilygti, be-

gyvatės 
šio kū

ma tai 
bėgioja

rinkti iš geraširdžių 
dolerių, ligoninės 
kuri bus statoma, 
Amazonės džiunglėse 
iniciatorius, architektas.

lietuvių ro(js, Nobelio laureatas Swei- 
statybai, tzeris, kuris buvo taip pat teo- 
kaž kur,jogaSi gydytojas ir kuris visą 
ir kurias'

į *

sa vo gyvenimą pašventė toli 
v‘jnuo civilizacijos atsitikusiems 

riausias statybos rangovas yra ^Afrikos juodukams. Jo pasi-’ ‘ 
kunigas ir medicinos daktaras,šventimas ir veikla stebino pa-Įsandras Bendoraitis neturi net 
Ferdinandas, Aleksandras Ben ;sau{į - - - ■
doraitis..

Skaitant “Drauge” minėto
Rąpšio užrašytą seselės Ksave
ros pasakojimą apie šio kuni
go misionierišką veiklą ir jo iš
gyvenamus nuotykius Brazili
jos džiunglėse.

------ - Bet šis buvo remiamas 
Į gausiomis aukomis geraširdžių 
Europos žmonių. Jo pacientai 
buvo guldomi moderniškai 

j įruoštoje ligoninėje, kurioje 
i tarnavo nemažas štabas gerai 
paruoštų tarnautojų. Tuo tar- 

pajunti, kaip pu šis lietuvis, kunigas, medici- 
šiurpas veria kūną, bet kartu nos daktaras Ferdinandas Alek

f

t

Lietuviams reikalinga literatūra
lietuvio. Kuriami rupi gimtinio krašto laisvę ir Ueru- 

įerfiųtib privalo iu5ipaz>riti su' žemiau įsvardinlonus knygoipis. ’ 
suminėtai Knygas galima uzsisąkyU N^uji^nvsfc

į- *' :. » * t

u,uao> Dovydėnas, MES YĄLDYSIM .FASAULf.;- Aisinunimat ir 
.lu<>n>efiVft dpie ooiseviKirveų Lveluvajė' yitv>ėjuose touAUt>$e.

<>i„ y<. 4 <Vį; ivunas Juose vrą 517 psl :

-uigu Gbauda SIMAS, Platus, hterąiųtrnrts'-apKąsyuuiS apie Simų 
\,x<hrk.os pubegnną ir jo išdavimą rusąrftš, .vTfagėiiiia įvyko bendra■ 
iarbtaūuijų■ tr uitu statytojų su sovietais sukeltų mitų mielose apie 

komunizme 158 psL, kai pa 3 dpi ■
Jurgis Gltauda AOO.NJJA. Romanas 4(fk fisi kaina 5 dpi Ap- 

ašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jo< ną- (
•»xesvs itališkose 'itemise
Stefamia Šukiene, GRiŽIMAS I LAISVĘ, Sibiro tremtinės atsi- . 

niurnai, nurašyti ramm klasišku stįįiuĘni apie sunkia pavergto, lietu j 
• i, -ialtą Aprašvmo būdas ir stiHųs prilygsta geriausiems garsiosios , 
ašytojos Peart Huck teųripiapis 526 nsl. kietais viršeliais, kai- i 

,,.A i; ą.r
Juozai k.aoačinskąs SIAURINTOS D.IENQS. AtslWUHHnai apiei- 1 

»>ant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvėpimą tremtinių stovy*- 
hm Vok' -Ji joje 273 psI kietais drobės viršeliais, kaina » rtol

jį. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir vąląnųos jgnose yrą ■ 
ėrvškeies nesiĮcetėias komunizmo kląstijpgumas pavergiant tąittjię ir ,

J7«LųĮtL Š4.W ' šh-’-, 1
CIK AG1ETęs ĮSPŪDŽIAI - KOMUNISTU PAVERGTOJ; UETUVOJ. 

itirore buvo Vilfmije. Trakuose, ririisj^ininkuose. Kąune.-.NąHdąkiuose. 
Klaipėdoje ir pąiangęųe. Vaizdūs aprašymai, ką ji te® yiątė, Kokią? 
<albas girdėjo it ką jai žmonės pasakė. 05 psl . $i.00. ITra taip pa« -1 

i anglų kalba

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės Į Lietu- 
a įspūdžiai rjiustruota fofo nuotraukomis 331 psl SS.00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. AU- 
onaus pastabumą neapgauna inluristo ir agitprppo. propaganda bei 
•tma-kainmai Abi knygos parašytos lengvu, gražių stiiumi.

V Maciūnas, VINCAS KRgVE SAVO LAIŠKUOSE ©44-54 m. 49 
r,si st on Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie i^ivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra nė mažiau ju»H 
Kingi Pasijuokime visi, skaitydami Knzo P-lėpeno ž? ANEKDOTUS 
i” ns> <1 <x) ... |

su- >- teiti leidiniai yra gaunami

mauuEnOSE >73*So HALSTED ST

'silaotHoi dariKi valandomis arba užsakant paštu ir
čekį ar piniginę perlaidą.

•tu
<Ta

M3
Amerikos gatvėse seniau būdavo daug "kątąriir'ty" su beždžionėlėmis, kurios viliodavo iš pra
eiviu pinigus. New Yorke toks "organ-grinder" dar pasitaiko. Maža mergaitė buvo sužavėta 

jauny beždžionėliy. _

sau tinkamos pastogės, nei 
žmoniško ofiso, nei pastovios 
ligoninės. Jo ligoninė, tik upės 
bangų supamas laivelis ir vie
na seselė Ksąvera, kuri save 
čia Chicagoje, Lietuvių televi
zijoje, prisistatė kaip šio pasi
šventėlio kunigo med. daktaro 
asistentė.

O ligonių, ligonių, 
juos galėtų sutalpinti Chicago
je viena didžiųjų šv. Kazimie
ro seselių “Holy Cross” ligoni
nė. .. Viskas taįp šiurpu, bet 
įtartu žavu, romantiška, spin
duliuoją idealizmas, beskaitant 
R. J. Rapšio reportažą “Drau
ge’ ėjusi š. m. rugpiūčio 10,11, 
12 dienomis.

kažin ar

O vis tik, kad ir džiugu 
mums lietuviams turint tokį 
pasišventėlį, tačiau iškyla ir 
daug neaiškumų, i kuriuos su 
nekantrumu ieškai atsakymo. 
Klausi save, ar visa tai tiesa, 
kas minėto reporterio buvo ap
rašyta? Nuostabu, kad toks 
sensacinis reportažas lietuvių 
visuomenėje nesusilaukė di
desnio susidomėjimo, nors lie
tuviškai visuomenei, jos ben
druomene^ būtų kuo susido- 
mėtiį pasididžiuoji ir. i . /ilgai 
nelaukiant, pasiųsti pas tokį 
pasišventėlį, idealistą lietuvį 
kunigą geriausius Chicagos 
žurnalistus ir fotografus, kad 
padarytų su juo pasikalbėji
mus, nufotografuotų jo ligo
ninę, jo pacientus. Juk tokių 
kunigii ir dar medicinos dak
tarų, mes lietuviai bene jį vie
nintelį teturime. Ir iš viso, 
manau, kad tokių pasišventė
lių, dirbančių tokiose sąlygo
se, pasaulyje yra ne daug.

Bet perskaičius p. R. J. Rap- 
šio pasikalbėjimą su vienuole 
Ksavera, iškyla keli neaišku-

m ai.
kunigo med. daktaro Bendo- anksto rengiama ar jau įreng- 
raičio asmenį. Kad toks kuni- ta kokia nors mokykla, 
gas Bendoraitis gyvena Ama-’ni 
zones paupyje, nėra abejonės. 
Bet pasigendama jo biografi
nių davinių. Būtent, kada ir 
kur jis gimęs Lietuvoje, tai yra 
Aukštaitijoje , Žemaitijoje ar 
Suvalkijoje? Kur jis augo, kur 
vidurinius mokslus ir kurią 
Lietuvoje kunigų seminariją 
baigęs? Kur baigė mediciną iri ne
įsigijo med. doktoratą, Lietu-į “Draugo” aprašymo atrodo, 
voje ar užsienyje? O gal kar-tkad judviejų būstinė yra tik 
tais jis baigęs 16-ją' gimnaziją 'laivas —ligoninė.

O kąs liečia piniginių aukų 
rinkimą, yra taip. Siunčiami 
aukų rinkėjai yra savo virši
ninkų aprūpinami įgalioji
mais, rekomendacijomis, laiš
kais, tų vyskupijų vyskupams, 
į kurias jie vyksta. Ir tik tų 
vyskupijų vyskupai per savo 
klebonus paskelbia tokių rin
kėjų vardus ir tikslą, kuriam 
bus renkamos aukos.

įdomu, ar seselė Ksavera tu
ri Chicągos kardinolo kokią 
nors rekomendaciją? Ar ji 
bent yra
gos lietuvių parapijų klebo-

Pirmiausia kas liečia šio serys yra siunčiamos, būna iš

Juozas Mociškis, paskaitęs 
Naujienų įžangini, kuriame skai
tytojai buvo prašomi paramos, 
pasirinko pirmą progą ir už
važiavo į Naujienas.

—Kiti nuolat prašinėja, o Jūs 
iki šio meto nieko neprašėte, — 
tarė ilgametis Naujienų skaity
tojas Mociškis. — Jūs garsinate 
kitų vajus, bet apie save labai 
retai teprasitariate. Bet jeigu 
šį kartą net įžanginiame prane
šėte apie reikalingą paramą, tai 
nutariau neatidėlioti...

— Labai gražu, kad Jūs Nau
jienas supratote, — jam buvo 
atsakyta, — Visi žino, kad lietu
viškos spaudos būklė yra sun
ki Sunki ir Naujienų. Esame įsi
tikinę, kad darome lietuviams 
reikalingą patarnavimą, teikia
me jiems naudingų ir teisingų 
informacijų apie tarptautinius

ir lietuviškus reikalus. Bando
me nušviesti Lietuvos reikalus 
tąip, kaip mums atrodo, nevy
niodami nieko į bovelną, bet ra
šydami tęisybę, kaip mes ją su
prantame... - .•

— Laimė, kad jūs dar ją pa
rašote. Kiti ją slepia, jos nema
to arba nenori pasakyti. Naujie
nos man patinka už teisybę, — 
tarė Mociškis ir padėjo šimtinę 
ant stalo. ; e.~.>

_Tai kiek galite Naujienoms 
paskirti ? — paklausė Mociškį.
_ Visą šimtinę, — jis trum-

ligo
ninė, namai. Siunčiamos ke
lios, kurios turi savo vadovę — 
viršininkę. Gi iš jos pasisaky
mo atrodo, kad ji su šiuo ku
nigu susipažinusi Paryžiuje ir 
pati be vienuolijos vadavybės! 
apsisprendusi pas jį nuvykti, i

tuvip vyskupo V. Brizgiu? Juk 
būtų daug tikriąu, jei šis vys
kupas būtų lietuviškoje spau
doje paskelbęs žinią, kad Ama
zonės paupyje yra toks kuni
gas, ir kad jam talkinikauja 
tokia seselė Ksavera, ir kad 

‘juodu reikalingi aukomis pa- 
į remti. Iki šiol neteko pastebė-

apsisprenausl pas J, onvyKU, u loWo pĮ,anejim0 Gerašir. 
ai aiškėja b.jos pačios pareis-!diiai lietuviai auku negaili> ir 

kimo: Žinojau puikiai,, kad kas ,. . nerenka visgi, 
ne a os„ogų važiuoju ... s vjsur reikalingas tikslumas ir
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PER ANNUMPER ANNUMPER ANNUM

0 PER ANNUM

PAID QUARTERLYDIVIDENDS COMPOUNDED DAILY

Bet k ok Uis finansiniais reikalais kreipkitės į:

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON all PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiu 
i ūsų namo pagerinimų duoda paskolas nuo ,$500.00 ir daugiau tin* 
karnomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokių 
reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus,

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum SI,000

YOUR SAVINGS

INSURED

Vokietijoje? Tikrai, tada ši 
gimnazija galėtų didžiuotis iš
auklėjusi toki idealistą. Kur 
jis studijavo, jei ne Lietuvoje, 
teologiją? Gal Romoje, prel. 
L. Tulabos globoje? Teologi
jos ir medicinos studijoms 
baigti reikia, nemažiau dešim
ties — dvylikos metų. Kuris iš 
lietuvių, kartu su juo studija
vo, kuris Amerikoje lietuvis 
gydytojas jį pažįsta?

Pagaliau, kniečia žinoti, ku
rios jis yra vienolijos narys, 
o gal pasaulinis kunigas? Jei jis 
vienuolis, ir su vienuolijos va
dovybės žinia atsidūręs Ama
zonės džiunglės^ * tai tos vie
nuolijos vadovybe juo rūpina
si ir jį globoja 'Jei pasaulinis 
kunigas, tai kurio vyskupo ži
nioje, koks vyskupas juo rūpi
nasi ir jį globoja?

Pagal seselės Ksaveros išdės
tytą šio kunigo veiklą, ji tik
rai yra kolosafė. Kyla klausi
mas, iš kur jis gauna tiems jo 
vykdomiems užmojams kapi
talo? Vien tik aukų nebeuž
teks. Išeitų, kad jį Brazilijos 
valdžia remia didelėmis sumo
mis. Bet seselė Ksavera ir tai 
paneigia, sakydama, kad val
džia mažai Į tai-kreipia dėme
sio. O gal Brazilijos vysku
pai? Bet ir tai nęitrodo. Tai iš 
kur? Jei tiesa,’kaf buvo. ^Drau
ge” rašyta, kad jis įsteigęs enk 
raus fabriką, lentpjūvę, ligo
ninę, odontologiją. Juk tam 
reikalingi milijonai. Visi sese
lės Ksaveros papasakoti šio 
kunigo užmojai 1 skamba gra
žiai, kaip pasakoje. Tokiems 
didžiuliams užinojams neuž
tenka vien tik žmogaus pasi- 

’šventimo, tam <jar reikia ne
mažų piniginių samų.

Neaiškus ir seselės Ksaveros 
asmuo. Ji yra aųkų rinkėja ir 
didžiausia propagandos apie šį 
kunigą skleidėja.. Tiesa, ji Lie 
tuvių televizijoje save pristatė, 
kaip šio kunigo, med. dakta
ro asistentė. Gi-per “Margu
čio",. “Forumo" radijus, 
spaudoje skelbiasi, esanti 
selė — vienuolė? įdomu, 
rios gi vienuolijos seselė ji
tų? Kur jos motiniškas namas? 
įdomu taip pat, koks skaičius 
vienuolių seselių- kartu su ja 
tam kunigui, rried. daktarui 
talkininkauja? Sunku patikė
ti. kad vienuolijos, vadovybė 
ją vieną, vienintelę būtų pa
siuntusi ten, Į tą džiunglių 
“pragarą" lam mcd. daktarui 
asistuoti. Paprastai būna taip, 
kad vienuolija, niekad vienos 
seselės nesiunčiaJĮ midijas, o 
dar tuolabiau, kažkur į Ama
zonės džiungles. Ten, kur se-

ir
se- 

ku- 
l>0-
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aiškumas. Tuo labiau renkant 
pinigines aukas.

Jei visa tai tiesą, tąi kunigo 
ir med. daktaro Bęndpraičio jr 
seselės Ksaveros pąsj.šventimąi 
jųdviejų idealizmą reikėtų iš
garsinti ne vien tik lietuviško
je spaudoje. Juk tai didelė 
garbė visai lietuvių tautai tu
rėti tokius pasišventėlius. Var
gu, ar šiandien lokių pasišven
tėlių pasaulyje daug rasime. 
Tikrai, šio kunigo, med. gy
dytojo išgyventi nuotykiai bū
tų puikūs.sužetaį mūsų rašyto
jams, medžiaga pamokslams, 
paskata jaunimu: savyje kurs- 

prisistačiusi Chica-'tyti idealizmą; Tat, daugiau 
aiškumo, kad' geraširdžiai lie

nams? Ar pagaliau, ji turi ko- tuviai davę aukas, nebūtų ap- 
kią nors rekomendaciją iš Jie-[vilti.

_  Ar savęs nenuskriausite?
_ Nenuskriausiu, nebijokite, 

— atsakė Mociškis. — Aš žinau, 
kad šiandien viskas brangsta. Aš 
žinau, kaip sunku leisti dien
raštį Amerikoje. Aš taip pat ži
nau, kokį didelį ir naudingą dar
bą jūs dirbate... Imkite visą.

Naujienas įsteigė senį ameri
kiečiai, atvykę į šį kraštą dar 
prieš Pirmąjį Pasaulinį karą. 
Juozas Mpciškįs atvyko Ameri
kon Antrajam Pasauliniam ka
rui pasibaigus, Lietuvoje jis tu
rėjo didelę vyriškų drabužių siu
vyklą. Mociškio siuvykla buvo 
pati geriausioji visame Kaune. 
Pas jį drabužius sįuvosi patys 
įtaJdngiausieji valstybės tarnaų- 
nautojai ir gerai apsirėdyti mėg
stantieji ponai. Mociškiui, kaip 
ir daugeliui, pradžia Amerikoje 
buvo labai sunki, bet jis dirbo, 
kol sulaukė pensijos, dabar gra
žiai gyvena, seka visuomeninį 
gyvenimą, skaito Naujienas, pri
taria vedamam darbui ir paklau
sė paskelbto Naujienų prašymo. 
Atėjo pagalbon.

Naujienų Vajaus Komiteto 
■vardu nuoširdžiai dėkojame Mo- 
sįškiui už auką.

Naujienų Vajaus Komitetas

NAUJIENAS]
■ k Tarn - A> -7> w \

UebinK taęę peria ir perdoods 
r proga? sano tiktai per
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That’s why the Payroll Savings Plan 
■POCX3 so well. It’s a way of saying “I’m 
committed.”

And it’s almost effortless. AS you do is

ft takes £ commitment to save money. To 
yoor family, to the future. And maybe to

or dream vacation, or for yoor

jĮKMįttiiiiiftžii

And now there’s a bonus interest 
rate oa all U. S. Savings Bonds—for E

5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 16%, payable as a bonmr at 
maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 . . . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

srtocaatK: saving power.

Plan. IPs a small effort, but it’s a big 
commitment. For-you and your country.

I

w»dl Mdempdcm. And always remember

t

"feke stock ir ------

1739 So. Halsted Street Chicago, 111 60608
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PERVERSMO
(Tęsinys)

Taip pamažu apsipešant, 
pavyko studentams atsiekti sa
vo tikslą. — prasiveržti į Karo 
muziejaus sodelį. Čia policija, 
matyti, įkaitinta studentiškų 
lazdų, o gal norėdama įvykdyti 
jai skirtą uždavinį, išsklaidyti 
juos, padarė dar vieną, ir tai 
stambią klaidą. Keletą policijos 
raitelių įsiveržė į Karo muzie
jaus sodelį. Jie norėjo studen
tams neleisti susispiesti prie Ne
žinomojo kareivio kapo. Tada 
atskubėjęs į sodelio aikštę ge
nerolas Nagius-Nagevičius, išvi
jo policiją, piktai ją išbardamas, 
jog tai esąs ne vien trukdymas 
patriotiškam jaunimui pagerbti 
žuvusius už Lietuvos laisvę ka
rius, bet ir pačios tos karžygiš
kos šventovės išniekinimas. Po
licija pasišalino, o studentai iš 
Karo muziejaus vėliau skirstėsi, 
berods, ramiai, o policija išsi- 
skirstančiųjų nebepersekiojo. 
Manau, nebuvo suimtų ir stu
dentų. Kauniečiams atrodė, kad 
tuo ir pasibaigė to sekmadienio 
pavakaryje vykęs studentų su 
policija netaip žiaurus, bet įspū
dingas susidūrimo epizodas. Bet 
taip iš tikrųjų nebuvo. Tai bu
vo ženklas, kad opozicija, radu
si kariuomenėje palankų sau dė
mesį, jau pereina nuo žodžių 
prie veiksmų.

O T A SUSIVIENIJIMAS
S , Ą lietuvių

AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizaciją — duoda gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdsudas nuo $100.00 
iki $10,000.00. ‘ į

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

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

SLA — AKCWENTALE APDRAUDA naudinga visokia amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ Ir draugijy na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parasysit:

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

Nuo

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki

$20.000.

—------------ —

MIDLAND 
SAVINGS
AMO LOAN ASSOCIATION

«4« ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0SX

PHONE: 2544471

W8M

. vi i » , A. VILAINIS

NUOTAIKOS
Žvelgdami, j praeitį matome, 

kad revoliucines idėjas gimdo 
pasaulyje filosofai,, išminčiai ir 
įvairūs santvarka nepatenkinti 
reformatoriai. Pačią revoliuci
nę ugnį, veik kaip taisyklė, įžie
bia jaunimas, ypač studentija. 
Bet be kariuomenės palankaus 
įsikišimo, be lemiančios jos jė
gos, revoliucija būna pasmerk
ta nepasisekimu, ji užgniaužia- 
ma policijos ar kariuomenės plie
no ir švino jėga. Žinoma, į šią 
apimtį neįeina diktatorių gene
rolų maištai, kai jie vienas kitą 
verčia iš valdžios.

Spėjama, jog opozicijos ryšiai 
su kariuomene ėmė megstis dar 
nė trims mėnesiams nepraslin
kus nuo to laikotarpio, kada ji 
perdavė valdžią į kairiojo spar
no vyriausybės rankas. Tikėda
masi turėsianti kariuomenės pa
ramą savo užnugaryje, opozicija 
savo žodinėje propagandoje da
rėsi vis įžūlesnė, kartais, spė- 
jant iš tono, net grasinanti. Tai 
ypač buvo jaučiama iš seime 
opozicijos pasakytų kalbų. Ži
noma, visada nuo žodžių perei
nama prie veiksmų, norint pa
siekti savo tikslų. Kasdien gąs
dindama, kad jau dangus griū
na, o kadangi griūties padangėse 
vis nesimatė, tai ir visuomenė 
galėjo pradėti nebetikėti, žino
jo gerai ir opozicija, jog gali-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga 

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

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Filmu aktorius Charles Boyer nėra jaunas, jau 73 mėty amžiaus, ta
čiau filme "Lost Horizon" jis vaidina-dar senesnį 225 metu amžiaus 

Tibeto dvasiškį — Aukštąjį Lamą.

.sukilėlių buvo išlaisvintas. Tik 
[tada Plechavičius perėmė sukili
mo vadovavimą į savo rankas. 
Tai, žinoma, tik valandos kitos 
skirtumas. Mačiusieji ir seku
sieji ne tik pačią sukilimo eigą, 
bet ir tas sąlygas, nevisai, ko 
gero, sutiks su tvirtinimais, sa
kančiais, kad parlamentinė kri
zė Įvyko dėl visuomenės politi
nio nesubrendimo, ir kad kai
miečių masės buvo apolitinės. 
Taip jau nebuvo. Toji visuome
nė ir tos kaimiečių masės kaip 
tik buvo Įrodžiusios savo demo
kratini subrendimą ir aiškiai iš
reiškusios savo simpatijas už de
mokratinę santvarką. Tai mums 
geriausiai Įrodo faktas, kad visų 
šeiminių rinkimų balsavimuose, 
vykusiuose, be jokios prievar
tos, dalyvaudavo apie 80%, o 
kartais net ir daugiau turinčių 
teisę balsuoti/ Argi tai nėra to 
politinio subrendimo Įrodymas? 
Gal būt, būtų tiksliau ir buvę 
išsireikšta, kad kariuomenės jė
gai Įsikišus, tosmasės laikėsi pa
syviai ir nepasireiškė aktyviais 
demokratijos laisvių gynėjais. 
Kada to aktyvumo atitinkamai 
nepareikšta, butą tam ir svar
bių priežasčių.

Buvo Įtikinėjama, kad gruo
džio 17 dienos perversmas buvo 
sumanytas ir Įvykdytas tik jau
nųjų karininkų, bet gen. K. La- 
dygos dalyvavimas, ruošiant 
perversmo planą, duoda pagrin
do manyti, kad neviskas pilnai 
jau taip yra buvę. Sukilimas bus 
Įvykęs ne be žinios ir pritari
mo ir aukštesnius laipsnius tu
rinčių ir vyresnio amžiaus kari
ninkų. Juk gen. K. Ladygos ne
pavadinsime tuolaik buvus jau
nikliu. Gen. K. Ladyga buvo 
gimęs 1893 metais gruodžio mėn. 
25 dieną Iškonių kaime, Vabal
ninko valsčiuje, Biržų apskrity
je. Jis dar prieš Pirmąjį pasau
linį karą buvo baigęs ne tik 
gimnaziją, bet ir Vilniaus karo 
mokyklą. Visą karo metą bu
vo fronte ir už pasižymėjimą ko
vose buvo gavęs žymenis. Dar 
1918 metais jis įstojo į Lietu
vos kariuomenę. Kar. Juozapa
vičiui žuvus ant Alytaus tilto, 
jis buvo paskirtas pirmojo pul
ko vadu. Su savo kariais jis vė
liau nusivijo bolševikus iki Dau
guvos krantų. Kovojo ir su ber
montininkais, ir su lenkais. To
se laisvės kovose jis daug pa
sižymėjo ir turi didelių reikšmin
gų Lietuvai nuopelnų. Neatsi- 
tiktainai jis 1920 metų vasarą 
buvo paskirtas kariuomenės va
du. Vadovavo kariuomenei žy
gyje į Vilnių, o vėliau kovėsi su 
lenkais prie Seinų ir Augustavo 
miškuose.

Bet jis turėjo ir nesėkmę prie 
Seinų 1920 metais rugsėjo 22 
dieną, kai staiga puolę lenkai 
pralaužė frontą. Dėl tos nesėk
mės jam teko atsistatydinti ir 
iš kariuomenės vado pareigų. 
Trumpai pabuvęs kitose parei
gose, jis 1921 metais išvyko 
Šveicarijon karo mokslų studi
juoti, o paskui į Čekoslovakiją

ma tą visuomenę įbauginti, bet 
visą laiką ją apgaudinėti nėra 
įmanoma. Matyti, ji nuvokė, kad 
kuo- ilgiau dels, tuo bus sunkiau 
išversti iš valdžios balno kairio
jo sparno vyriausybę. Gal ją 
dar labiau siutino tas vyriausy
bės šaltumas, nedidelis dėme
sys jų skelbiamam pavojui. Po
zicijos žodinė atkirtis spaudoje 
buvo šaltoka, ne desperatiška. 
Opozicija iš to sprendė, kad jos 
negalima išgąsdinti. Įsitikino, 
kad dr. Kazio Griniaus vyriau
sybė laikui bėgant galės įrodyti 
savo darbais, kad ji atlieka ge
rą ir naudingą darbą Lietuvai, 
o 'tas visas opozicijos riksmas 
pasirodys be pagrindo. Kai vi
suomenė pajus jos pastangų re
zultatus, tai ji apšauks opozi- 
cininkus melagiais.

Einant prie išvadų, reikėjo pa
sistengti visuomenės atmosferą 
Įkaitinti, kad ir tas sprogimas 
įvyktų, kol ta įtampa dar neat
vėso. ;>> - ■

Pats sukilimas, kurį Įvykdė 
jaunieji karininkai, vis dar te
bėra apsuptas rūko danga. Ofi
cialiuose šaltiniuose, kaip teigia
ma išleistoje Lietuvon enciklo
pedijoje, apie ruošiamą sukilimą 
težinojo labai ribotas karininkų 
skaičius. Sukilimo branduolį te
sudarė būk penkių jaunų kari
ninkų komitetas, kurio prieša
kyje buvo kap. A. Mačiuika. Tas 
branduolys būk užmezgęs santy
kius su opozicija, rinkęs žinias 
apie kitų karininkų nusiteikimus 
ir visuomenėje susidariusias 
nuotaikas. Taip to komiteto bu
vęs detalizuotas sukilimo pla
nas ir užmegstas ryšys su tautiš
kai' krikščioniška studentija, 
kuri galėjo aktyviai pasireikšti 
kaip talkininkė ir pačio sukilimo 
metu. Kai viskas jau buvo pa
siruošta, beliko nustatyti pačio 
sukilimo datą, kuri buvo parink
ta gruodžio 17 dienos naktį po 
vidurnakčio. Apie aukštesnio 
laipsnio vyresnius karininkus, 
ten tik teužsiminta tiek, kad su
kilimo planą parengė gen. K. La- 
dyga kartu su kap. A. Mačiuika. 
Ten toliau patikinama, jog per
versmui vadovavo gen. P. Ple
chavičius, o padėjėju buvo pulk. 
Skorupskas. Gal ir neesminis 
dalykas, bet reikalingas patiks
linimo. Tuo metu gen. P. Plecha
vičius, dar tebebuvo arešte, bet

Prągon,. L akademi
ją, kurią baigęs ir gavęs diplo
mą vėl grįžo Lietuvon. Berods, 
gen. K. Ladyga buvo ne tik prak
tikuojantis katalikas, bet turė
jo ir aišku simpatijos jausmą 
krikščionių demokratų blokui. 
Man regis, ar ne vienuose rin
kimuose Į seimą jis buvo įtrauk
tas ir į seimo kandidatų sąra
šus, nors seimo atstovu nebuvo 
išrinktas, ar gal pats atsisakė 
nuo tų pareigų. Gal ta aplin
kybė ir bus paskatinusi krikš
čionis demokratus per preziden
tą A. Stulginskį jį 1925 metais 
pakelti į generolo laipsnį ir pa
skirti kariuomenės štabo virši
ninku. Tose pareigose jis iš
buvo iki 1926 metų liepos 22 die
nos, kada ji pakeitė pulk. Ka
zys Škirpa, o jis pasiliko ne
reikšmingose pareigose, kaip ka
rininkas ypatingiems reikalams 
prie kariuomenės generalinio šta
bo.

Tad ar būtų tik atsitiktinis 
reikalas, kad turįs tokį patyri
mą asmuo, tur būt, kaip ypatin
gas karininkas specialiems už
daviniams, būtų sąmokslininkų 
paprašytas paruošti ir ypatin
gai svarbų sukilimo planą. Visai 
galima prileisti, kad krikščio
nių demokratų blokas, apsispren
dęs siekti kariuomenės jėgos Gri
niaus vyriausybei išstumti iš 
valdžios, bus turėjęs anksčiau 
'ryšių su gen. K. Ladyga, nei tas 
reikalas susimezgė su kap. A. 
Mačiuikos vadovaujamu per
versmo komitetu.

Kyla klausimas, ar gen. La
dyga tebuvo tik vienentelė iš
imtis, taip reikšmingai pasireiš
kęs net sukilimo, plano paruo
šime. Tai, atrodo, kaip ir būtų 
siūlo galas, vedąs į vyresnio ran
go karininkų tarpą. Opozicijos 
vadai turėjo artimų ryšių su ki
tais kariškiais. Tos pažintys ne
retai siekė mokslo metų laiko
tarpi, kada tie patys busimieji 
karininkai veikė ir bendrose or- 

■ ganizacijose. Lietuvos nepri
klausomybės pirmasis dešimtme
tis tuos ryšius vėl atgaivino ir 
sustiprino. Daugelio atvejų jie 
reiškėsi net iki šeimyninio pa-: 
bendravimo. Aišku, kad tokių 
pabendravimų metu iškildavo, 
būdavo diskutuojami ir Lietu
voje tuo metu pasireiškę Įvykiai 
ir kaip naujoji vyriausybė atlie
ka savo darbą. Nors tuose susi
tikimuose, gal būt, ir nebuvo pa
liečiami pačios vyriausybės nu
šalinimo reikalai, bet jau buvo 
suprantama, kur, ieškant para

UNIV

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000.
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Raginkite savo apylinkę 
augti ■ taupykite!

mos, iš. kari ią>męnės pusės, bus 
galima nukreipti suinteresuotų- 
j ų pastangas. Aišk u / nors, ka- 
riškiai patys nepriklausė parti
joms, thet jų vieno ar kito sim
patijos vienai ar kitai partijai 
buvo gana jau išryškėju s ios.

. Nevienam kilo klausimas, jei 
karininkijos tarpe reikškėsi ne
pasitenkinimas esama dr. K. Gri
niaus vyriausybe dėl ketinimų 
apkarpyti algas, susiaurinti ka
rininkų etatus ir jiems, kaip bu
vo kalbama, panaikinti tas lyg 
luomines privilegijas, tai kodėl 
kariuomenės įsiterpimo į Lie
tuvos vidaus reikalus atveju nesi
ėmė patys vyresnio rango kari
ninkai, o leido tai atlikti pasišo
vusiems tai padaryti jaunes
niems karininkams. Jei ta, vy
riausybė jų akyse buvo silpna, 
negalėjo sustabdyti komunisti
nio gaivalo išsišokimų gatvėse, 
kur buvo užgautas jo veiksimi 
aušrininkas generolas Bulota, ar

Dr. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS i

II tomas, 1962 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 “Atsiminimu ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, DL
- - •• ---------------- ------------------ - ; ' - - - - - . ' - -■ - A - - - --/

INSu

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

- Paid an J 
Compounded 
QUARTERLY

SAVE AT

Mutual Fed. 
Savings and L

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

NOW INSURED TO $20,000

. REGULAR
PASSBOOK

_ . ACCOUNT
Per Annum

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.

ba jos atlaidumas nekreipimas 
dėmesio į len kiškų mokyklų 
steigirną krašte, tai kodėl jie pa
tys neįvykdė perversmo? Rei
kėtų gal prileisti, kad taip pa
sielgta dėl to, kad nenorėta im
tis. rizikos dėl tokio sukilimo 
galimo nepasisekimo ir svar
biausia dėl pačios atsakomybės 
jausmo, nuverčiant teisėtą de
mokratinę vyriausybę.

Jiems, kaip ir mums visiems 
buvo gera žnoma, kad atsteigiant 
Lietuvos valstybę buvo aiškiai 
nusakyta ir vasario 16 dienos 
aktu, paremta Laikinoji Lietuvos 
tarybos konstitucija, o paskui 
jau ir Steigiamojo seimo priim
toji Lietuvos konstitucija, kad 
valdymosi forma turinti būti de
mokratinė. Turinys ir forma ne
atskiriami susieta vienas su kitu 
ir lygiai privalomi visiems be iš
imties.

(Bus daugiau)

Iri
ft

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

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

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
V> .. ......................... ..... ....... -.............................. .— ' ■
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Bendruomenės mėnuo ir rugsėjo aštuntoji

Subscription Rate:
m Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
ux 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; 
»ther countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

$2.00

Dienr&šcie kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose 

metams _ _________ __
pusei metų_______
trims mėnesiam^ _____ 
vienam mėnesiui  

Kitose JAV vietose: 
metams ____________
pusei metų 

- $1X00

pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ______
pusei metų _____________  $13.00
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, jfaHriint 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
UL 60608. Telef, HAymarket 1-6100.

$1X00
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Rugsėjo mėnuo — Bendruo
menės mėnuo. Niekas negali 
reikšti nepritarimo, niekas ne
gali reikti nepritarimo, niekas 
negali prieštarauti. Bendruo
menės vadovybė tą mėnesį 
pasiskelbė sau, kaip Balfas 
spalį, kaip Altą vasarį. Labai 
nuoseklu ir labai girtina, ka
da trys pagrindinės, bendrinės 
lietuvių organizacijos šiame 
krašte nesusiduria.

Jeigu viena ar kita iš bendri
nių organizacijų mėgintų (ar 
net net mėgina ) įeiti į kitos 
mėnesį, jau būtų trynimasis, 
nieko gera nesiūląs lietuviškai 
veiklai.

Kaip vasaris priklauso Al
tai, ruošiančiai minėjimus Va- 
asrio 16 proga (kur Altos sky-

rių nėra, ten Vasario 16 minė
jimus ruošia kitos organizaci
jos), renkančiai pinigus Lietu
vos laisvinimo reikalams, kaip 
Balfas spalio, įeidamas ir i 
lapkritį, mėnesį skelbia vajų 
remti tautiečiams, pateku
siems į sunkesnes sąlygas ana
pus ar ir šiapus geležinės už
dangos, taip rugsėjį Lietuvių 
Bendruomenė skelbia kelti LB 
lėšoms lietuviškai kultūrinei 
veiklai puoseleti" kartu būtinai 
paminėti Rugsėjo Aštuntąją 
Vytauto Didžiopjo karūnaci
jos dieną.

Atsiranda nuomonių, kad 
ta Rugsėjo 8-ji yra bevertis ir 
bereikšmis - reikalas, nes Vy
tautas niekad nebuvo Lietu
vos karaliumi vainikuotas. Į

Kai Amerikoje, Prancūzijoje, Izraelyje ar bet ku
riame kitame krašte gengsteriai pagrobia lėktuvą, tur
tuolio dukrą arba didelės korporacijos pirmininko žmo
ną, tai visas valstybės saugumo aparatas įsitraukia Į ko
vą prieš gengsterĮ arba kelių gengsterių sudarytą gaują. 
Vietos ir federalinė policija naudoja visus metodus ne 
vien, gengsteriams pagauti, bet ir jų pagrobtiems žmo
nėms išgelbėti. Ne visuomet pavyksta gengsterius suim
ti ir Jų pagrobtus žmones išgelbėti, bet ta kova eina ir kiek
vieną dieną gengsteriams darosi vis sunkiau lengvai pasi
pinigauti.

Visai kitaip reikalai stovi Sovietų Sąjungoje. Rusi
joje ^gengsterių gaujai prieš 50 metų pavyko pagrobti 
valdžią. Jie kraštą valdo iki šios dienos. Jie kalba apie 
“socializmą”, apie “komunistinę” statybą, apie “darbi
ninkų buities pagerinimą”, bet svarbiausias Jų tikslas iš
silaikyti valdžioje ir pasinaudoti gausiomis valdovo pri
vilegijomis. Pradžioje Jie apvalė visus turtingesnius žmo
nes pačioje Rusijoje, vėliau tą patį Jie padarė ir su gau
siais savo kaimynais. Naujoms aukoms Jie pasakoja, kad 
netolimoje ateityje “buitis pagerės”, bus daugiau duo
nos ir mėsos, bet šiandien dirbk išsišiepęs ir neprotestuok.

Sovietų Sąjungos valdovai tiek krašto ūki nugyveno, 
kad šią žiemą neturės ne tik duonoš, bet truks ir bulvių. 
Valdovai užsienio korespondentams pasakoja, kad pra
eitais metais buvusi labai šalta žiema, o ši vasara buvusi 
lietinga, todėl turi prašyti “kapitalistines” valstybes 
duoti arba parduoti Jiems reikalingų Javų ir riebalų. Pa
sirodo, kad sovietų planuotojai baigia išnaikinti ir gal
vijus. Vieni rasų -pirkliai važinėjo po kraštą, ir užpirko 
Amerikoje didžiausius kiekius kviečių, o kiti sukinėjosi 
po Teksas valstiją ir užsakė pustrečio tūkstančio ožių ir 
oškų. Suvalstybinus galvijus, kaukaziečiai išpiovę visus 
geresnius ožius. Šiandien visoje Rusijoje nėra ožių ož
koms apvaisinti. Teksas ožkų augintojams rusai mokėjo 
po šimtą dolerių nuo galvas.

Kad galėtų sudaryti bilijoną dolerių duonai, mėsai<=> ~--------------v uuvKaij iiicocii

ir galvijams pirkti, sovietų valdžia arbitrariškį būdu ap- Ji’ v, o ,, 7 w> • • . • .

Susidaro Įspūdis, kad sovietų valdžios finansų ir už
sienio reikalų ministerijų paskelbti patvarkymai yra nu
kreipti vien tik prieš išvažiuojančius žydus. Bet tai yra 
netikslus vaizdas. Sovietų valdžios priešakyje stovintie
ji žmonės žino, kad ir pačioje Rusijoje negalima skelbti 
patvarkymų, nukreiptų prieš vieną tautą arba vieną gru
pę. Sovietų policija ir ministerijos tarnautojai gali pa
ruoštas taisykles taikyti tiktai vienai grupei, bet pats 
Įstatymas yra bendro pobūdžio ir jis bus taikomas ne tik
tai žydams, bet lietuviams, latviams, lenkams, gudams 
arba gruzinams. Komunistai ne vieną kartą yra paskel
bę, kad Sovietų Sąjungoje veikiantieji Įstatymai vieno
dai visiems taikomi, bet praktika yra kitokia.

Toks Įspądis susidarė tik dėl to, kad žydai yra geriau 
informuoti, kas darosi Sovietų Sąjungoje, negu kitų tau
tybių žmonės. Žydai komunistus geriau pažįsta, jiems 
yra žinomi sovietų komunistų valdymo metodai ir prie
monės. Be to, žydai ir užsienyje geriau organizuoti. Žy
dai jau gavo koncesijų iš sovietų valdžios. Brežnevas 
nenorėjo išleisti žydų Į užsienius, bet jis vis dėlto yra pri
žadėjęs išleisti dar daugiau žydų. Žydų jau išvažiavo di
dokas skaičius, dar didesnis žydų skaičius pačioje Rusi
joje yra padavę prašymus išvažiuoti. Izraelio premjerė 
pirmoji pakėlė balsą prieš sovietų valdžios paskelbtą iš
perkamąjį mokestį. Rusijos žydas Viktor Perelman tuo 
reikalu buvo užėjęs Į sovietų finansų ministeriją ir pro
testavo prieš išperkamų mokesčių uždėjimą. Jis pats no
rėjo išvažiuoti, bet 24,000 dolerių mokestis ’ visiems lai
kams jam užkirto kelią išvažiuoti. Perelmanas buvo ko
munistas, dirbo sovietinėje spaudoje. Sovietų finansų 
ministerijos pareigūnas Sergei Aliošin šitaip Perelma- 
nui tarė: “Mes nesame tiek naivūs manyti, kad jūs ga
lite turėti tokias sumas pinigų. Bet jūs žinote, kur tuos 
pinigus gauti, ir aš Įsivaizduoju, kad jūs tuos pinigus 
sudarysite”.

Sovietų finansų ministerijos aukštas pareigūnas ži
no, kad žmogus pinigų neturi, bet jis pareiškė Įsitikini
mą, kad išvažiuoti norintis, ras būdus tiems pinigams su
daryti. Nesvarbu, kaip jis gaus; svarbu, kad jis sovietų 
valdžiai išpirkimo mokestį sumokėtų. Tuos išpirkimo mo
kesčius turės mokėti Amerikoje gyvenantieji giminės.

tokius užmetimus turime tikrą 
atsakymą. Lietuvos nepriklau
somybės aktas šiandien yra 
paneigtas okupanto, tačiau 
mes jį minime ir juo remia
mės. Lygiai kaip ir Vytauto 
Didžiojo karūna — vainikas. 
Ji buvo pripažinta, ji buvo jau 
išsiųsta, tačiau ji buvo pake
liui priešų pagrobta.

Lygiai kaip Vasario 16 aktas 
okupanto išplėštas.

Taigi, Rugsėjo 8-sios minė
jimai ruošti priklauso Lietu
vių Bendruomenės padali
niams. Kiek ir kaip tie minė
jimai bus ruošiami, dar šian
dien nežinome, bet jie reika
lingi, ypač, parodyti jaunajai 
kartai, kad ir po Mindaugo 
Lietuvai buvo pripažintas ka
ralystės statusas.

Deja, tenka pripažinti, kad 
mes ne per daug vertiname tą 
Vytautui karališkos karūnos 
iripažinimo aktą. Iš metų į 
metus vis Rugsėjo 8-sios minė- 
imai mažėja. Reikėtų pasis-|;

pausti ir savąją šventę, nepri
klausomoje Lietuvoje paskelb
tą Tautos Švente 1930-ais me
tais, prisiminti, nes ta šventė 
nemažiau reikšminga, kaip 
lapkričio 23-ios Lietuvos ka
riuomenės įkūrimo diena.

Taigi, Rugsėjo 8-ja turėtų 
remtis Bendruomenės mėnuo.

Piniginės paramos kultūri
niams, lietuviškiems reikalams I kad LB vadovybėje per daug 
vajus, solidarumo įnašų pa-Į vienos pakraipos vadovų. Tas, 
gyvintas rinkimas — tas vis
kas priklauso Bendruomenės 
mėnesiui. Vos ne vos spaudoje 
pasirodo rašinys apie LB mė
nesį. įtaigojimas toks mažas, 
kad daug lietuvių net nežino 
apie LB mėnesį ir jo tikslus. 
Matyt, gerokai šlubuoja pa
čios Bendruomenės informaci-l 
ja, per mažai įtaigojanti apie 
tą Bendruomenės mėnesį. Prie 
LB valdybų turėtų būti įsteig
tos spaudos — informacijos 
komisijos, nušviečiančios Ben
druomenės mėnesio esmę ir 
reikšmę. Trumpai sakant, lie
tuviškoji visuomenė dar nėra 
Bendruomenės mėnesiui pa
ruošta.

Jeigu kada man ir tenka pa
kritikuoti LB vadovybių žings
nius, tačiau dar niekas nepa
stebėjo, kad būčiau ką nors 
taręs prieš Lietuvių Bendruo
menę iš esmės. Priešingai, 
reiškiu mažas mintis, kad Lie-
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NASA technikai įtemptai dirba prie Apollo 17 erdvėlaivio, kuris 
gruodžio mėn. pradžioje keliaus paskutinį kartą su Amerikos astro 

nautais į. mėnuli.

siai, bet, iš tikrųjų, tokios nuo
monės nėra visai be pagrindo, 
nes ir šiandien yra ne visai su
prantančių, kaip gali Įvairių 
pakraipų žmonės susėsti už 
vieno stalo, užmiršdami savo 
ideologijas, matydami prieš 
akis tik tą bendrą vienybę.

Iš kitur žvelgiant, atrodytų,

yra tik okupanto propagandos 
dėka. Neretai suklaidinami ir 
geriausios valios tautiečiai, 
patikį lietuviškai kalbančiais, 
bet jau vykdančiais pavergėjo

dėjo naujais mokesčiais i sovietų siųstus patekusius žmo
nes. ŠĮ kartą Ji uždėjo specialų mokestį kiekvienam žmo
gui, norinčiam išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos, jeigu žmo- _____ __________
gus yra baigęs aukštuosius mokslus, tai jis Išperkamo Dabar rusams mokamas išpirkimo mokestis už. kiekvieną 
mo mokesčio valstybei turės mokėti 24,000 dolerių, o Jei- Lietuvon siunčiamą siuntinį, ateityje turės mokėti už lei-
gu Jis tiktai pradžios mokyklą yra baigęs, tai $4,995.00.’ 

_______ - ' ■________i__
, ' ZĮt ■

DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Jam atrodė, kad caro žandarai tikrai buvo nereika

lingi. Nereikalingi ne todėl, kad nebūtų reikalo daboti 
tvarkos ir apsaugoti apylinkę nuo piktadarių, bet ne
reikalingi dėl to, kad jie neatlikdavo savo pareigų. 
Veik kiekvienas žandaras girtuokliaudavo. Kiekvienas 
caro pastatytas valdininkas imdavo kyšius. Paėmęs ky
šį, jis laužydavo įstatymus. Jis turėdavo arba “nema
tyti ’ arba “negirdėti”, ką įstatymas sakydavo ir ką jis 
pats matydavo arba girdėdavo. Caro pastatyti žandarai 
pareigų neatlikdavo. Kada aukštesnieji valdininkai 
juos paspausdavo, tai jie taip pat į teisę ar teisėtumą 
nekreipdavo reikalingo dėmesio. Tada griebdavo kal
tą ir nekaltą, liudydavo būtus ir nebūtus dalykus. Geri 
žandarai Lietuvoje ilgiau nepabūdavo. Jeigu kuris 
bandydavo maždaug prisilaikyti įstatymų, tai jis nega
lėdavo tos netvarkos pakelti. Ne vienas rusas, pamatęs, 
kaip caro paskirti valdininkai administruoja Lietuvą, 
nusispjaudavo ir išvažiuodavo namo.

Mano tėvas buvo pažangus lietuvis. Nepasakyčiau, 
kad jis būtų buvęs netikintis, bet jis daugeliu dalykų 
nebetikėjo. Jis gal ir tikėju Dievu, bet jis tikrai neti
kėjo kunigais. Jis galėjo skaityti lietuviškai ir rusiškai. 
Kai ūkio darbai jam leisdavo, tai jis mėgo pasiskaityti. 
Skaitė atnešamus lietuviškus spausdinius, bet į jo ran
kas patekdavo ir rusiški raštai. Jis skaitydavo ir šventą 
Raštą, kuris tais laikais lietuviams katalikams buvo 
uždraustas, šventą Raštą skaitydavo kunigai, bet pap
rasti žmonės negalėdavo jo skaityti. Reikėjo turėti spe
cialų klebono leidimą šventą Raštą skaityti. To meto 
kunigai sakydavo, kad šv. Rašte yra labai daug nesu
prantamų dalykų. Jį gali teisingai suprasti tik pamo-

dimą žmonėms išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos.

kyli žmonės, kurie specialiai šventą Raštą studijavo.
Šiuo reikalu mano tėvas kitaip galvojo. Jeigu raštas 

yra šventas, tai jis turi būti prieinamas visiems. Jeigu 
kuris sakinys neaiškus, tai kiekvienas geras ir galvo- 
jautis žmogus turi teisę jį savaip ir aiškinti. Kiekvie
nam Dievas davė protą, kiekvienas turi teisę ir net pa
reigą savo protą vartoti. Jeigu šventam Raštui supras
ti reikalingas svetimas protas, tai jis blogai parašytas. 
Bet šventas Raštas yra suprantamas. Jis buvo rašytas 
mažai raštą suprantantiems žmonėms. Jis parašytas 
taip, kad kiekvienas jį suprastų. Ar mano tėvas viską 
Šventame Rašte suprato, ar keli dalykai jam buvo ne
aiškūs, aš negalėčiau pasakyti. Bet kiek žinau, kad jis 
nekreipė dėmesio į klebono grasinimus — šventą raštą 
jis įsigijo ir kai laikas jam leido, tai jį vartė ir skaitė. 
Jis net neskaitė nusikaltimu neklausyti Griškabūdžio 
klebono.

Jei kunigai nori, kad tikintieji jais nepradėtų abe
joti, tai turi saugotis ir nepadaryti pirmo neteisingo 
žingsnio, nepasakyti neteisingo žodžio ir neįsivelti Į 
žmones skriaudžiančias aferas. Kunigai turėtų daboti 
tiktai dvasios reikalų, tai galėtų išsaugoti savo gerą 
vardą. Bet kai jie pradeda kištis į piniginius žmonių 
reikalus, kai įsivelia į ūkio reikalus, kai stengiasi pasi
naudoti susenusių ir jau suvaikėjusių žmonių paliki
mais. žodžiu kai pradeda maišyti tikėjimo reikalus su 
piniginiais reikalais, tai jie pirmieji nukenčia.

Mano tėvai ir pasiliko tikintieji žmonės, bet juos 
nuo bažnyčios atstūmė nedidelis, bet lietuviams labai 
reikšmingas žingsnis. Jiems buvo padaryta skriauda, 
kurios neturėjo būti. Prasidėjo nuo kelių maišų zupe
rio. o pasibaigė visiška abejone. Kada dvasiškis, arba 
dvasiškių vadovaujama organizacija žmogų apstato, 
tai tada sudreba patys tikėjimo pagrindai. Jeigu dre
bėjimo metu atsiranda plyšiai, tai jau niekas jų nepa
jėgia suglausti. Ir reikia neužmiršti, kad tie plyšiai ne

be abejonės, atstumia kitus. Ar 
čia kalta pati rinkimų sistema, 
ar čia kalti mes patys, 
mo nesprendžiu, nes 
kalbant, jo nepajėgiu 
tt Tik vieną matome: 

|LB vadovaujamieji 
nesiskaito su kitų grupių žmo
nėmis, o tas Bendruomenei 
tikrai nepadeda.

Prel. M. Krupavičius, Vilko 
vardu padaręs pradžią Lietu
vių Bendruomenei, aiškiai bu
vo pasakęs: atėji! į Bendruo
menę, palik partinius kaliošus 
už durų. Mintis tiksli, bet, de
ja, nevykdoma, i

Leonardas Šimutis, rašyda
mas Amerikos Į Lietuvių Tary
bos istoriją, paminėjo, kad 

■Altai teko pirmą kartą nusi
leisti Lietuvių Bendruomenei, 
sprendžiant santykius su pa
vergtos Lietuvos reprezentan
tais. Lietuvių Bendruomenė 
pažiūrėjusi į tuos santykius

klausi- 
atvirai 

išspręs- 
dažnai 

organai

Jonas Jasaitis, šešis metus 
vadovavęs JAV Lietuvių Ben
druomenei, išvengė bet ko
kios įtakos, iš anapus siūlo
mos. Pakilo balsuotojų kiekis, 
pati Bendruomenės organiza
cinė struktūra buvo sustiprė
jus. Jis nesirinko, kokios pa
kraipos Bendruomenės darbi
ninkas: svarbu, kad jis buvo 
patriotiško nusistatymo.

Amžinos atminties PLB pir
mininkas J. J. Bačiūnas buvo 
tas derinamasis asmuo. Jam 
daug pavyko atlikti Bendruo
menės idėjai puoselėti. Jam 
lankantis kituose kraštuose, 
pavyko suderinti bendrą LB 
veiklą, rasti ir 
šius tarp 
nių.

Gaila, 
nutraukė 
darbą.

Bendruomenės mėnuo jau 
čia. Lietuviams nevertėtu žiū
rėti i atskirus asmenis, bet 
vertėtų daugiau įsigilinti į pa
čios LB esmę. Jei kas ką ir 
negerai padarė, jei kas kur ir 
nukrypo — pakritikuoti, bet 
atsiminti, ka dines ne Jonui ar 
Petrui dirbame, bet pačiai Lie
tuvių Bendruomenei ir jos 
idėjai.

Solidarumo 'įnašų nepanei- 
gimas, vienas kitas dolerukas 
lietuviško švietimo, kultūros 
reikalams, įgalins mus stiprė
ti, pasiekti daugiau, negu igi

užmegzti ry-
kraštų Bendruome-

kad netikėta mirtis 
Bačiūno vos įpusėtą

tuvių Bendruomenė turi būti, laisviau, o tai nei Altai, nei ki-
ji privalo suvienyti visą lietu 
viską patriotinę visuomenę. 
Tik daug kur stinga tos jėgos, 
kokią turi Baltas ar Altą. O ta 
jėga atsiras, kada visuomenė 
pastebės LB veidą.

Yra nuomonių, kad mes dar 
nesame priaugę tai vieningai 
Lietuvių Bendruomenei. Bijo
čiau apie tai šnekėti per gar-

tiems veiksniams nebuvę pri
imtina.

Nurodytas motyvas, galimas 
daiktas, irgi gerokai kenkia 
Bendruomenei augti ir klestė
ti. Vis dėlto, dar pabėgęs nuo 
bolševikinio okupanto, lietu
vis pasiliko tikras savo įsitiki
nime, tik mažos išimtys kai 
kada išsišoka. O tos išimtys Išiolei.

mažėja, bet didėja. Kas privertė mano tėvą abejoti, 
tuojau pasakysiu.

Lietuviams atgavus spaudos laisvę, buvo įsteigtas 
katalikiškas laikraštis, pavadintas šaltinis. Griškabū
dyje šaltinį ūkininkai plačiai skaitė, šaltinį skaitė ir 
mano tėvai. Jis buvo garsinamas per pamokslus, jį pa
tarė skaityti kunigai, šio laikraščio platinimo kunigai 
uoliai ėmėsi. Vargu buvo visoje parapijoje bent vienas 
ūkininkas, kuris nebūtų įrašytas į šaltinio skaitytojų 
eiles, šaltinis greitai praturtėjo, nes ūkininkai sumo
kėdavo prenumeratą ir dar pridėdavo kitą tiek įvai
riems spaudos reikalams. Buvo sudaryta “Žiburio” 
draugija, kuri tą laikraštį leido.

Kad skaitytojų skaičius būtų dar didesnis, vienais 
metais šaltinis paskelbė, kad skaitytojams ūkininkams 
duos zuperio. Kiekvienas šaltinio skaitytojas turėjo 
gauti po maišą trąšų. Zuperį šaltinis davė, bet ūkinin
kai turėjo tą zuperi parsivežti. Paaiškėjo, kad vago
nas zuperio buvo atvežtas į Pilviškius, o iš ten žmo
nėms reikėjo jį parsivežti. Griškabūdyje įvyko susi
rinkimas, kuriame buvo nutarta, kad zuperį parveš 
Totoraitis, mūsų kaimynas.

Jau minėjau, kad Totoraičių laukai buvo greta 
mūsų laukų. Totoraitis caro laikais du sūnų buvo išlei- 
ęds į mokslus. Sūnus Jonas buvo kunigas, istorikas, o 
5 incas buvo agronomas. Totoraičiai išaugino ir dvi 

n ą ir Agotą. Be ūkio, Totoraičiai dari 
vertėsi sodininkyste ir bitininkyste. Totoraičiai buvo 
g^ri katalikai, todėl kunigas ir pasiūlė įgalioti Totorai
tį, kad jis nuvažiuotų į Pilviškius ir atvežtu visiems Ži
burio nariams ir šaltinio skaitytojams po maišą zupe
rio.

Totoraitis kunigo pasiūlymą priėmė ir sutiko trą
šas parvežti. Tada buvo pavasaris, visi trąšų laukė. 
Susirinkusiems ūkininkams buvo pasakyta, kad ūki
ninkas Totoraitis, kunigo tėvas, praneš, kada jis trą-

šas jau bus parvežęs ir kada ūkininkai galės jas atsiim
ti. Totoraitis į Pilviškius išvažiavo ir trąšas parsivežė, 
bet ūkininkai laukė, laukė, o pranešimo parsivežti trą
šas — nesulaukė. Totoraitis parsivežtas trąšas nutarė 
pats sunaudoti. Totoraičių visa šeima buvo labai die
vobaiminga, jie žinojo, ką darė, bet zuperio šaltinio 
skaitytojams nedavė.

Totoraitis, gavęs veltui trąšų, jas protingai sunau
dojo. Vienas jo sūnus buvo agronomas, tai tėvui galėjo 
duoti patarimų, kaip geriau tas trąšas sunaudoti. Tė
vas tuojau suarė gerą gabalą pievos, užsėjo arimą žo
lėmis ir apibarstė parsivežtomis trąšomis, žolė greitai 
sudygo ir užaugo iki juostos. Totoraitis parsivežtomis 
trąšomis sustiprino visą vasarojų ir net žiemkenčius 
javus. iskas tais metais labai gerai užderėjo. Avižos 
buvo tokios didelės, kad prilygo rugiams. Totoraitis 
turėjo gerą derlių, bet jis supykino Panovio ūkininkus.

Suvalkijos ūkininkas yra labai išdidus. Jeigu Toto
raitis prižadėjo pranešti, kada ir kur atsiimti trąšas, 
tai turėjo taip ir padaryti. \ ienais metais Totoraičio 
javai gražiai užderėjo, bet jis apylinkės ūkininkams 
sugadino nuotaikas keliems metams. Pradžioje kaimy
nai Totoraičiui nieko nesakė, bet rudeni, kai trąšos 
buvo suverstos į dirvožemį ir derlius buvo suimtas ir, 
ko gero, parduotas, tai pasipylė ne tik klausimai, bet 
ir veiksmai. Ne vienas šaltinio skaitytojas, sutikęs 
Totoraitį, klausinėjo, kur dingo jo maišas trąšų. Tas 
pats klausimas neaplenkdavo ir vietos klebono. Atsa
kymas. aišku, buvo labai nesklandus. Nemalonu buvo 
žiūrėti į žmones, kurie pasinaudojo svetimomis trąšo
mis. Jų pievos ir avižos labai gražiai užaugo, bet do
rovinis jų veidas tomis trąšomis buvo labai išteptas. 
Galėjai jį šveisti stipriausiu muilu, apgavystės nenu- 
šveisi.
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NQ91M 

IR GeRKLGS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

W. 63 r d STREET 
Ofiso PRespoęt M229

RezicL Hl»f„- WAIbroolc 5-5074
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 

auo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta

Ji pilniausiai tinka kapinėms,

Rerz, teL 239^683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepiąs skambinti 3744012

T«UL; PRospecf 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Naujai numatytoji šv. Jono 
parapijos Anapilio statyba To
ronto priemiestyje įstrigo Į ne
numatytus sunkumus. Pereitą 
pavasarį prie lietuviškų kapinių 
prakasant statybai žemę ir šven
tę jungiant su Lietuvos tragiš

kų įvykių protestu, per vasarą 
nebuvo pasistūmėta daugiau nei 
per vieną sprindį. Tuomet žmo
nės gėrėjosi klebono sumanyta 
dvigubos šventės idėja, bet kar
tu ir stebėjosi dėl kapinėse vyk
domu demonstracijų. Nežiūrint 
kun. P. Užubalio triūso ir deda
mų pastangų naujai kuriamai 
vietai, parapijiečiai nerodo di
desnio pritarimo. Viena iš svar
biausių priežasčių, kad Port Cre
dit priemiesčio vietovė yra tolo
kai už miesto.

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 7Ist STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., pensudieni nuo 1—5, tree, 

ir sės tad. tiktai susitarus.

Rez.; OI 8-0873

DR. W. EISIU ■ EISIMAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6.132 §o, Kedzię Ave., WA 5-2670 

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

NAMAMS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 536-1220

OR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUŪNA1TE

AKUŠERIJA JR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVE. 

Telef. WA 5-2670.

BEVERLY HILLS GELiNYCl* 
2443 WEST 63rc STREET 

Tsiefonai; PR 84*833 Ir PR 8-083*

>>ERKRAUSTYMAI

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-18U arba RE 7-9700 
lezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71$t STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

Leidimai — Pilni apdraudę 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Plį W Al brook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TtL: Frontier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

parapijiečiams, kurie naudojasi 
viešo susisiekimo priemonėms. 
O ten, vietoje, gyvena nedaug 
lietuvių, kurie daugumoje pri
klauso Prisikėlimo parapijai. Tuo 
labiau, kad ir Toronto diocezija, 
pastebėjusi parapijiečių abejin
gumą, pradėjo abejoti antrosios 
lietuviškos parapijos reikalin
gumu. (Dabartinė Šv. Jono baž
nyčia bus nugriauta, plečiant 
Bellwood parką).

Turint omenyje Toronto lietu
vius, jų priklausomumą parapi
joms, o jiems po truputi nuby
rant, jau ir dabar jaučiasi abie
jose bažnyčiose finansiniai sun
kumai. O ką bekalbėti mažes
niam ai parapijai užsimojant di
desniems statybos darbams ir net 
nepatraukiant jaunesniosios kar 
tos atitinkamo dėmesio.

Jeigu tai būtų buvę daroma 
prieš 20 metų, dėl tokių užsimo
jimų nebūtų kilusių jokių abe
jonių, kaip kad įvyko su Prisi
kėlimo parapija, bet šiuo atveju 
visas reikalas atrodo kiek pavė
luotas.

Tiesa, toji problema buvo nu
matyta sklandžiau spręsti Ana
pilio pastogėje priglaudžiant vy
resnės kartos, pensijon išeinan
čius tautiečius, bet su statybos 
užsimojimu paaiškėjo, kad ir tie 
nėra palankiai nusiteikę jiems 
ruošiama globa. Ir vis dėl tos 
pačios priežasties, kad per toli 
nuo miesto, nuo susisiekimo, nuo 
sveikatos centrų. Ir tas artumas 
kasdieną matysimu ir pernelyg 
Įtaigojančių amžiną poilsį — ka
pinių.

Stambesnės aukos užsimotai 
statybai plaukią negausiai ir la
bai pamažu. Bet dėl to nebūtų 
problemos, nes klebonas, norė
damas lyg ir užbaigtuvių vaini
ku apipinti jo Įkurtas ir labai 
populiarias kapines, Anapilio 
statybai yra numatęs paaukoti 
dali savo, mieste ir užmiesčiuose 
esančių nuosavybių. Ypatingai 
gražių pajamų tikimasi (kurių 
gal pakaktų visai statybai) iš 
pavyzdinio ūkio, esančio prie 
Bolton miestelio. Toronto mies
tui nepaprastai plečiantis, ar
čiau esančios žemės yra Įgavu
sius beveik auksinę vertę. Bet 
visą tai svarstant iš blaivaus lie
tuviško taško, nežiūrint kiek ten 
būtų Įdėta idealizmo, ko būtų 
verta lietuvio kunigo triūsu ir 
lėšomis išstatyta parapija, jeigu 
jos parapijiečiai nebebus lietu
viai, nieko nepadės.

Petras Vertelka

Štai kas sukelia šienlige. Modemus Atominės Energijos komisijos 
elektroninis mikroskopas padidino 7300 karty piktžolės "ragweed" 
dulkes, kurios pasklidusios ore sukelia žmonėms nemalonumy, kv 

tendamos nosį ir gerklę.

deikU, A. Repšys, AL šešplau- 
kis. Duodamas prel. M. Kru- 
piavičiaus asmenybės apybrai
žos, išryškinama jo politinė 
veikia, jo gyvenimas tremty
je; taip pat skelbiamas jo tes
tamentas ir jo viena kalba, pa
sakyta Steig. Seime.

Tame pat nr. eilė visuom. ir 
politikos veikėjų rašo taipgi 
kitais klausimais: Pr. Naujokai
tis (Bru. Brazdžionio poezija) 
kųn. J. Venskus (Apie botani
ką F. Pabrėžą), A. Budreckis 
(Apie 1041 m. sukilimą), K 
Škirpą( Apie 1941 m. Laik. Vy
riausybę, J. Druidas (irgi apie 
L. V.), V. Alseiką (Apie E. 
Galvanauską).

Aprašomas ir Vliko seimas 
Detroite (1971) 
sukaktuvininkai, 
irgi eilę dar kilų 
DS narių, kurių
pora jau mirusių šio nr. straips
nių autorių.

ir paminimi 
prisimenant 
mirusių LK 

tarpe yra ir

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
N«r« baimės meilėj*; bet tobula meilė laukan varę baime: nes 

baime turi suspaudimą. 1. Jono 4:lg.

IŠ tikro baisi ir pavojinga yra baimės įtaka; bet kurie pažino Dieva 
per ąavo pirtnesiius patyrimus, ir tiki jam net ir tada, kai jie nemato jo, 
tQ J18 nepaliečia. Baiųiės milžiną turime tikti su akmenėlių kuris 
išimtas iš snauto, būtent su ‘TarasyU yra”. Dievo prižadų žodžius turime 
paleisti taip smarkiai iš tikėjimo kilpinės, kad nužudytame savo Priešą ir 
issigelbėlume iš jo valdžios... Taip apsiginklavę Dievo žodžiu ir pasirem
dami jo lazda ir ramsčiu, galėsime gerai ir drąsiai atsakyti užpuoląnČioms 
sektoms, lygiai kaip Dovidas atsakė anam FiKstinui: “Tu ateini pas manę 
kardu, durtuvu ir vilyčia: bet aš einu pas tave vardan Izraelio Dievo, kuri 
tu paniekini’.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčią yra daug bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus Suos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai garsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 W«st 661h Street. Chicago. 
Illinois 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

CICERO
Cicero Lietuvių Bendruome

nė rugsėjo 10 dieną, sekmadienį, 
12 vai. šv. Antano parapijos sa-Į 
Įėję minės Tautos šventę ir 
1922-rųjų metų Lietuvos konsti
tucijos sukaktį.

Akademinėje minėjimo daly
je prof. G. Galva skaitys isto
rinę paskaitą. Profesoriaus bro
lis Ernestas Galvanauskas buvo 
vienas iš Konstitucijos signa
taru.

Meninėje datyjee pasirodys 
aktoriai J. Balulis ir J. Valen
tinas.

Be šios dvasinės puotos sve
čių dar laukia sumuštiniai, py
ragas ir kava.

Valdyba atsilankyti kviečia 
ne tik savus, bet ir iš tolimes
nių apylinkių, o ypač senuosius 
Amerikos lietuvius.

V-bos Infermacija

TĖVAS IR SŪNUS
2TTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiU 6-2345-1

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-210S-J

TRYS M0D5RNISK0S KOPLYČIOS
AIKSTŽ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LaidotUYiU Direktoriai

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rex telef.: 443-5545

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 j 

sek- 
val.

vai. ryto. — šeštadieni ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 60629

Atsiųsta p am meti
LKDS “Tėvynės Sargo’* pask. 

nr. skirtas paminėti mirusiam 
žymiajam krikšč. demokratų 
veikėjui a. a. prel. Mykolui 
Krupavičiui. Apie ji rašo Ant 
Ramūnas, V. Bagdonavičius, 
MIC,, R. Pauliukonis, Pr. Mal-

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

Ofise* 2750 West 71st St.
TęL- 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel^ WA 5-3099

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

Negrai reikalauja 
privilegijų

Negrų veikėjas Jesse Jack- 
son pareikalavo,] kad rinkimų 
komisija- atidarytų naujų bal
suotojų registravimo Įstaigą 
Čikagos amfiteatre, kur rug
sėjo 27 d. bus atidaryta negrų 
“Expo - 72”. Jacksonas sakosi 
noris užregistruoti tūkstančius 
naujų balsuotojų. Rinkimų ko
misija atsisakė steigti naują, 
laikiną Įstaigą, sakydama, kad 
nuo rugsėjo 11 iki 16 d. net 50 
miesto rajonų bus atidarytos 
specialios registravimo Įstai
gos ir visi gali jose užsiregis
truoti.

Jacksonas grasina suorgani-C7 O

zuoti tūkstančius 18 —21 me
tų amžiaus negrų ir žygiuoti iš 
Amphiteatro, pro mero 
namus, į miesto rotušę.

Rinkimų komisijos 
Stanley Kusper aiškina
lįs teikti Jacksonui specialių 
patarnavimų, jo komisionie- 
rių taryba tarnauja visos Čika
gos gyventojams, ne vien tik 
Jacksono grupei.

VENECIJA. — Policij’a susi
rūpino, nes Venecijos lagūnose 
atsirado piratų. Jie motoriniais 
laiveliais priplaukia prie gondo
lų ir apiplėšia jų irkluotojus bei 
turistus. Piratai greitais laivais 
dingsta painiuose miesto kana
luose.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

Dalev

pirm, 
neca-

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros Klubo susirinkimas Įvyks antra
dienį, rugsėjo 5 d. 8:00 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rcį St. 
Visi nariai ir narės kviečiami atsilan
kyti šiame susirinkime, nes po poros 
mėnesių atostogų yra daug reikalų 
aptarti ir komisijų pranešimus iš
klausyti. Po susirinkimo bus vaišės.

A. K.

— Eržvilko Draugiško Klubo susi
rinkimas Įvyks trečiadienį, rugsėjo 
6 d. 8:00 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai ir narės pra
šomi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti ir pranešimus priimti,. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E. M. M.

— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus 
Kai aitvarai 
Skrajojo po

laikus, 
ir laumės
laukus...

S. Petersoniene

— Brighton Parko Lietuviu Motery 
Klubo susirinkimas Įvyks ketvirtadie
ni, rugsėjo 7 d., 8:00 vai. vąk., Holly
wood salėje. 2417 W. 43rd Št. Narės 
prašomos dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus pranešimas apie 
įvykusi pikniką. Po susirinkimo vai
šės. ' ‘ E. M. M.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORiAk

DOVYDAS r GAIDAS C4RA1DAS F. DAIM®
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: TArds 7-1741 . 1742

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

MUD.ERNJAK0S AlR-CONDITlONED KOPLYČIOS

NARIAI;
Chicagos
Lietuvi?
Laidotuvių
Direktorių
A. asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVO 
WAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYč’Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligo- 
2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
liais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

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

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

, P. SltflKIS, 0. F.
į ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
I Aparatai - Protezai, Med. Bap 
| dažai Speciali pagalba koĮom 
r (Arch Supporti) ir t t

2850 West 63 rd St, Chicago, HL 60629 
Telef.; PRospect 6-5084

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žardiniai 
srykšlavimai. Naujienose galima gauti šių, perlų ir žemčiūgų musų mažie 
•lems bei jaunimui:

1. N. Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
4UKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio, 
motos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
ms leidinys. $1,50.

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

4. Stase Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUMė. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai ęiaįl. J. Kiauro iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

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

6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. |Iokytojq s-gos premi
juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
/aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. bodeikienės 
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 
žiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažent yra daug lengviau juot 
įpratinti lirtuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško a ak
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS.

6 pasakos ir DVY 
Abi gausiai iliu>

KIŠKELIS, pasaka

BIZNIERLM. KURIE GARSINASI 
*NAUJ1KNOSE”. — TT’RI GERIAUSIĄ 

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

SKAITYK IR K.TAM PATARK
SKAITYTI ’NAUJIENAS*

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Metinė Mirties Sukaktis

ANTON KAZAK
j 

Mirė 1971 metų rugsėjo, rųėn. 7 dieną, sulaukęs senatvės. Gimęs | 
Lietuvoje.

Palaidotas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Marijona, duktė Antoinette Mosteika, sū’ 

nūs Edward Kaząk, marti Eleanor, 3 anūkai, 3 broliai ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Mūsų brangiajam Anton Kazak pagerbti bus laikomos Šv. Mišios ’ 
Šv. P. Marįjos Gimimo bažnyčioje, esančioje 69th ir Washtenaw Ave^ 
1972 m. rugsėjo mėn. 7 dieną, 7:30 valandą ryto. j

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsiląnkyti į pa
maldas.

Mes., Tavęs,4 Mūsų' Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengvą ši žemelė. i

Nuliūdę lieka:

Žmona, duktė, sūnus, broliai, giminės.

ANTANAS M. PHILLIPS
33Q7 So. UTUAN1CA AVENUE. Phone: YĄru» 7-5401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
434R So. CALIFORNIA ĄVE. Phone; LAfąyetlę 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
331U So. LITUAN1CA AVĖ. Tel.; YAras 7-1134-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pains Hills, 11L 974-4410

I; ?* - -'c t ; \  " ’ ' - ’

P. J. RIDIKE
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-191]
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DARBO DIENOS ŠVENTĖ
Kiekviena., šventė yra pager-lyrą linksmi, judrūs, energingi, 

bimas to, kas Šventės turinį Tokie drąsiai žiūri j ateitį, nes 
įprasmina. Darbo šventėje, aiš- jaučiasi priruošti darbui, kar
kų — iškeliamas darbas. Seniau, tu ir gyvenimui.
kol medicina dar neginiojo var
toti druską, arba neribojo jos 
vartojamą kiekį, žmonės turėjo 
įtikinantį priežodį: Darbas — 
tai gyvenimo druska.

Kai kas ir pajuokdavo, esą 
daug druskos priragavęs, pa- 
pumpsi begerdamas vandenį ;tas 
pats, girdi, ir su darbu. Visi ži
nome, jog viskas, kas perdaug 
—nesveika. Ir „ mėgiamiausi© 
prisisotinimas — atgraso. Ta
čiau visi žinome ir tai, kad ne
mažas kiekis druskos suvarto
jama konservavimui maisto, 
ypač skerdienos, kur nėra šaldy
mo prietaisų, kas naudingai pa
sitarnauja ekonomijoje. Todėl 
ir neklydo pirmasis, palyginęs 
darbą su gyvenimo druska.

Vienaip ar kitaip svarstytu
me, darbas yra palaima kiekvie
nam dirbančiam ir pragaištis nie
ko nedirbančiam. Toli netenka 
ieškoti pavyzdžių. Imkime jau
nimą, pradėdami nuo vaikų mok
sleivių iki aukštojo mokslo stu
dentų. šalia tiesioginio pamokų 
ruošimo darbo, kurie priklauso 
sportinėms, ideologinėms bei 
kultūrinėms organizacijoms, są
jungoms bei rateliams, visados

Atvirkščiai yra su turtingųjų 
ar tik pasiturinčiųjų prieaugliu. 
Tokie nuo kūdikystės nieko ne
stokoja; yra ne tik viskuo ap
rūpinti, bet ir išlepinti, dvasiniai 
alksta, kadangi aptarnaujami 
samdinių nėra supažindinti su 
darbu, (ii mokslą įsigyti tingi
niams, dažnu atveju padeda tė
vų kyšiai. Prisižiūrėję praban
gos, nevertina jos. O motinas, 
besirūpinančias tik pasipuoši
mų, iškiliomis, išvykomis ir 
vien tik ieškojimu pramogų, jų 
negerbia. Tėvus matydami prie 
kortų stalo, arba naktiniuose 
klubuose, pradeda jais bodėtis, 
net ir pinigais,'suprasdami, kad 
tėvų verslą sudaro tikslas kuo 
daugiau pasiglemžti dolerių.

Tačiau, jauna siela, pačiam to 
nežinant, be prasmingo darbo ne
turi gyvenime atramos, kas ir 
pagimdė hipius — hipius dvasi
nį “peną” sau gaunančius iš nar
kotikų, bet nei laimės, nei 
džiaugsmo niekada nepajunta, 
ką teikia ir dvasią brandina są
žiningai atliekamas darbas.

Apie darbą — kūną ir dvasios 
brandintoją bei grūdintoją, ži
no lietuviai jauni, vidurio am

Kandidatas i viceprezidentus demokratas Sargent Shriver plaukioja 
su šeima savo buriniu laiveliu, pavadintu "Head Start".

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

DEPENDABLE WOMAN 
W A N T ED

■ . . L- < , 1 ■ i-
Live in & help cąre for semi-invalid 
woman, 5 day week; own room. Salary 
open. Good home for right person.

. , CALL .... t
OR 3-3574 or 486-4823.

SEWING
CHEN'ILE AND EMBRODERY 

MACHINE OPERATORS 
Experience Necessary.

LOCKHARTS '
SPORT SHOP 

352-1538
LAGRANGE

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

WAITERS - -
young atractive with good experience 

for full time and pari time. 
Top salary.

CAFE CHABLIS
KRAKUS MARYNA’S RESTAURANT

6500 W. NORTH AVE.
Tel. ME 7-6500

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. J asm i r. as, A KISS iN THE DARK. Pikantišką ir intymių nuotykiu 

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 Vy 
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 progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį a? 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS i

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
_ j _ --

......  1 —I ■ Į ■■■■ ' j 
SIUNTINIAI Į LIETUVA

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60603. — Tel. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANT1NAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

žiaus ir pagyvenėliai. Tokie ir 
pensininkų amžiuje būdami ne
atsisako nuo bet kokio darbo pa
gal pajėgumą atlikti, nes žino, 
kad darbas atneša ramybę ir pa
laimingą poilsį.

Džiugu buvo skaityti Naujie-i 
nų rugpiūčio 34 d. laidoje š. m. 
straipsni “Spraga tarp dviejų 
gentkarčių”, kuriame Kristijono 
Donelaičio aukštesn. mokyklos 
Villa kl. mokinys Zenonas Bal
čiūnas tarp kitko pasisako se
kančiai:: “Daug jaunų žmonių 
tiki, kad pinigas reiškia godu
mą, neapykantą, kovą ir neša ne
laimes. Dėlto jie eina prieš tė
vus ir kreipia savo dėmesį ne 
tiek į pinigą, kiek Į darbus, kurie 
teikia žmogui džiaugsmo”.

Iš to tenka padaryti išvadą, 
kad ir vyresniųjų lietuvių tar
pe ne visi vertina darbą kaip 
tokį, bet žiūri, kiek jis pinigų 
sukels. O darbas pats savyje 
yra didžiausia vertybė žmogaus 
gyvenime.

žymus filosofas, hindu jogas 
Ramakrišna, dėstydamas savo 
pasaulėžiūros pagrindus, išvysto 
tokią mintį: Dievas-Kūrėjas su
tvėrė žemę derlingą ir aprūpin
tą turtais, bet paliko ją primity
vią, neišdailintą, atseit neišbaig
tą. Tai savo kūrybos darbus 
tęsti, Dievas sutvėrė žmogų. Jei 
taip, tai nenuostabu, kad archeo
loginėse iškasenose iš priešistori
nių laikų užtinkama jau pasiga
mintus darbo įnagius, o ir urvų 
sienose išpaišytus gyvulius bei 
kažkokius ženklus.

Žmogus nepasitenkino vien tik 
surandamu maistu, kūno apdan
galu ir guoliu, bet vis ieškojo, 
stebėjo gamtoje kuo savo būtį pa
lengvinti, pagerinti, iki priartėjo 
civilizacijos. Ir vis tai dėka sie
loje rusenančios kūrybinės ki
birkšties, kuri kartu su nenuils
tamo darbo atsiekimais augo ir 
brendo, kol pasiekė dabarties 
kultūros viršūnių.

Kūrybinė žmogaus dvasia ten
kinasi tik grožiu ir gėriu. Todėl 
besidžiaugdamas gamtos grožiu, 
pats puošia žemę savo sukurtais 
architektūriniais meno šedev
rais, kaip šventovės (katedros), 
maldyklos, pilys, statulos, Įvai
rūs paminklai, rūmai išdabinti 
vaizdiniu menu. O lietuvis savo 
rankom išdrožinėtomis koplytė
lėmis bei tautinio meno kryžiais 
pakelėse ir kiemuose. Puošia 
žmogus ir pačią gamtą parkais, 
sodais, gėlynais, visaip kultyvuo- 
damas augmeniją bei žemės vai
sius.

Jei dabar vadinamas moder
nus menas išdarko grožį, paver
čia jį tikru absurdu, tai tokį dar
bą tenka priskirti piktų jėgų už
mačioms sunaikinti žmoguje die
viškos kūrybos žiežirbą.

Bepigu buvo ir tebėra laisvam 
žmogui dirbti ir kurti laisvoje ša
lyje laisva neišprievartauta ini
ciatyva. Kiekvienas įgimtas ta
lentas, išmintis ir sugebėjimas 
įneša savo duoklę visose moks
lo ir meno srityse, kaip atskirų 
tautų, taip ir individualia žmo
gaus kūryba į bendrą 
kultūros lobyną.

Bet vargas, didis vargas ir 
kančia slegia žmogų, gyvenan-

šachmatų savaitė
Čikagos meras Daley buvo 

paskelbęs šią savaitę — šach
matų savaite. Penktadienį La 
Salle viešbutyje prasidėjo ke
turių dienų šachmatų turny
ras, o trečiadienį astuoni paty
rę šachmatų meisteriai lošė su 
keliais šimtais jaunų šachma
tininkų Civic Center aikštėje.

Šachmatų savaitės trys da
lyviai nugalėjo ekspertus ir ga
vo dovanų šachmatų figūras 
“Ches Set — 72”, rodančias res
publikonų ir demokratų poli
tinius veikėjus.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

THRIFT HOUSE
511 MAIN ST., EVANSTON, ILL.
Fall reopening Tuesday, September

5. Large selection of
FALL & WINTER CLOTHING

plus lots of
CRYSTAL, SILVER, BOOKS

& TOYS.
Open 10:00 to 4:30 Tuesday through

Friday.
Saturday 10:00 to 1:00 P. M.

Operated by

EVANSTON JUNIOR LEAGUE
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOT AMATA S — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Mokytojų streikas
Mokytojai streikuoja dvejose 

švietimo apygardose, kuriose 
yra virš 37,000 mokinių. Mo
kytojai sustreikavo Elgine, 
kur uždarytos 37 mokyklos ir 
kituose miesteliuose su 19 mo
kyklų.

Gubernatorius Ogilvie pa
reiškė, kad jis pritaria moky
tojų teisėms derėtis dėl atlygi
nimų ir darbo sąlygų, tačiau 
jis yra griežtai nusistatęs prieš 
mokytojų streikus.

TRUMPAI

— Civil Service komisija pas
kelbė sąrašą asmenų, išlaikiu
sių egzaminus policijos tarny
bai. Jame tarpe kitų yra šie 
Chicagos pietvakarių gyvento
jai: R. W. Neberieza, Charles 
Balcitis, Robert Jaseckas, Ginta
ras Endrijonas, Ronald Bendis, 
Danis Kastys, Adam Jodelka, 
Robert Gricius. Raymond Mati- 
jošaitis, Vito VeSota, Paul Sa
dauskas, Emil Smicklas, Ro
nald Vashkevich, John Rim
kus, Lawrence Dybas ir Theo
dore Petkus.

— Chicagos Pietvakarių YW
CA pastangomis apylinkės gy
ventojai gaus nemokamai kai 
kuriuos medicinos patarnavi
mus. Rugsėjo 12 d. 1—5 vai. 
Marquette Parko valdiniame 
name prie 67-tos ir Kedzie Avė., 
bus skiepijami vaikai nuo epi-

deminių ligų. Ta programa te
sis visa mėnesi. Vėliau bus nu
statytos kitos medecinos patar
navimų detalės.

— Maironio Lituanistinė mo
kykla Toronte mokslo metus 
pradeda rugsėjo 9 d. 9 vai. ryto 
Šv. Vincento mokykloje. Prie 
mokyklos bus vaikų darželis 
4—5 m. amžiaus vaikams ir ne
mokančiu lietuviškai klasė. Pa
mokos bus šeštadieniais 9-12:30 
vai.

— Sol. Lilija šukytė atliko 
pagrindinį vaidmenį Muenche- 
no teatro operos premjeroje 
“Sim Tjong” olimpiados proga. 
Publika, spauda ir meno kriti
kai teigiamai įvertino solistės 
dainavima ir vaidvba, vadinda
mi tai pakilimu į žvaigždes.

— Šį sekmadienį, rugsėjo 10 
dieną 5:30—7 vai. vak. WGN- 
TV 9 ctotis rodys dokumentinį 
filmą su žinovu komentarais 
apie svaiginamuosius vaistus ir 
jų vartotojus Amerikoje ir An
glijoje. 9 vai. toje pat stotyje 
pradės antruosius metus Law
rence Welk programa su Hava
jų melodijomis.

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

31- MA IR HARDING, 2 lotai ir 4 
kambarių medinis namukas. S10,900.

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

44-TA IR TALMAN, 2 butų po 5 
kamb. medinis. S18.900.

43- ČIA IR CAMPBELL, 2 butų po
5 kamb. mūrinis. * $23,500.

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. S390 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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208V2 W. 95th St.

GA 4-8654 !

-re 2?c CisuaiL Co-poahv

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

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

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

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

♦ Varnas Montessori židinė
lyje, 3038 W. 59th St., vyksta 
vaikų registracija į lietuvišką 
klasę. Mokslas prasidės rugsė
jo 7 d. Informacijoms skam
binti 776-6667 arba 778-6514.

(Pr.)

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

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

kitokį blankai.

tį šėtono patikėtinių valdomoje 
valstibėje, kur laisva kūryba už
drausta, mintis Sukaustyta ir 
persekiojama, kut melas pavers
tas tiesa ir kūryba vykdoma tos 
“tiesos” kontrolėje su veikiama 
baime būti sugniuždytam, o gal 
ir sunaikintam už laisvą pasirin
kimą. i-

Laisvo žmogaus laisva kūryba 
ir teisingai suprastas darbas, 
kaip ir tinkamas įvertinimas dir
bančiųjų laisvose Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, padarė šią 
šalį kultūringiausia ir galingiau
sia pasaulyje.

Kaip rimtai šioje šalyje buvo 
vertinamas darbas, įrodo jau 
praeitame šimtmetyje 1894 me-

♦ Lietuvių Tauragės Klubas 
kviečia visus atsilankyti Į links
mą ir paskutinę š. m. gegužinę 
rugsėjo 10 d. Onos Bruzgulie- 
nės sode, 8274 So. Kean Ave., 
prie Lietuvių Tautinių kapinių. 
Gros K. Ramanausko orkestras. 
Pradžia 12 vai. vidudienyje.

Klubo Valdyba 
(Pr).

♦ Paieškojimas. Ieškoma Ma
rija Preikšaitė - Warnow, Jono 
Preikšos duktė, kilusi iš Vilka
viškio aps., gyv. Vokietijoje. 
Jos dėdė prašo ją atsiliepti arba 
apie ją pranešti adresu: Juozas 
Preikšą. 2238 W. 47 Place, Chi
cago, UL 60609. (Pr).

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4063 Archer 
Chlc*ęro, III. 6O63Z T»l. YA 7-59M

žmonijos (tais Knight of I>abor organizaci
jos pastangomis įvesta darbo 
dienos šventė rugsėjo pradžioje. 
Pagarba jiems O. Algminienė

BIZNTF.RIai. korto garsinasi 
•NAUJIENOSE". —TURI GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE

■ "" Im> ■ 1 1
A. & U INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVK 
LA 34775 Į

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigus iutomoblllv draudimai.

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Tilioml luto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4124 Sol CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBWLDER5 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai 

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

TEL. — 776-5888 
Anketai Garbačiauskai,

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
26^6 WEST 69th STREET 

T«L: REpublk 7-1941

SKAITYK “NAUJIENAS’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

SAUGUMAS NAMUOSE
LIUKSUS MODERNUS beveik nau

jas 5% kambarių mūras. Sausas, 
įrengtas beismantas, air-ccnd., kar- 
petai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. S25,900

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

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

6 KAMBARIŲ mūro octagon bun
galow. Viskas liuksus ir nauja vidu
je. Apie 63-čia ir Pulaski. $27,700.

2 AUKŠTŲ NAUJAS MŪRAS. Mo
demus įrengimai. Tinka Dr. ofisui 
ir liuksus butas gyventi. Arti mūsų. 
$39,900.

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

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

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti musu. — 
$22 000

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

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet- 
fp Part p ^91

GRAŽŪS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. S67,500.

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

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

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

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

NERIS BEAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

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

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli . kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

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

TEL. 436-7878

PARDUODAMAS 2 aukštų 15 kamba
rių namas ant 2 didelių sklypų su 
gražiu kiemu ramioje priemiesčio 
apylinkėje. Yra įrengti 2 butai, ga
lima įrengti dar du. Galima nupirkti 
du gretimus sklypus. 1 vai. kelionės 

iki vidurmiesčio.
Tel. 312 — 946-6136

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DEL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




