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šiais metais astuoni iš Lietuvos
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Ketvirtadienį gatvių kovose 
Santiago mieste 11 buvo sužeis
tų, policija suėmė 654 asmenis.

Apsiniaukę, šalčiau.
Saulė teka. 6:20, leidžiasi 7:15

JAV kepyklų draugija pra
šo vyriausybės kainų priežiūros 
tarybos leidimo pakelti duonos 
kainas. Kepyklos tvirtina, kad 
kviečių pardavimas Sovietų Są
jungai pakėlė Amerikoje miltų 
kaina.

pulkininku 
nori turėti

Over One Million LithuAnim In 7 bnilrii Statei

MUENCHENAS. — Septyni 
Airijos slaptos armijos vyrai įsi
brovė su dviračiais į dviratinin
kų lenktynes Olimpiadoje. Poli
cija pradėjo juos gaudyti, net 14 
dviratininkų nuvirto nuo dvira
čių, kai vienas airis apsivertė vi
duryje tako. Panašią demons
traciją airiai buvo suruošę Ir 
Melbourno olimpiadoje.

. Washington.Price

Buvusių olimpiadų laimėtojai 
— lietuviai

INLAND. — Nebraskoje nuo 
bėgių nuvažiavo traukinys, su
žeista 330 keleivių.

Lietuviai sportininkai buvu
siose olimpiadose buvo laimėję 
ne tik bronzos ar sidabro (dau
giausia), bet ir aukso medalius. 
Pvz. 1956 m. olimpiadoje Mel
bourne sidabro medalis teko ėji
kui Antanui Mikėnui. .1960 m. 
laimėtojais grįžo net trys lietu
viai: sidabro medalį laimėję irk- 
lininkai Zigmas Jukna ir Anta
nas Bagdonavičius, gi bronzos 
medali iškovojo ieties metikė Bi
rutė Kalėdienė.

Ypač sėkminga lietuviams bu
vo 19-ji olimpiada prieš ketve
rius metus Mexico City — joje 
dalyvavo 10 lietuvių-. Irkluoto
jai ir krepšininkas Modestas Pau 
lauskas laimėjo bronzos meda
lius, boksininkas Jonas Čepulis 
ir penkiakovininkas Stasys Ša- 
parnis gavo sidabro medalius, o 
boksininkas Danas Pozniakas iš 
Meksikos sugrįžo su aukso me
daliu — jis tapo ir pirmuoju So
vietų Sąjungos olimpiniu čempio
nu.

Jei lietuviai savo metu ypač 
pasižymėjo akademiniame irkla
vime ir bokse, tai dabar, deja, 
tos šakos apleistos. Tuo tarpu 
dar Tokio olimpiadoje lietuvių 
irkluotojų startavo net dvylika. ♦ Trečiasis šio sezono uraga

nas artėja prie Amerikos kran
tų iš Atlanto vandenyno. Ura
gano vėjai siekia 95 mylių per 
vai. greiti.

Library of Congress Gr.
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Astronautai ruošiasi kelionėms erdvės laboratorijose, kur jie išbus virš 50 dienu, čia matomas erdvėlaivio vaiz
das iš perėjimoltunelio pusės.

Britai globoja 
taivanieti

Pagaliau, septintasis lietuvis, 
teikęs, gal daugiausia vilčių, tai 
— Kęstutis šapka (1949), vilnie
tis, Vilniaus universiteto studen
tas 1971 m.- — Europos čempio
nas, 1972 m. — Sovietų S-gos 
čempionas. Lengvąją atletiką 
kultivuoja nuo 1965 m. Jo ge
riausias rezultatas: šuolis . aukš
tį — 2 metrai ir 24 cm.

Iš penkių lengvaatlečių (vie
no — ruso, gyvenančio Vilniuje) 
daugumas jau startavo rugpiūčio 
pabaigoje ir pirmomis rugsėjo 
dienomis.
"''OlimpiadojeMiunchene lietu
vė, šiais metais dalyvaujanti XX 
Olimpiadoje (deja, atstovaujanti 
Sovietų Sąjungą) —Nijolė Sa- 
baitė rugsėjo 4 d. startavo mo
terų 800 metrų finaliniame bė
gime. Lietuvaitė nelaimėjo auk
so medalio, tačiau jai pavyko at
sidurti antroje vietoje ir laimė
ti sidabro medalį. Ji 800 metrų 
nubėgo 1:58.7 laiku, kai pirmą
ją vietą laimėjusi vak. Vokieti
jos atstovė — Hildegard Falck 
pasiekė olimpinį rekordą, 800 
m. sukorusi per 1 min. 58.6 sek., 
tad vienos sekundė skirtumu nu
galėjusi lietuvaitę. Trečiąja 800 
m. bėgime buvo rytų (komunis
tinės) Vokietijos atstovė G. 
Hoffmeister, toliau sekė Bulga
rijos, Jugoslavijos, Rumunijos, 
D. Britanijos ir Kanados atsto
vė — bėgikės. (E)

■>V'. •

Nulipę nuo laimėtojų paaukš
tinimo amerikiečiai ėjo savo me
dalius ore sukdami, publika pa
lydėjo juos švilpimu, o vienas 
jų iškėlė sungiaužtą kumštį — 
Juodųjų Panterų saliutą.

Amerikiečiai korespondentai 
nespėjo išreikšti savo pasipikti
nimo. Amerikos olimpinis komi
tetas nespėjo nutarti, kaip tuos 
sportininkus nubausti, kai atėjo 
raštas iš Tarptautinio Olimpinio 
Komiteto. Tas komitetas nuta
rė diskvalifikuoti bėgikus Mat
thews ir Collett, ne tik iš šios 
Olimpiados, bet ir iš visų ateities 
Olimpiadų. Amerikiečių nešvan
ki demonstracija, priimant me
dalius, yra antras panašus Ame
rikos sportininkų pasielgimas 
Olimpiadose. Tarptautinis komi
tetas išreiškė papeikimą Ame
rikos komitetui už tokių demons- 
tracij toleravimą. Kaip žinoma, 
Meksikos olimpiadoje negrai bė
gikai irgi kilnojo kumščius.

Dviejų bėgikų diskvalifikavi
mas sumažina Amerikos šansus 
laimėti 1,600 metrų estafetę, ku
ri bus sekmadienį. Amerikos ko
mitetas prašo Tarpt. Olimpinį 
komiteto bausme atšaukti.

1972 m. — Sovietų Sąjungos 
čempionė, įvairių varžybų lai
mėtoja. Jos geriausias rezulta
tas — 800 metrų bėgime — 2 
mih. 1.1 sek. Kita moteris — Bi
rutė Užkuraitytė (1953), kau
nietė, Kauno kultūros instituto 
studentė. Jos geriausi rezulta
tai : 200 metrų kompleksiniu 
būdu — 2 min. 29.6 sek. ir 400 
metrų kompleksiniu būdu — 5 
min. 14.6 sek.

MUENCHENAS. — Ameriko 
krepšinio komanda turės susitik 
ti SU Sovietų Sąjungos žaidėjais 
kurie labai sunkiai laimėjo rung 
tynęs su Kuba 67-61. Ameriko: 
komanda Olimpiadoje eina dai 
be pralaimėjimų.

MUENCHENAS. — Pirmą kartą šioje Olimpiadoje 80,000 
žiūrovų švilpė ir šaukė “Būūū” Amerikos sportininkams, kurie, 
abu negrai, tik ką priėmė aukso ir sidabro medalius už 400 metrų 
bėgimą. Negrai Vince Mattews ir Wayne Collet stovėdami ant 
laimėtojų tribūnos, JAV himną, grojant, kraipėsi, kalbėjosi, si
dabro medalio laimėtojas buvo basas, jis palipėjo ant pirmos 
vietos laimėtojo, savo draugo, pakopos. Jie nerodė jokios pagarbos 
Amerikos vėliavai. Televizijos žiūrovai matė jų’elgesį ir galėjo 
jį palyginti, su .bronzos .medali gavusio Kenijoj negro elgesiu. 
Jis stovėjo “ramiai”, pagerbdamas jam svetimos Amerikos vė
liava ir himną.

eme 
sine 
saloje, kur penki ar šeši negrai 
nušovė aštuonis asmenis.

*• šiandien šokėja Juliet Pro- 
wse išteka už John McCook. Ve
dybos buto planuotos rugpiūčio 
2 d., tačiau jas sutrukdė šokėjos 
gimdymas — ji pagimdė sūnų. 
Tėvas esąs tas pats McCook.

♦ šiandien prezidento patarė
jas Kissinger išvyksta į Muen- 
cheną, o iš ten — į Maskvą.

♦ P. Vietname komunistų jė
gos Įsiveržė Į Tien Qhuoc miestą, 
į pietus nuo Da Nango.

-*■ Interpol įspėjo Šveicarijos 
vyriausybę, kad arabai teroris
tai planuoja Šveicarijoje 
rius sabotažo veiksmus.

*• Plaukikas Demont, 
Olimpinės komandos narys, 
grįžo Į Ameriką su savo laimė
tu aukso medaliu. Vakar Olim
pinis komitetas dar kartą svar
stė, ar atimti iš jo medalį ar pa
likti. Jis buvo sučiuptas naudo
jant vaistus, kuriuos draudžia 
naudoti Olimpiados taisyklės. 
Plaukikas tuos vaistus nuo ast- 

vartoja nuo pat vaikystės.
Virgin salose FBI jau su
tins negrus, ryšium su ma- 
žmogžudyste St. Thomas

RIO DE JANEIRO. — Ketvir
tadienį Brazilija iškilmingai 
šventė savo nepriklausomybės 
150 metų sukaktį. Didžiausios 
iškilmės vyko Sao Paulo mieste, 
nes čia 1822 metais imperatorius 
Pedro I-sis paskelbė atsiskiriąs 
nuo Portugalijos ir steigiąs nau
ją valstybę;■”"

Kariniame parade dalyvavo 
18,000 kareivių. Brazilijos lėktu
vai skraidė virš miesto ir pirmą 
kartą buvo parodytos Brazilijoje 
gamintos raketos. Paradą priė
mė prezidentas Emilio Medici ir 
kiti karinės vyriausybės nariai.

šventės nuotaiką kiek gadino 
iš Londono atėjusi žinia, kad 
tarptautinė organizacija “Am
nesty International” -paskelbė 
raportą apie Brazilijos politinių 
kaliniu kankinima. šalia kaliniu 
sąrašo, kur yra 1,000 pavardžių. 
Amnesty paskelbė ir 472 kalinių 
prižiūrėtojų, sargybinių, polici
jos valdininkų pavardes — žmo
nių, kurie kaltinami kankinimų 
vykdymu. Kankinimai turį tiks
lą ne tik kvočiant informacijai 
išgauti, bet ir žmonių įbaugini
mui. Raporte nurodoma, kad net 
vaikai būna kankinami, žiūrint 
jų tėvams. Moterys prižiūrėto
jų išprievartaujamos, stebint jų 
vyrams.

WASHINGTONAS. — James 
Hoffa, buvęs vairuotojų unijos 
prezidentas rengėsi vykti į šiau
rės Vietnamą, kur jis manė de
rėtis su Hanojaus komunistine 
vyriausybe dėl amerikiečių ka
ro belaisvių paleidimo. Valstybės 
departamentas paskutinę minu
tę atšaukė jam duotą vizą.

Departamento atstovas paaiš
kino, kad leidimą Hoffai išdavė 
valdininkas, kuris neturėjo tam 
teisės. Valstybės sekretorius, 
sužinojęs apie kelionės planą, 
įsakė vizą atšaukti. Sekretorius 
Rogers nemėgstąs, kad privatūs 
piliečiai derėtųsi dėl belaisvių 
paleidimo.

Amerikos kairiųjų delegacija 
rugsėjo 16 išvyksta į Hanojų par
vežti trijų amerikiečių belaisvių, 
kuriuos Hanojus nutarė paleisti. 
Delegacijoje yra žinomas de
monstracijų organizatorius Da
vid Dellinger, (Lora Weiss ir ki
ti trys. Jie mano su belaisviais 
sugrįžti rugsėjo 23 d.

Paryžiaus taikos derybose ko
munistai pakartojo savo reika
lavimus: Amerika turi sustab
dyti bombardavimus š. Vietna
me, turi išvežti visus kareivius, 
turi pašalinti P. Vietnamo pre
zidentą Thieu. Amerikos amba
sadorius įspėjo komunistus nesi
tikėti, kad jiems jėga pavyks 
įgyvendinti savo politinius tiks
lus P. Vietname,

Valstybės departamento pa
reigūnas Charles Bray buvo puo
lamas spaudos korespondentų dėl 
P. Vietnamo paskelbimo, kad 
kaimuose ateityje nebebus jo
kių demokratinių rinkimų. Bray 
atsakė, kad Saigono vyriausybė 
nesitarė su Amerika dėl tų rin
kimų panaikinimo. Karui pasi
baigus, greičiausiai, tie rinki
mai bus atgaivinti, pareiškė 
Bray, pridėdamas, kad jam laba’ 
nuostabus korespondentų susi
rūpinimas P. Vietnamo rinki
mais ir kritika Saigono vyriau
sybei. Korespondentai panašaus 
susirūpinimo niekad neparodo 
š. Vietnamo rinkimų ir politinės 
padėties atžvilgiu. Ten juk jo
kių rinkimų niekada nebūna.

Prie Sirijos-Izraelio sienos per 
paskutines 11 dienų įvyko pen
ki susišaudymo incidentai. Va
kar Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisteris Eban pareiškė, kad Iz
raelis visomis savo jėgomis ko- 
v'os prieš teroristus, kur jie be
būtų. Užvakar Izraelio dalinys 
astuonias valandas veikė Libano 
teritorijoje, kur Yarun kaime 
ieškojo partizanų, ginklų ir sprog 
d i no įtariamas arabų partizanų 
būstines. ; ’

Kaire Juodojo Rugsėjo tero
ristų grupė paskelbė grasinimą 
Vokietijai, jei ji nepaleis suimtų 
trijų arabų ir nesugrąžins ara
bams penkių nušautų teroristų 
kūnų. Egipto ir Libijos vyriau
sybė irgi pasmerkė Vokietija, 
nes arabai ir jų pagrobti žydai 
žuvę vokiečių žemėje, Nato ba
zėje nuo vokiečių kulkų. Jei ne 
vokiečiu policijos puolimas ara
bai ir jų įkaitai šiandien būtų 
gyvi, pareiškė Libijos vyriausy
bės laikraštis.

V. Vokietijoje sustiprinta žy
dų apsauga didesniuose Vokieti
jos miestuose, kur gyvena apie 
32T00 žydų. Amerikos karinės 
bazės ir įstaigos V. Vokietijoje 
irgi paskelbė ypatingo budrumo 
stovį.

Libanas yra susirūpinęs Izra
elio aktyvumu jo pasienyje ii' 
laukia didesnio puolimo. Liba
no vyriausybė išreiškė apgailes
tavimą dėl Muencheno įvykių ir 
žydų bei arabų mirties.

Tel Avivo aerodrome įvyko 
klaikus vaizdas, kai buvo parvež
ti žuvusių sportininkų kūnai. 
Vienas nesenas, barzdotas žydas, 
pradėjo lakstyti minioje šaukda
mas; “Jūs visi kvailiai, ar jūs 
nežinte. kad jūs žydai, jie jus vi
sus išžudys po vieną. Neverkite, 
bet darykite ką nors, pulkite 
juos”. Policija verkiantį vyrą 
nuramino, tačiau nesuėmė.

Muencheno policija pranešė, 
kad vienam iš trijų suimtų arabų 
teko nuplauti koją, kuri buvo 
sužalota susišaudyme.
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Cijės universitetą
SANTIAGO. — Čilės univer

siteto pastatas buvo okupuotas 
piktų studentų, kurie kaltina po
liciją brutalumu. Vienas studen
tas mirė nuo žaizdų, kai polici
ninkas jam į veidą pataikė su 
ašarinių dujų dėžute, kuri spro
go sudraskydama 17 metų stu
dento veidą.

Kambodijai 
trūksta ryžių

PHNOMPENHAS. — Kambo- 
dijos kariuomenės daliniai užėmė 
visus miesto ryžių sandėlius, nes 
gyventojai, negaudami ryžių, 
pradėjo sandėlius plėšti. Pirkliai, 
sumažėjus ryžių pristatymui į 
miestą, ėmė kelti kainas. Ka
riuomenė žada pati ryžius parda
vinėti mažesnėmis kainomis.

Kambodijos kovos su komu
nistais pakenkė ryžių derliui. Ko
munistai perkirto kelią, kuris 
veda į ryžiais turtingą vakarinę 
provinciją. Kambodija ryžius 
perka iš kaimyninės Tailandijos, 
tačiau ir tų ryžių pristatymą 
trukdo komunistų karinės jėgos.

“Nemėgstu žmonių, 
kurie man ploja” 
REYKJAVTKAS. — Pasaulio 

šachmatų čempionas Fischeris 
savo pirmame po titulo laimėji
mo pasirodyme televizijoje pa
reiškė reporteriams, kad jis la
bai patenkintas sumušęs “nuo
bodžius rusus, kurie lošia nuobo
džias partijas nuobodžioje šalyje.

Fischeris papildė savo pareiš
kimą: “Aš nieko neturiu prieš 
Boris Spasskj, kuris yra geras 
vyrukas, tačiau aš esu labai pa
tenkintas, kad atėmiau titulą iš 
rusų. Jie ilgą laiką šachmatus 
laikė savo privačia nuosavybe ir 
žudė šį meną savo nuobodžiais 
metodais”.

Fischeris sutiksiąs vėl lošti su 
Spaskiu dėl titulo, tačiau tam 
reikėsią nemažų pinigų. Fische
ris norįs kurį laiką pasilikti Is
landijoje, kur jis bandys žuvau
ti ir važiuos apžiūrėti garsaus 
Surtsey salos ugniakalnio. Jis 
nesidomįs jam organizuojamu 
pagerbimu New Yorke. “Aš ne
mėgstu žmonių, kurie man plo
ja”. paaiškino šachmatų čempio-

TEL AVIVAS. — .Vakar Izraelio karinė aviacija įvykdė 6 
puolimus Sirijoje, pasiekdama taikinius prie pačios sostinės Da
masko. Izraelio pranešimu, buvo pultos palestiniečių partizanu 
stovyklos. Joms padaryti sunkūs nuostoliai. Kita lėktuvų grupė 
puolė panašius taikinius Libane. Prie Sirijos ir Libano sienos Iz
raelis sutraukė nemažas šarvuočių jėgas. Sirijoje jau užvakar 
buvo laukiama Izraelio puolimo, nes Izraelis visada veikia “akis už. 
akį” principu. Vienuolikos izraelitii sportininkų mirtis Muenchene 
iššaukė izraelitu keršto veiksmus.

LIETUVAI XX OLIMPIADOJE
Okup. Lietuvos sportininkai sporto olimpiadose dalyvauja jau 

20 metų, taigi nuo 1952 m., olimpiadose pradėjus reikštis ir sovietų 
sportininkams. Nebuvo olimpiados, kad lietuviai sportininkai iš 
olimpiadų būtų grįžę be iškovotų medalių, deja, ne Lietuvos, bet 
Sovietų Rusijos naudai. Taip pat ir pasaulio spauda lietuvius 
sportininkus žymėdavo ne lietuviais, bet — sovietų sportininkais. 
Buvo pasiūlymų šių metų XX Olimpiadoje kovojančius lietuvius 
pasaulio spaudai pristatyti lietuviais. Jei spręsti iš pirmųjų var
žybų dienų (ligi rugsėjo pirmųjų dienų), deja, pasaulis tegirdėjo 
ar skaitė lietuviškai skambančias pavardes, bet nepatyrė, kad jie 
— mažojo krašto, ties Baltija, rusų okupuoto, atstovai.

LONDONAS. — Švedijos iš
duotas Amerikai kinietis. Tai- 
vano nepriklausomylH's kovoto
jas, kuris bus teisiamas Ameri
koje už pasikėsinimą nužudyti 
Chiang Kai Sheko sūnų, bus lai
kinai paliktas I ondone. I/ktuve 
iš Švedijos jis susirgo, manoma, 
kad paėmė nuodu, 
sybė pareiškė, kai

Miuncheno olimpiadoje (ji bai
giama rugsėjo 10 d.) galėjo da
lyvauti bent tuzinas lietuvių 
sportininkų, bet... tegalėjo iš
vykti, kelialapius gavę, vos as
tuoni ir jų tarpe vienas — ru
sas Anatolijus Baranovas, mara
tono bėgikas (32 m. amžiaus).

Štai tie septyni lietuviai, ku
rių ne vienas tikėjosi gauti bent 
bronzos, jei ne sidabro ar aukso 
medalius: Romualdas Bitė, gi
męs 1944 m., vilnietis — darbi
ninkas, 1970 ir 1972 m. buvo 
Sovietų Sąjungos čempionu, įvai
rių varžybų, ir tarptautinių lai
mėtojas. Jo geriausias rezulta
tas — 3,000 kliūtinis bėgimas 
— 8 min. 27 sek. Kiti: Vladas 
Česiūnas (1970 m.), vilnietis, 
geležinkelininkas. 1970 m. buvo 
du kart Sovietų S-gos čempionu 
irklavime, 1970 m. — vėl čem
pionas. 1971 m. Europos pirme
nybėse laimėjo bronzą. Modestas 
Paulauskas, (1945 m.), klaipė
dietis, baigęs aukštąjį mokslą — 
pedagogas. Krepšinio pažiba ne 
tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu 
mastu. Europos čempionu buvo 
1965, 1967, 1969 ir 1971 m., gi 
1967 m. — ir pasaulio čempionas. 
1971 m. Europos čempionate lai
mėjo bronzos medalį. 19 olim
piadoje Meksikoje gavo bron
zos medalį. Rimantas Plungė 
(1944), panevėžietis, inžinierius 
-technikas: Daugelio varžybų, 
ir užsieny, laimėtojas ir prizi
ninkas. Jo geriausias rezulta
tas : rutulio stūmimas — 20 me
trų 24 cm.

Dvi lietuvaitės Lietuvos 
sportininkų grupėje

Pirmoji jų — Nijolė Sabaitė 
(1950), raseiniškė, Vilniaus pe
dagoginio instituto asistentė 1 nas

\V \SHI\<;TO\AS. . Penta
gonas paskelbė, kad nauju ar
mijos štabo viršininko pavaduo
toju paskirtas gen. Alexander 
Ilaiir. 17 meti; dvieju žvaigždžių 
generolas I ž ji daugiau patyri- 
rimo ir aukštesnį laipsnį turi 240 
generolu. Pentagonas pranešė.

■vo’ai bus paleisti at- 
< laiką, kad atsiras- 
vietu pakėlimams iš 
tarp'. Pentagonas 

daugiau jaunų gene-



JONAS A. ŠARKUS, PH. D.

KAS CIA DABAR DAROSI?
Sprendžiant iš nesiliaujančių 

ko. ų Airijoje, taip pat įvairių 
įvykių bei reiškinių ir reforma
cijos eigos, ryškėja, kad daugelis 
šių dienų religinių aktyvistų yra 
tarp dviejų labai skirtingų po
lių tarp Bernadettes ir Ber
ną dinos. Pirmoji teikė ir tei
kia dvasinę stiprybę įvykiais bei 
stebuklais I.ourde. Antroji yra 
šiaurinės Airijos katalikų iš
rinkta atstovė į Anglijos parla
mentą, neabejotina komunistė, 
savo kalbomis ir veiksmais ve
danti į kruviną revoliuciją, be- 
s didžiuojanti naujosios moralės 
va šiais — pavainikiu. Ten vyks
tančios kovos yra maršas arba 
preliudas į tarptautinių jėgų 
dominavimą visoje Airijoje.

Vakarų pasaulyje vis dar te- j 
bėra mada kalbėti apie besikei-.

uždaromi į psichiatrines ligoni
nes. Todėl dabartiniai prieško- 
munistai turi du priešus; orto
doksinius komunistus ir pseudo- 
revizionistus. Pirmieji yra ko
munizmo statytojai, o antrieji — 
gudrūs laisvojo pasaulio griovė
jai.

Komunizmo idėjos pagrindus 
išreiškė Marksas savo jaunystės 
dienose 1844 m. vienu sakiniu: 
“Panaikinimas privačios nuosa
vybės ves į visišką lygybę, žmo
gus atmes religiją, valstybę, šei
mą, moralės varžtus, mokslą ir 
meną tikrojo žmogiškumo socia
linei egzistencijai”. Revizionis
tai kaip tik ir siekia tų tikslų, 
bet jų pastangos yra nukreiptos 
ne Į komunistinius kraštus, bet į 
laisvąjį pasaulį. Jie stengiasi 
palaikyti užburtą ratą ir J. P. 

čiantį komunizmą ir kelti į pa-1 Sartre nuolat kartojamą mitą, 
dangės komunizmo reformato-; De komunizmo teorijų jo- 
rius arba revizionistus. Todėl 
svarbu su kai kuriais iš jų su
sipažinti, kad žinotume, kokią 
apgaulę įvairūs taikos balan- 
d'iai nešioja ir kas čia dabar da
rosi.

Revizionistus reikia skirti nuo 
komunistų tarpusavės kritikų. 
Pirmųjų tikslas yra rehabilituo- 
ti arba padaryti vėl patrauklio
mis senas komunistines teorijas, 
apginti jas nuo katastrofiškų ne
sėkmių praktikoje ir pateikti 
eksportui i laisvės kraštus nau
ji ms revoliucijoms, o antrųjų — 
g:nti tų teorijų esamą padėtį 
praktikoje ir visa tai, kas dabar 
vadinama leninizmu. Tie pseu- 
dokritikai ir jų argumentai yra 
vaidybiniai, tikslu sudaryti de
mokratijos vaizdus. Tikrieji 
kritikai bet revizionistai sovietų 
Rusijoje yra išžudyti, o dabar

klos kitos studijos ar socialinės 
filosofijos nėra įmanomos.

Lenkų revizionistas Leszek 
Kolakowski savo raštuose atvi
rai laiko utopines idėjas gero
mis priemonėmis transformaci
jai į komunizmą. Veikale “krikš
čionys be Bažnyčios” jis savo
tiškai analizuoja buvusias refor
mas, kurios visos vis labiau yra 
priešingos centralizuotai hierar
chijai, tradicijoms ir tvarkai. 
Pagal jo viltingą galvojimą, ateis 
laikas, kai vietoje Bažnyčios są
vokos paliks tik Partijos sąvo
ka.

Vienu iš žymesnių pirmųjų 
revizionistu reikia laikyti nese
niai mirusį vengrą George Lu
kacs, naujosios revoliucinės 
transformacijos sąvokos tėvą. 
Jo teorijos pagrindinė mintis ir 
naujojo komunizmo idėja yra

raštais Ir veikla daugiausia pa-icūzų komunistai savo krašte to 
riinšin nAAtirin r*v»rinn»«tni, paties Vietnamo karo eįgoj. Spė-

Atviriausiai pasisakė revizio- j u, kad tas laiškas pateko į spau- 
įvykdyti esą galima panaikinus nistas Vladimir Dedijer savo at- dą dėl jo pabaigos: “Niekur nėra 
skandalingą kapitalizmo siste- viru laišku J.J?. Sartre, paskel-1 tokių gilių socialinių kontradik- 
sistemos degeneraciją ir atve- tu NY Times 7L11.4 ir kitoje cijų, kaip čia, ir niekur kitur 
dus žmoniją į kultūros pasaulį, spaudoje. Jis pripažino visišką maištininkas netur geresnės ga- 
Sekdamas šia Lukacs utopija, leninizmo degeneraciją, patarda-1 limybės pareikšti savo įsitikini- 
Herbert Marcuse visai jau ne- mas visas viltis dėti į Amerikos : mų tvirtumą, kaip čia. Dėl to 
kalba apie darbą, o tik apie ko- naująją'kairę. Ameriką jis paly- ji yra puikiausi^ šalis visame 
munistinio rojaus malonumus,, gina su Nojaus arka, pilna įvai- pasaulyje”...
vaidinant ir žaidžiant. Veik visi 
revizionistai nesmerkia komu
nizmo' praktikos nesėkmių ir 
katastrofiškos žmonių padėties, 
netgi teisina ją, kad tai yra tik 
dėl per ilgai užsitęsusio transfor
macijos proceso, tuo įrodydami 
savo paklusnumą partijai. Tas 
pats Lukacs buvo visiškai ty
lus dėl jo pastangomis 1956 m. 
Budapešte sudarytų darbininkų 
tarybų panaikinimo. 

I 
Gal vienintelis iš žymesnių re

vizionistu savo raštais ir kalbo-j 
mis veikęs tiesiogiai į komu-, 
nistinę sistemą yra jugoslavas 
Milovan Djilas. Todėl komunis-^ 
tų pasaulyje jis laikomas ne re
vizionistu, bet destruktyviu kri
tiku ir dėl to sėdėjo kalėjime, 
nors jo kritika daugiausia lietė 
Stalino laikus. Jis bet kokį ko

staliniška. Nors jis palaikė L.|Matau _veI raginimus kvieti- 
Kolakowskio idėjas, bet kitus re-. , /
vizionistus vadina pasyviais uto-! oa ' ra. Čn0S~ (rugse‘ 
pininkais. negalinčiais išeiti iš .1° 1®-17.d? Tata. Karmoje, 
komunizmo užbrėžto rato irjTen, kaip m jau anksciau.be abe- 
dogmų. Gal būt dėl to jis ture-110 bus =«Iojaąna« tais paeia.s 
jo daugiausia įtakos į ^aejj vargais, svarbiausia jaunųjų lie- 
čiančio komunizmo mitą, nors 
jis tvirtina, kad ta sistema dar į 
visai nėra praėjusi per kon
struktyvios kritikos ugnį. Taip 
pat jis atmeta vyriausias mintis, i 
kad komunizmas yra tam tikra 
gyvenimo filosofija ar religija 
Jis yra tik nenutrūkstamas są
jūdis į naujas aplinkybes ir 
galimumus. Tuos dalykus savo

sukurti harmoningą žmonių sau- i 
tykiavimą, nepagrįstą darbo ar ruošia pseudo revizionistai. 
tarnybos įsipareigojimais. Tai

rių maištininkų, kurių tikslas iš- * Tą puikiausią šalį įvairūs re- 
vaduoti žmogų iš socialinės, eti- formatoriai, revizionistai ir re- 
nės ir kultūrinės priespaudos, voliucionieriai nori sunaikinti. 
Autorius gėrisi, kad naujoji kai- Mūsų lietuviško gyvenimo sek- 
rė yra stipri ir duoda jai kredi- toriuose tokių kategorijai pri- 
tus už “išrūkinimą vieno Ame- klauso įvairaus plauko bendra- 
rikos- prezidento, iš Baltųjų rū-' darbiautojai ir jų pasekėjai nai- 
mų”, ko negalėjo atsiekti pran-1 vūs idealistai.

V L. B A KUN AS

Pastabos iš tolo
ir radijo valandėlių 

reikalu. Klausimas; ar lietuviš- 
Skaitau mūsoje spaudoje įvai- ka radijo valandėlė pateisina 

rius pasisakymus apie jaunųjų ;jon sudėtas lėšas ir pastangas, 
spaudos bendradarbių paruoši
mą. Tuo susirūpinę mūsų veikė
jai bei veiksniai, žurnalistų Są
jungos vadovybę įskaitytinai.

Tuščios pastangos... ir^ žodž’Ų

Ijei didesnė jos programų dalis 
' nieko daugiau neduoda kaip ko
mercinius skelbimus ir muziką, 
nors ir lietuvišką — daugeliu at
vejų jau okupuotoje Lietuvoje 
sukurtą? Kaip su lietuviškų ra
dijo valandėlių lietuvių kalbos 
taisyklingumu? Klausimai — 
turėtų būti verti dėmesio žinovų.

PER ANNUM
PASSBOOK
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$1000 or more 
certificates 
1 year min.

HIGH RATESPAID QUARTERLY AT
BRIGHTON

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONHIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
TEL.: LA 3-8248

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)
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$5000' or more 
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2 year min.

MEMBER

PER. ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates
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Minimum S 1.000
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Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės j:

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokių 
jūsų namo pagerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dė| kitokių 
reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomai, įsigykite nuosavus namus.

^%SAFETY OF X
7 YOUR SAYINGS V

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

15 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
H O U « S : Mon. 12 P M a P. Tu«. 9 to 4, Thun. 1 Frk 9 to 8, Sot. 9 to 12:30

tuviškošios spaudos bendradar- 
. bių prieauglio (kurį, matyt, ne- 
Ižavi net žurnalisto vardas) trū- 
• kūmas. Bus kaip ir jau daug 
. kartų siūloma imtis visokių prie
monių: vadovėlių — apie ką ir 

. kaip rašyti, kursų —. kuriuose 
’ • baigusiems būtų išduoti diplo- 

' mai (savaime aišku — žurnalis- 
|: to), žurnalisto liudijimai — tei

kia kai kurių lengvatų įeiti ar 
nuvažiuoti ten, kur paprastam 
piliečiui šiaip jau būtų sunku 
patekti ar kainuotų gal kiek dau
giau pinigo ir t. t.

j žiūriu į tą reikalą kaip skai- 
' tytojas ir pripuolamas spaudos 
i bendradarbis -Įtaigi ne žurnalis- 
įtas). Kaip tolis—manau, kad 
i vis dėlto gerai, kad tokios pro-
■ blemos gvildenamos. Nežiūrint, 

Ii kad prie jų išsprendimo ir nepri
einama, nes nesiryžtama į tą pro-

, blemą pažvelgti iš tos pusės — 
| kurią dengia šešėlis. Sakau, kad 

tų problemų (įskaitant radijo 
valandėles) sprendimas ir šiose 
spaudos — radijo dienose Tabor

■ Faunoje neduos jokių konkrečių 
rezultatų, jei tų klausimų re-

■I ferentai nesuras priemonnj kaip 
i Įgyvendinti vieną — vienintelį 
magišką žodį, kuris išspręstų vi
sus mūsų spaudos negalavimus, 

j kiek tai liečia jaunųjų bendra
darbių prieauglį ir t. t. Tas ma
giškas žodis — honoraras. Už
uot diskutavus beverčius projek
tus, kurie niekada čia neduos 

į norimų rezultatų, veikėjai ir 
į veiksniai gal galėtų rasti prie
monių, kad jaunieji mūsų spau
dos bendradarbiai gautų bent 
minimalų honorarą. Jei tai galė
tų būti išspręsta — jauniesiems 
bendradarbiams niekada neturė
tų būti nurodinėjama apie ką ir 
kaip jie turi rašyti. Susirūpinę I 

j prieauglio paruošimu — turėtų, 
mano išmone, pagalvoti ir apie 
tokius samprotavimus.

Jei būtų surastas raktas bent I 
į daliną tų problemų, ypač hono- , 
raro, išsprendimą — atsirastų ne 
tik pakankamas skaičius jaunų 
spaudos bendradarbių, mūsų 
laikraščiai turėtų jų net gerą 
pasirinkimą. Ne be to — atbus
tų ir ne vienas gerų, senųjų, laik
raštininkų. kurių spaudos pusla
piuose jau senai nesimato.

Vertėtų žinovams, suvažiavu
siems Tabor Farmon, padisku
tuoti taip pat ir lietuviškų laik- ' 
raščių apsijungimo klausimą. 
Nors šitas klausimas spręsti, sa
vaime aišku, priklauso laikraš
čių leidėjams, gi Tabor Farmon 
man atrodo suvažiuos daugiau
sia tokie, kurie tik rašo arba kal
ba — bet patys laikraščių nelei- I 
džia, tai vistiek diskusijos tuo 
klausimu gali duoti gerų suges
tijų leidėjams. Argi neturime 
laikraščių perdaug?

Kaip klausytojas, turėčiau po-

Ar nevertėtų lietuviškoms ra
dijo valandėlėms, kurios neturi 
kuo užpildyti laiką — dalį jo 
skirti pranešimams anglų kalba ? 
Tai duotų lietuviškam reikalui 
kur kas daugiau naudos, negu 
grojimas senų plokštelių ir skai
tymas pakartotinų skelbimų lie
tuviui klausytojui.

Be vadovėliu ir kuršy
Los Angeles yra viena radijo 

stotis, kurios moderatorius die
ną naktį atsako į bet kokį klau
simą, visai vistiek kas ir kada 
jį telefonu užklausia.

Tokiu moderatorium toje sto
tyje nesenai buvo pakviesta Rū
ta Lee-Kilmonytė, kuri prie mi-

krofopo išsėdėjo berods net še
šias valandas be pertraukos. Už
klausimų buvo visokių— iš kai
rės ir iš dešinės, iš senimo ir jau
nimo. Toks moderatorius turi 
būti labai apžvalgos žurnalistas, 
nors tai nėra sąlyga, kuris ati
džiai seka visas gyvenimo sritis.

Rūta Lee-Kilmonytė nėra žur
nalistė, bet buvo įdomu klausy
ti, kaip ji “sudorojo” politinius ■ 
oponentus, ypač kiek tai liečia 
krašto išdavimą. Kitą dieną ji 
susilaukė, taip pat per radiją, 
viešų pagyrimų iŠ amerikiečių 
visuomenės žinomų asmenybių. 
Taigi..., o Rūta tikriausiai .nėra 
skaičiusi jokių žurnalistikos va
dovėlių nei lankiusi kursų...

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, .norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negales apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laiKolarpį pažjstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

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

NAUJIENOS
1 739 So UALSTED STREET, CHICAGO, ILLLNO1S 8.060b

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime

A
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-Barn interest from date <m i 
W^^|epositlodateofwitli<lrawi 

Passbook aecoiinls.

■
 INTEREST COMPOUNDED DAILY

PAID QUARTERLY
' į We pay highest rates permitted by law.

ASSETS OVER $175,000 :
RESERVE OVER $15,700,000

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO « CHICAGO, ILLINOIS 60532 • 847-1140 

’OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 pan.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR.USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
’ (LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — TeL: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laika. Siuntinių pri

statymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių au

dinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, te
levizijos imtuvams ir Įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar: USSR 
gyvenantiems giminėms. Papildomu žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje. • į

• * ? f • . a

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo
9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street______
BALTIMORE 31, MD. — 1900 Fleet Street ___ ____
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue 
CHICAGO 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue .........
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 Street .......
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Street'.___ -
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue—. 
DETROIT 12, Mich. — ‘
FARMINGDALE, N. J. 
HAMTRAMCK, Mich. . 
HARTFORD 6, Conn. - 
LOS ANGELES 4, Calif. 
NEWARK, N. J. — 
NEW YORK 3, N. Y. 
NEW YORK 3, N. Y. 
PHILADELPHIA 23, Pa 
RAHWAY, N. J. — 
SOUTH RIVER, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
TRENTON 10, N, J. 
UTICA, N. Y.

11601 Jos Campau Avanue------
— Free wood Acres Rt. 9 .......
- 11339 Jos Campau Avenue 

122-126 Hillside Avenue --
— 159 So. Vermont Avenue 

378 Market Street _______ ______
— 78 Second Avenue......... ..... ...

141 Second Avenue ________
- 631 W. Girard Avenue___

47 East Milton Avenue __ _____
41 Whitehead Avenue ____ __
— 515 Marcellus Street___
1152 Oeutx Avenue _ _______

963 Bleeker Street 

435-1654 
342-4240 
467-6465 
8954)700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
7714)696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9746 
3924)306 
732-7476
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JONAS BERTAŠIUSAR AMERIKOJE YRA LIETUVIŠKŲ KOMUNISTŲ
(Tęsinys)

Galima suprasti, kad vietos 
lietuviai komunistai gali ne vi
siems iš Lietuvos pasitrauku
siems žmonėms tikėti, kaip at
rodo tas komunistinis gyveni
mas, tikrovėje maskoliams tvar
kant, tačiau atvažiavusiųjų tar
pe yra šimtai buvusių eilinių dar
bininkų, kurie tikrai negalėjo 
būti kurių nors kapitalistų pa
pirkti. Tačiau ir jų pasakoji
mams Amerikos komunistai ne
tiki. Juos laiko nacionalistais, fa
šistais ir darbo klasės priešais.

Taip jau bijo paimti j rankas 
kurį nors kitą laikraštį, ar kny
gą, bet galvą guldo tiktai už tai* 
ką rašo Vilnis ar Laisvė.

Man atvykus Amerikon ir ap
sigyvenus Worchesteryje, teko 
kartą dalyvauti vietos lietuvių, 
senosios kartos parengime. Pa
sitaikė prie stalo sėdėti su vie
na “leiduke”. Bandžiau ją va
dinti ponia, bet ji mane pataisė, 
liepdama ją vadinti “misiukė”.

Pati misiukė stipriai vaišinosi 
ir mane vis ragino savęs ne
skriausti, nes tai “vis už tuos 
pačius pinigus”. Laike vaišių 
gerokai susibičiuliavom, juoka- 
vom ir visokiais vietos lietuvių 
gyvenimo reikalais netrūko kal
bos.

Netikėtai, kažkaip kalboje 
“misiukė” suminėjo žodį “davat
ka”. Įsidrąsinęs aš ir paklausiau 
“misiukės”, kaip čia Amerikoje 
reikia suprasti tą žodį “davatka”. 
“Misiukė” ėmėsi man tuojau 
nuoširdžiai aiškinti, kaip tą žo
dį suprasti, bet galop, matyt, pa
ti suabejojusi savo aiškinimo 
tikslingumu, man ir sako: “Trum 
pai ir drūtai pasakius, tai yra 
toks žmogus, kuris gatavas pa
bučiuoti į... kunigui”.

Mano kaimynėlė prapliupo juo
ku, man taip pasakiusi. Na, ži
noma, man nieko kito neliko 

kaip prie to juoko prisidėti, nes 
toji charakteristika buvo daug 
sykių ir Lietuvoj girdėta. Tačiau, 
įkandin aš tuojau savo kaimynės 
paklausiau: “0 kai čia Amerikoj 
yra vadinami tie žmonės, kurie 
gatavi Stalinui padaryti tą pa
tį?”

Tik staigiai pajutau, kaip ma
no kaimynė krūptelėjo, kiek ato
kiau nuo manęs atsitraukė ir, 
metusi į mane piktą žžvilgsnį, 
man pasakė: “O tu, durniaus 
šmotas1”

Šis epizodas aiškiai rodo, kaip 
lygiai siauras davatkiškumas 
viešpatauja Amerikos lietuvių 
komunistų tarpe.

Maskoliams okupavus Lietu
vą, kuomet Stalino patvarkymais 
Lietuvos žmonės be teismo bu
vo grūdomi į kalėjimus, tenai 
žiauriausiais būdais kankinami, 
šaudomi ir galop 2'40,000 nekal
tų vyrų, moterų, senelių ir vaikų 
buvo Sibiran ištremta, kurie.nie
kuo nebuvo darbo liaudžiai nu
sikaltę, tai ar Laisvėje ir Vil
nyje tilpo nors koks protesto pa
reiškimas prieš tokius žiauru
mus, kurie buvo šimtais kartų 
žiauresni už seniau buvusius trė
mimus rusų carų laikais?

■ Priešingai — Vilnis su Laisve 
Skelbė ir vadino visą tai Stalino 
nuopelnais, daromais Lietuvos 
darbo liaudžiai. Vadino jį tė
vu, mokytoju, išminčių ir po Sta
lino mirties liejo griaudžias aša
ras, kad. Lietuvos darbo liaudis 
neteko taip brangus žmogaus, 
darbo liaudies užtarėjo.

Galop kuomet patys komunis
tai išmetė Stalino palaikus iš 
mauzolėjaus, tai Vilnis su Lais
ve laikėsi labai santūriai, visai 
apie tai nutylėdamos.

Aš, gyvendamas Lietuvoj, kaip 
agronomas plačiai važinėdavau 
su paskaitomis po Rokiškio aps
kritį ir turėjau daug progų susi
pažinti ir išsikalbėti su daugeliu

Astronautas praktikuojasi pakeisti filmus erdvėlaivio išorėje esan
čiose kamerose. Pats erdvėlaivis yra panardintas Į vandenį, kur 
astronauto svoris sumažėja. Tie pratimai padeda astronautams pri

prasti prie besvorės erdvės.

lietuvių, grįžusių iš Amerikos. 
Sugrįžusieji, žinoma, buvo parsi- 
vežę vieną kitą tūkstantinę do- 
leriukų, už kuriuos pirkosi vie
ni žemės plotą, kiti steigė įvai
rias dirbtuvėles, kiti metėsi į 
prekybą ir visais kitais būdais 
stengdamiesi sukurti sau Lietu
voje lengvesnį pragyvenimą. Ma
nau, kad tie visi grįžusieji ne
galėjo būti vadinami kapitalis
tais, darbo žmogaus išnaudoto
jais, skriaudikais, nes visi buvo 
čia Amerikoje dirbę pas kapita
listus ir tik taupiai gyvendami 
sutaupė tuos trupinius, kurie 
nubirėdavo nuo kapitalistų sta
lo. Amerikoje kaip tik jie ir su
darė tą darbo klasę ir kuri dau
giau, ar mažiau buvo kapitalistų 
skriaudžiama. Tat kodėl, jiems 
grįžus Lietuvon, jie buvo priskir
ti prie kapitalistų ir liaudies 
priešų ?

Sveikai galvojant, norėtųsi 
manyti, kuomet iš tų grįžusiųjų 
amerikonų buvo atimtas jų įsi
gytas turtas, tai turėjo jiems, 
kaip buvusiems Amerikos pro
letarams, sugrąžinti jų anksčiau 
sutaupytus darbo žmonių už
darbius — santaupas. Bet taip 
nepadarė.

i Tat, ar tas “aukso” vežikas, 
pagal Vilnies ir Laisvės filoso
fiją turėjo būti priskirtas prie 
liaudies priešų, kapitalistų, fa
šistų ? Ką jis buvo nuskriaudęs, 
išnaudojęs, kuris iš Sibiro taip ir 
nebesugrįžo.

Du grįžusieji amerikiečiai bu
vo pirkę malūną Kriaunuose, abu 
sunkiai dirbo tą apleistą malūną 
remontuodami, jį tvarkydami. Ir 
abu atsidūrė Sibire; apie kurių 
grįžimą neturiu tikslių žinių. 1

Ar Lietuva buvo 
kapitalistų šalis?

Manau, kad kiekvienas Ame
rikos “pažangietis” gerai žino
jo, kad Lietuva buvo žemės ūkio 
šalis, kurioje apie 80% visų gy
ventojų vertėsi žemės ūkiu. Po 
įvykdytos Žemės Reformos, ūkiai 
pagal didumą skirstėsi sekan
čiai : • i

Nuo 1 iki 5 ha — 49,805 ūkiai 
arba 18,1% ;nuo 5 iki 10 ha. — 
74,738 ūkiai arba 27,2%; nuo 
10 iki 20 ha — 89,672 ūkiai arba 
32.6% ; nuo 20 iki 30 ha — 33,125 
ūkiai arba 12.1%; nuo 30 iki 50 
ha. — 19,822 ūkiai arba 7.2 % ; 
virš 50 ha. — 7,653 ūkiai arba 
2.8%. Viso 274,815 ūkiai arba 
100.00%.

Tat ar galima buvo Lietuvos 
ūkininką priskirti prie kapita
listų, išnaudotojų?

Dirbo vargšas nuo saulės pa
tekėjimo iki saulėlydžio. Ūkinin
kas bijojo skolų ir todėl tik ma
ža jųjų dalis, kurie norėjo grei
čiau savo ūkio našumą pakelti, 
pirkosi vieną kitą žemės dirbi
mo mašiną, užsitraukdami pa
skolą.

Be to, ūkininkas norėjo savo 
vaikus geriau išmokinti, kad 
jiems nereikėtų taip sunkiai 
dirbti. Galop, po tėvų mirties, 
ūkyje likęs sūnus, turėjo savo 
seserims išmokėti dalis.

Tat gerai pažindamas Lietu
vos ūkininko vargus ir rūpes
čius, galiu 100% tvirtinti, kad 
šių dienų Amerikos “pažangieji” 
daug lengviau ir trumpiau dir
bo, arba dirba ir turi sutaupę

je, kuomet jo brolis, grįžęs iš 
Amerikos su kitu savo draugu, 
buvo nusipirkę Kamajų dvaro 
centrą iš 80 ha. ir buvo pasidali
nę po 40 ha. Bimba buvo pasi
ėmęs buvusį dvaro centrą. Tro
besiais taipgi buvo pasidalinę ir 
jo kompanijonas pasistatė tro
besius gyvenimui kitoj dvaro 
pusėje.

Tuos abu amerikiečius gerai 
pažinojau, visokiais ūkiškais 
reikalais tekdavo su jais aiškin
tis. Jie abu atsidūrė Sibire.

Pažinojau ■ vieną sugrįžusį 
amerikietį, kuris savo metu gy
vendamas Brooklyne dar tais 
laikais, kuomet dar nebuvo pil
nai suvarkyta miesto kanalizaci
ja, naktimis važinėjo su bačka 
rinkdamas “auksą”. Reikia ma
nyti, kad už tokį darbą geriau 
mokėjo, nes grįžęs Lietuvon nu
sipirko Panemunio dvaro 80 ha 
centrą (Rokiškio apskrity) su vi
sais trobesiais.

Atsiremontavęs dvaro rūmuo
se sau 7 kambarius ūkio reika
lams, likusią rūmų (palocių) da
lį atidavė Panemunio valsčiaus 
valdybai, kad toji įrengtų pra
džios mokyklą vaikams.

daug daugiau visokio turto už' 
kiekvieną buvusį IJetuvus eilinį 
ūkininką. ''

Ūkinihl|^,valytoji žeme, j«i-’ 
gu jos riėįdirbb, tai jokių paja
mų nedavė. Dar reikėjo mokes
čius mokėti, tuo tarpu kiekvie
no “pažangiečio” santaupos, pa
dėtos banke, neša procentus.

Ar Amerikos “pažangieji” kar
tais pagalvoja, kas atsitiktų, jei 
Amerikos Vyriausybė imtų ir 
priskirtų čia gyvenančius “pa
žangiuosius” prie valstybės ir 
liaudies priešų ir nusavintų jųjų 
turimą nejudomą turtą ir ban
kuose esamas santaupas. Sunku 
įsivaizduoti' kokį aliarmą ir 
triukšmą “pažangieji” sukeltų 
prieš tokį darbo žmonių skriau
dimą. Bet kai rusas tai padarė 
su grįžusiais iš Amerikos dar
bo žmonėmis, tai jie nekelia jo
kio pasipiktinimo balso. Tyli 
kaip musę kandę. Jie net ban
do pateisinti, kad visa tai pada
ryta tarybų liaudies naudai.

(Bus daugiau)

ĮVAIRENYBES
Seniausiu muziejumi laiko- 

imis (Ąx fordo mivsję, Anglijoje. 
Jis buvo pastatytas 1679 m.

Didžiausiu pasaulyje pupie- 
įriaus fabriku laikomas Savan
nah, Georgia, Amerikoje. Jį pa
stalė t nion - Camp bendrovė 
1936 m. Jo metinė produkcija 

į siekia iki 996.000 tonu.

Didžiausias pasaulyje cigaras
I— •> pėdų, 7 inčų ilgio ir 26 
incų storio yra cigarų muzieju
je Vokietijoje.

Didžiausia kariuomenės skai
čių turi Kinija 2.2'10.000 gin
kluotų vyrų. Mažiausia ginkluo
tų vyrų skaičių turi San Marino 
valstybėlė — vos 11

Seniausiu Kataliku vyskupu 
buvo Alfonso (.arinei, gimęs 
1862 m. lapkričio mėn. 9 diena. 
Jis mirė išgyvenęs 101 metus ir 
27 dienas.

Nuo

AND LOAN ASSOCIATION

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily •— 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50S02 

PHONE: 2544471

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.

' ........ .. ......... ■■■.... ......................       m hfi ■

Kas tik turi gerą skonį, 
_yjskq perka pas Lieponį

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
Į FURNITURE CENTER INC.

I
 Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875

Vedė jas J. L I E P O N I S
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

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

Pažinojau ne vieną tokių grį
žusiųjų amerikiečių, kurie, ne
galėdami ant greitųjų apsispręs
tų ką pirkti, ir ‘norėdami kiek 
labiau apsižvalgyti, išsiaiškinti, 
savo atsivežtas santaupas buvo 
pasidėję banke. Užėjus masko
liams, tos jų santaupos buvo nu
savintos. Dauguma jų dar atsi
dūrė Sibire, iš kur jau retas be- 
sugrįžo.

Ar Bimba kėlė balsą Laisvė-

OAK SUPPLY and FURNITURE CO. _
FALL CLEARANCE SALE

dependable MAYTAG
Washers ■ Dryers and

Dishwashers i

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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.

Big Family-Size - Washpower®MAYTAG Automatic WASHERS
Large Capacity

Lint filter

AI06

In the Laundry or in the Kitchen, who knows 
more nbogt getting things dean than Maytag? 

Low Temp - Permanent PressMAYTAG Holo’of’Heat’ DRYERS
Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UN1VEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

Porcelain Drum & Top 
Safety Door

Maytag- Decorator Colors Cast No More Than White!

DE306

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, IIL 60608
SA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

MOTHER'S DAY SPECIAL
Built-In or PortableMAYTAG DISHWASHERS

• Maytag's giant capacity washes more dishes, cleaner 
in one loadl • Holds 10" plates in both racks. • Self 
cleaning Micro Mesh™ Filter traps tiniest food parti-

WP600

IMi OAK SUPPLY AND FURNITURE CO.
723 WEST JACKSON BLVD. • CHICAGO, ILL. 60606.
FURNITURE & APPLIANCE SHOWROOM — 700 WEST JACKSON BLVD. 

ALL PHONES (312) 641-0222
HOURS: MONDAY — FRIDAY 8:30 — 5:30, SATURDAY 8:30 — 1:30.
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PL Jaunimo kongreso nutarimai (1) 1

JAUNIMO SUSIORGANIZAVIMO REIKALU
P. STRAVINSKAS .

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. niTNOT-S

Subscription Rafas;
tn Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams ________  $6.00
vienam mėnesiui----------------$2.00

Kanadoje:
metams  $22.00 
pusei metų  $12.00 
vienam mėnesiui  $3.00

15 cents per copy, 15 c, on Saturday

Dienraščio kainos;
Chicagoje ir priemiesčiuose
metams$22.00 
pusei metų$12.00 
trims mėnesiams  $7.00 
vienam mėnesiui$3.00

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

Kitose JAV vietose:
metams  $20.00
pusei metų  $11.00

Naujienos eina kasdien, 1 m tiriant 
sekmadienius. Laidka Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigui reikia siųsk pažta Money

1972.IX.1 d. Naujienose pa
skelbti II-jo PL Jaunimo kongre
so nutarimai: 1) Jaunimo susi- 
organizavimo reikalu, 2) Jauni
mo ryšių reikalu, 3) Talkos at
skiriems kraštams reikalu, 4) 
Lietuviškos šeimos reikalu, 5) 
Lietuviško švietimo reikalu, 6) 
Kultūrinės veiklos reikalu, 7) 
Lietuvių tautos reikalu, 8) Vi
suomeninės veiklos reikalu ir 9) 
Jaunimo kongreso reikalu.

Nutarimai, kaip matome, pa
liečia daug paties jaunimo ir vi
sos tautos aktualių reikalų. Jie, 
aiškūs, konkretūs, gerai sureda
guoti, siekiantieji gerų tikslų. 
Tokius malonu ir skaityt.

čia pateiksiu jų idėjų bei min
ties paryškinimą ir vieną kitą 
savo pastabą dėl jų.

Sustoju dabar ties pirmuoju 
jų, kur steigiama PL Jaunimo 
Sąjunga, PUS ir, be to, vienu

Orderiu kartu su užsakymu.

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

Sniečkus susirūpinęs savo kailiu
Antanas Sniečkus, Lietuvos komunistų partijos pir

masis sekretorius, yra susirūpinęs savo kailiu. Gudijos 
komunistų partijos pirmasis sekretorius Mašerovas, il
gus metus varinėjęs ne tik paprastus gudus, bet ir gudų 
partijos narius, buvo labai greitai nukeltas nuo sosto. 
Jis ne tik atleistas iš gudų komunistų partijos pirmojo 
sekretoriaus pareigų, bet nukeltas- pačion žemiausion 
partijos skalėn. Mašerovas neteks visų tų privilegijų, 
kurias turi panašias pareigas einantieji kvislingai. Jam 
nieko netrūko pačioje Gudijoje, jis Gudijos darbo žmonių 
saskaiton galėjo nuvažiuoti ir į Kaukazo kurortus.

Maserovas neteko privilegijų vien dėl to, kad nepri
žiūrėjo derliaus Gudijoje. Brežnevo vadovaujamas ko
mitetas iš ankstyvo pavasario yra padaręs visą eilę nuta
rimų žemės ūkio reikalu, bet Mašerovas nemokėjo tinka
mai jų pritaikyti Gudijoje. Jis pavėlavo su sėja, jis nepri
žiūrėjo ir trąšų. Rugių, avižų ir bulvių derliai šį metą 
Gudijoje labai blogi. Antanas ^Sniečkus, bijodamas, kad 
ir jo neištiktų panašus likimas, stengiasi iš paskutinių. 
Jis ne tik pats instruktuoja Tiesos redaktorius apie “ta
rybinei” Lietuvai reikalingiausius straipsnius, bet pats 
juos rašo. t

Jau vakar padarėme porą ištraukų iš jo straipsnio, 
kuris vadinasi “Lemiamos dienos kovoje už derlių”. “Ta
rybinė” Lietuva gyvena lemiamas dienas ne vien už der
lių, bet už paties Antano Sniečkaus kailį. Kai Kosyginas 
važinėjo po Lietuvą, tai viskas atrodė labai gerai. Sovie
tų premjeras buvo labai patenkintas Lietuvoje baigian
čiais nokti kviečiais, rugiais/ miežais ir laukuose maty
tais galvijais. Jis jau žinojo, kad Gudijoje, Ukrainoje ir 
Rusijos šiaurėje derlius bus labai blogas. Užtat jis labai 
daug tikėjosi iš Lietuvos.

Bet reikalai pradėjo keistis Kosyginui išvažiavus. 
Rugpjūčio pabaiga Lietuvoje pasitaikė lietinga. Keliose 
vietose lietus išguldė kviečius, rugius ir avižas. Vieto
mis didžiausiais plotais išguldyti linai. Prieš porą mėnesių 
Sniečkus gavo iš rusų keliolika kombainų, kurių pagalba 
jis tikėjosi nupiauti kviečius ir rugius. Bet lietus tiek su
šlapino dirvožemį, kad kombainai negalėjo būti naudo
jami. Jie suklimpsta į šlapią dirvą. Vietomis vis dėlto 
tuos rusiškus kombainus bando vartoti, bet jie prisive
lia purvynu. Valdžia pastatė kelis mechanikus vien kom
bainų purvynui atkrapštyti, bet tai nėra toks lengvas

darbas. Vieni mechanikai purvą iškrapšto į penkias mi
nutes, o kiti jo neiškrapšto ir milžinišką kombainą visai 
sugadina.

Jeigu Sniečkus būtų laiku nuvalęs kviečius ir rugius, 
tai būtų tapęs Sovietų Sąjungos didvyriu, bet jam nepa
sisekė. Tuo tarpu ant jo pradėjo gulti kitos problemos. 
Teisingiau pasakius, Sniečkui naują problemą primetė 
pati Maskva. Be ingių, Rusijoje neužderėjo ir bulvės. 
Rusui daug lengviau būti be duonos, bet jam labai sunku 
būti be bulvių. Be to, matyt, Maskvoje iškilo prestižo 
klausimas. Sovietų valdžia nutarė truks-laikys — Mas
kvą aprūpinti bulvėmis. Tai ne toks lengvas dalykas. 
Pirmon eilėn, Maskvoje arba visai netoli jos reikia pa
statyti didelius sandėlius, kuriuose bulvės galėtų išsi
laikyti. Reikia, kad jos nesušaltų ir nepradėtų dygti.

Sovietų valdžia, negalėjusi nuslėpti pačioje Maskvo
je esančios bulvių stokos, pradėjo tvirtinti, kad Maskvai 
bulvių užteks. Ji planavo iš rudens privežti bulvių į sos
tinės sandėlius ir tokiu būdu išvengti didelio nemalonu
mo. Jeigu provincijos gyventojai bulvių neturės, tai po
licija galės juos suvaldyti, bet jei Maskvos moterys pra
dės kalbėti apie bulvių stoką, jeigu sovietų sostinėn at
važiavusieji užsieniečiai įsitikins, kad Rusijoje net bul
vių nėra, tai Brežnevo ir visos komunistinės sistemos 
prestižui bus duotas skaudus smūgis. Bulvių sandėlių 
statyba pradėta, bet ji neina prie galo. Statybos me
džiagos yra didelis trūkumas, todėl ir negali laiku tų san
dėlių pastatyti.

Matyt, kad ir Sniečkus jau gavo įsakymą bulvėms 
vežti į Maskvą. Tame pačiame straipsnyje, kur jis aiški
na, kaip reikia nupiauti kviečius ir rugius, kaip nuvalyti" 
šieną ir primalti žolės miltų, jis užsimena ir apie bulves. 
Šiais metais Lietuvoje bulvės labai geros. Kelis arus tu
rėjusieji ūkininkai džiaugiasi gerų bulvių derliumi. O 
Sniečkus, bulvių reikalu šitaip kalba: >

“Jau prasideda ir bulviakasis. Pats laikas nukasti 
ne tik ankstyvąsias bulves, bet ir drėgnesnėse vietose 
esančius vėlyvųjų bulvių plotus”. (Ten pat.)

Sovietų valdžia nori, kad šių metų bulvės būtų nau
jai statomuose Maskvos bulvių sandėliuose. Bet ar bulvių 
sodintojai panašiai galvoja, tai tik netolima .ateitis paro
dys. Sniečkus gali priversti lietuvius anksčiau kasti bul
ves, bet ar jis turės pakankamai jėgų prieversti juos tas 
bulves nukasti? Jeigu buvę Lietuvos ūkininkai žinotų, 
kad bulvės bus laikomos Lietuvos kapčiuose, tai gal jie ir 
nukastų jas. Bet dabar jie žino, kad lietuvių sodintos ir 
augintos bulvės bus išvežtos į Maskvos sandėlius. Lietu
viai tų bulvių niekad neragaus. Jiems juk vistiek, ar tos 
bulvės sušals ar jos bus išvežtos rusams.

kitu sakiniu išryškinamas jos 
ryšys su PLB, o toliau nusako
mi dar jos uždaviniai bei duoda
ma jos organizacinė apybraiža.

I---- Nutarime pasakyta, kad
PUS 1) veiks PLB rėmuose; 2) 
kad ji savo “bendravimo” (?!) 
ir bendradarbiavimo būdus su
tars su PLB Valdyba; 3) kad 
kraštų LB valdybos “yra prašo
mos” priimti kraštų US valdy
bų pirmininkus “pilnateisiais 
kraštų LB valdybų nariais”.

Iš to galima spręsti, kad PUS 
nebus visai atskira mūsų visuo
meninė organizacija, o bus sa
va organizacine struktūra susi
jungusi su PLB, kaip su jos ka
mienu. Tai bus, galima sakyti, 
jaunųjų lietuvių “bendruomenė” 
(jos narių amžius nutarimu ri
bojimas 16-30 m.), šalia PLB, 
kaip branduolio.

II----Dabar kelios pastabos:
a) Mano nuomone, PUS stei

gimo reikalas buvo pribrendęs, 
iššauktas paties gyvenimo. Ko
dėl ? Pirmiausia, mūsų jaunimas 
labai nenoromis jungėsi j PLB. 
Dalis jo, tiesa, priklausė kelioms 
mūsų jaunimo pasaulėžvalginėm 
ar šiaip specialių tikslų organi
zacijoms, bet didesnė jo dalis 
buvo visai neorganizuota, tiesiog 
pasitraukusi iš lietuviško gyve
nimo. Reikėjo ką daryti, norint 
bent jau grąžinti j tą lietuviš
kąjį gyvenimą iš jo pasitrauku
sius. Gal gi šiuo būdu, Įsteigiant 
dabar specialią jaunimo bendruo
meninę organizaciją, tas ir pa
vyks padaryti. Tai būtų didelis 
laimėjimas. Dėl jo vieno rei
kėjo Įsteigti tokią jaunimo or
ganizaciją, šalia PLB;

b) Jaunimas visose tautose 
yra gyva nacionalinė jėga. Po
tenciali jėga glūdi ir musų emi
grantiniame jaunime, nežiūrint 
tai, kad jis ir yra, atskilęs nuo 
savo tautos, nes yra neigiamai 
veikiamas svetimųjų Įtakų. Ta 
potencinė jėga kokio didesnio 
mus sukrėtusio įvykio (pvz. Si
mo Kudirkos išdavimo) metu 
prasiverždavo ir mūsų jaunime. 
Jaunimas, tokiais atvejais, nuo
taikų pagautas, griebdavosi 
“partizaniškai” kokių demons-' 
tracijų, manifestacijų, netgi ir 
ad hoc komitetų organizavimų, 
bet, toms nuotaikoms atslūgus 
ar praėjus, jis vėl pasitraukda
vo Į savo “nirvaną”, nieko dides
nio nenuveikęs. O būtų daug ge
riau, kad jis turėtų savo bendri
nę organizaciją; kuri planuotų 
bendrą mūs viso jaunimo darbą; 
kuri, esant pagrindui, Įtrauktų
Į tą darbą ir jau esamas jauni
mo organizacijas, kaip tokias; 
kuri irgi derintų jų veiklą; ku
ri telktų darbui ir neorganizuotą 
jaunimą, kurio dar nepasisekė 
Įtraukti į organizuotą. To visa, 
kaip atrodo iš nutarimo, iš jame 
nurodytų (PLJS tikslų ir užda-

vinių, dabar ir sieks steigiamoji 
ta nauja mūs jaunimo organi
zacija, ta PUS veikdama PLB 
rėmuose. Tai plati PUS darbo 
dirva, kuriai nebuvo galima leis
ti toliau dirvonuoti.

c) Turėčiau čia dar vieną ki
tą savo teisinę pastabą dėl PUS 
“sukabinimo” sava organizacine 
struktūra su PLB, bet manau, 
kad jos čia neverta daryt. Tei
sinės tobulybės niekur nėra, tai

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

WA 5-8878

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway 

AN 8-8764

BRANCH;
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5-7788

CLEVELAND, OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1836

DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560

ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608

HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos • Campau Avenue 

365-6350

KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So. Bethany 

AT 1-1757

MIAMI, FLA. 33138 
6405 Biscayne Blvd. 

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave. N. E.

Tel.; (612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave. 

224-0829

nereikia jos norėti ir Šiuo atve
ju, organizuojamoje pateisina
mų tikslų PUS.

Didžiausiais žmonių žudikais 
laikomi Kremliaus valdovai ir 
jų Įsteigta NJCV.D. (Narodnyj 
komisariat vnutrenych del). Per 
4vairius valymus jie yra išžudę 
nuo 8.000.000 iki 10.000.000 
žmonių. Po jų seka vokiečių 
naciai.

Mes padidinome savo štabą greitai tvarkyti jūsų siuntas. 
Duokite mums savo siuntinius. Mes viską atliksim jų 

pristatymui

PAKETAI-DOVANOS
Į SSSR

SENA PATIKIMA FIRMA
TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI KLIJENTŪRAI 

40 METŲ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 

tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 

Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams 

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės į:

(Affiliated with Podarogifts, Inc.)
723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 

Phone (215) 925-3455
NEW YORK CENTRAL OFFICE:

240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001
Tarpe 27 ir 28-tos gatvių. Požemio traukiniai — BMT, EE arba RR. 

Autobusai — 1, 2, 5 ir 15.
TEL. (212) 725-2449

arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 43930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St.

731-8577
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave. 

GR 1-3712
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd. 

382-1568
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

LO 4-7981
TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty Street 

LY 9-9163
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison ..Street 

798-3347
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave. 

BA 5-5923
VINELAND, N. J. 08360
Parish Hall
West Landis Ave. 

(609) 691-8423
SEATTLE, WASH. 98103 
1512 N. 39th St. 

ME 3-1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave. 

257-2113
HARTFORD, CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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dalykus.
Mano tėvas, kol buvo jaunas, buvo stiprus ir dar

bingas. Jis dar laikėsi, kol atgavo kalėjimo ir teismų 
metu apleistą ūkį, bet vėliau, kai gyvenimas vėl grįžo 
Į normalias vėžes ir visame krašte maištai aprimo, tai

Kai tėvas sugrįžo, atsimenu, ir jau įsitraukė į ūkio mano tėvas pradėjo negaluoti. Pradžioje jis jautėsi pa- 
darbus, tai gana dažnai susitikdavo su kaimynais. Kar-vargęs, o vėliau jam jau reikėdavo net ir prigulti, 
tais ūkininkai ateidavo pas tėvą pasikalbėti, o dažnai Laimė, kad tėvas mėgdavo skaityti. Sunkesnių lau- 
jie susitikdavo Griškabūdyje. Ten sustodavo prie veži-ko darbų tam tikrais laikotarpiais jis negalėdavo dirb
inu rinkoje, o kartais užeidavo ir į alines. Susėsdavo ti, bet jis ir atsigulęs be darbo nebūdavo. Jei geriau 
prie stiklo alaus ir pasakodavo apie gyvenimą Lomžos jausdavosi, tai lengvesnius darbus dirbdavo prie na- 
kalėjime. Jis labai gerai pažino kitus nuteistuosius, mų, o vėliau, jei jau reikėdavo prigulti, tai visuomet 
todėl ir apie juos galėjo giminėms ir pažįstamiems pa-pasiimdavo knygą i rankas. Skaitė jis įvairiausias knv- 
pasakoti. Jis buvo teisiamas kartu su kitais, tai jam gas, pradedent Biblija ir baigiant didelėmis gamtos 
buvo gerai žinoma ir visa bylos eiga. Jis vienas ryžosi mokslų knygomis. Jis labai mėgo geografijas ir įvai- 
toliau bylinėtis ir laimėjo, todėl daugelio jis buvo skai- rius žemės aprašymus.
tomas apdairesniu už kitus. .. > . ... ,Mano tėvas skaitydavo ir rusiskas knygas. Eida-

— Revoliucijos dienomis jis padarė daugiau už ki- mas į Griškabūdžio dviklasę. jis gerokai pramoko ni
tus, — sakydavo ūkininkai., — bet jis mokėjo išsisukti siškai, o vėliau, kai jau pateko i rusų kariuomenę, tai

savo žinias dar papildė. Pradžioje jo tėvai norėjo leis-su mažesne bausme.
Mano tėvas buvo aukštas vyras, kokių 5 pėdų ir 6 

colių aukščio. Jis buvo kresnas. Manau, kad svėrė 
apie 200 svarų. Jis buvo šviesiaplaukis, turėjo gražias 
mėlynas akis. Jis gražiai sugyveno su kaimynais. Jei 
galėdavo, lai padėdavo. Jam nusipirkus mašinas, Įsi
drąsino ir kiti jas pirkti. Bet ne visiems darbas išeida-

ti jį Veiverių mokytojų seminariją. Ten eidavo dau
gelis jaunimo, kurie galėdavo išsisukti iš Seinų kuni
gų seminarijos. Tėvas skaitėsi gabiu mokiniu, išlaikė 
egzaminus ir galėjo išloti Į Veiverius. Pradžioje visi 
taip planavo ir kalbėjo, bet kodėl jo tėvas, mano die
dukas. vėliau pakeitė savo nuomonę, tai aš ir šian
dien nebežinau.vo. Vienas svarbiausias mašinos dalis sulankstydavo, 

o kitas sulaužydavo. Jeigu tiktai pamatydavo kokį Tėvas užaugo ūkyje ir mokėjo visus žemės ūkio 
mašinos užsikirtimą, tai tuojau ir važiuodavo pas ma-darbus. Sulaukęs 21 metų amžiaus buvo pašauktas i 
no tėvą patarimo. rusų caro kariuomenę. Ten jam teko pratarnauti net

Mano tėvas išgerdavo po stiklą alaus arba stikliukų trejis metus. Pačioje pradžioje jis buvo paskirtas j 
degtinės. Namie jis negerdavo, bet kai išvažiuodavo pėstininkų pulką ir išvežtas į Rusijos gilumą. Ncbe- 
i Griškabūdį, tai ten. susitikęs su kaimynais, visuo-prisimenu, kur jam teko tarnauti, bet žinau, kad toli- 
met išmesdavo. Jis išgėręs niekad netriukšmaudavo, moję šiaurėje. Daugelį lietuvių rusai siųsdavo į toli- 
Buvo ramus ir galėjo žmonėms pasakoti jam žinomus mas vietas apmokymams ir tarnybai.

Mano tėvas, matyt, buvo gabus vyras. Gavęs pa
grindini karišką apmokymą ir išlaikęs visus reikalin
gus egzaminus, tėvas buvo paskirtas dirbti kariuome
nės štabo raštinėje. Daugelis lietuvių turėjo daug var
go, kol jie suprasdavo pagrindinius karo mokslo dės
nius. Rusų karininkai ar puskarininkiai komanduoda
vo, bet lietuviai, nesuprasdami rusiškai, nebežinojo, 
ką ta komanda reiškia. Tuo tarpu mano tėvas galėjo 
kalbėti ir rašyti rusiškai. Reikia manyti, kad rašė be 
klaidų, jeigu turėjo dirbti pulko štabo raštinėje.

Turiu pasakyti, kad apie rusus jis buvo ne kokios 
nuomonės. Rusų kariuomenės karininkai ir net kai ku
rie puskarininkiai buvo pamokyti, bet rusų valdžios 
mobilizuoti kareiviai buvo labai jau netašyti. Jie buvo 
geri žmonės, bet su jais būdavo labai sunku susitarti. 
Jie buvo labai paprasti, tikėjo kiekvienu Įsakymu, bet 
jeigu jiems tekdavo savarankiškai ką atlikti, tai pasi
mesdavo. Rusų kariuomenės karininkai, ypač jaunes
nieji, taip pat nebuvo mokyti. Jie buvo drąsūs, ėjo 
mūšin, bet daugiau nieko. Aukštesnieji rusų karinin
kai buvo gerai pamokyti žmonės. Tėvas juos gerbda
vo. jie netikėjo pasakomis, bet skaitėsi su gyvenimo 
faktais.

Mano tėvas, jau sugrįžęs į Bliuviškius, savo kai
mynams šitaip pasakodavo apie rusus:

— Rusai yra atsilikę; skaityti jie moka, bet neskai
to; o jeigu ir skaito, tai tuščiausius ir nepatikimiau- 
sius dalykus. Dauguma rusų tai tiktai tiek težino: 
“Dievas yra danguje, o caras yra žemėje”, šis Įsitiki
nimas juose yra labai stiprus, jiems neabejotinas. Re
tam ateina mintis suabejoti šia plačiai priimta minti
mi. Blogiau, jeigu kai kuris pradeda abejoti ir sten
giasi savo mintimis pasidalyti. Dar blogiau kiekvie
nam Rusijos gyventojui, jeigu kuris rusas ryžtasi pa
tikrinti, ar iš tikrųjų Dievas yra danguje ir ar turi tei

sę caras viską valdyti žemėje.
o-lter.-ąųoagerk

Rusijoje prasidėjo didžiausias nerimas, kai keli 
rusai studentai ne tik suabejojo minėtu dėsniu, bet 
panoro žemėje valdantį carą pasiųsti į dangų. Vienas 
caras ten buvo pasiųstas, bet kiti ėmėsi apsaugos prie
monių. Jiems geriau patiko valdyti žemėje, negu sku
bėti į dangų ir atsisėsti sosto dešinėje. Matyt, kad apie 
Dievą danguje carai tiktai kitiems pasakojo, bet patys 
juo netikėjo. Visi žinome, kad Dievas yra geras. Carai 
juk taip pat skelbėsi geri, pono Dievo jiems bijoti ne
reikėjo, o vis dėlto jie į dangų neskubėjo. Smarkiai 
persekiojo tuos studentus, kurie carą norėjo į dangų 
pasiųsti.

Dar didesnė panika apėmė Rusijos valdovus, kai 
studentai pradėjo siųsti į dangų žiauresnius guberna
torius, policijos vadus ir labiausiai carui atsidavusius 
ministrus. Mano tėvas atidžiai skaitė aprašymus apie 
minėtų studentų pasikėsinimus prieš carą, gubernato
rius ir aukštus policijos viršininkus. Iš kur jis tų kny
gų gaudavo, aš nežinau. Jos buvo rusiškos. Vienos 
spausdintos pačioje Rusijoje, o kitos spausdintos Vo
kietijoje. Mano tėvas daugiausia tokių rusiškų knygų 
gaudavo iš vieno totorio.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI •‘NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSllS

IR GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63 rd STREET*
Ofiso tel«f.t PRospect 8-3229
R»xidL tolofu WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 
auo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždarytu.

Rerz. tol, 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir sės tad. tiktai susitarus.

Rez: GI 8-0873

DR. W. E1S1N - EISIMAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

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

Jaunimo Kongreso atstovai aiškinasi
š. m. rugpiūčio 26 d. Cleve- 

landė, Union Savings banko 
patalpose, įvyko specialus P.
L. B. valdybos posėdis, kurį 
sušaukti paprašė keturi valdy
bos nariai: dr. <H. Brazaitis, dr. 
Ant. Butkus, Al. Laikūnas ir 
Ant. Rinkūnas, pasiūlydami 
darbotvarkę su svarbiausiais 
punktais — praėjusio PLJ 
Kongreso ir ateinančio PLB 
seimo reikalai.

Posėdis prasidėjo 5 vai. 30 
min. p. p.: baigėsi 2 vai. naktį. 
Jame dalyvavo visi PLB val
dybos nariai: pirmininkas St 
Barzdukas, sekr. Ant. Gailiu- 
šis, vicepirm. dr. H. Brazaitis, 
dr. Ant. Butkus, Al. Laikūnas,
M. Lenkauskienė, dr. V. Ma
jauskas, dr. Alg. Nasvytis ir 
Ant Rinkūnas. Pirmojoje po
sėdžio dalyje, Informuojantis 
PLJ klausimais, dalyvavo II 
PLJK komiteto pirm-kas R. 
Sakadolskis.

Pranešimus apie praėjusį

GRADINSKAS

DR. NINA KRAUCEL- 
KR1AUCEUŪNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.
' Telef. WA 5-2670.

Neatsiliepus — skambinti 
471-0225.

Valandos pagal susitarimą.

VĖSINTUVAI
IR SENIAUSIEMS 

NAMAMS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! 
fe ------ 'J

GĖLININKAS
(PUTKAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

Ofiso fel.: HE 418’8 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7ht STREET

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

DR. FRANK PIKKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lens*?”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

GUŽAUSKU'
GULĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 
2443 WEST 63ra STREET 

Telefonai; PR 84)833 Ir PR 8-0834 1

I PERKRAUSTYMA1

į MOVING
’ Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Į2047 W, 67th PI. WAlbrook 5-8063^

>■' " ..... ""
i MOVING

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi v atstumu. 

ANTANAS VILIMAS
į 823 West 34 Place
■ Tat: FRontier 6-1882

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 

Ofise telef<: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendri praktlkf Ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tai.: WA 5-3099

<=• ........... : -'"=^

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai/ 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 

fe ••• -■ • ......... ................

PLJ Kongresų padarė M. Len
kauskienė ir R. Sakadolskis, 
juos papildė St. Barzdukas. M. 
Lenkauskienės pranešimas lie
tė daugiau kongreso eigą, kiek 
ji daugiausia iš pranešimų 
bei spaudoje visuomenei bu
vo žinoma. Nauja buvo kele
tas privačių buv. kongreso da
lyvių laiškų, kurie čia pat bu
vo paskaityti vaizduojant 
kaip palankiai kongreso pro
grama vertinama buv. jo daly
vių, grįžusių į savo kraštus 
užjOryje.

R. Sakadolskio pranešimas 
daugiau lietė pokongresinius 
užsimojimus. Apyskaitos bū
siančios baigtos per porą mė
nesių. Baigiamajame PLJKko
miteto posėdžiui, įvyksian
čiam apie š. m. spalio pabaigą, 
jos būsiančios pateiktos tvir
tinti ir perduoti PLB valdybai. 
Susumuojant kongreso išda
vas, numatoma išryškinti jo 
laimėjimus ir išskaičiuoti pa
sitaikiusias klaidas bei netiks
lumus. Tatai palengintų ir pa
tikslintų trečiojo kongreso 
rengėjų darbą ateityje. Be 
apyskaitų, pokongresiniuose 
darbuose numatyta išleisti ke
letas spausdinių. Pirmasis ap
imtų studijų savaitės ir sto
vyklos metu skaitytų praneši
mų tekstus, kurie turėtų ko 
plačiausiai pasklisti jaunimo 
sluogsniuose visame pasauly
je. Antrasis leidinys žodiniu 
tekstu ir gausiomis iliustraci
jomis atvaizduotų visą kon
greso eigą. Trečiasis siaures
nės apimties periodinis leidi
nys būsiąs lyg Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos biulete
nis. Jo pirmasis numeris nu
matomas išleisti š. m. rugsėjo 
pabaigoje.

St. Barzdukas savo papildy
me pareiškė, jog prieš porą 
dienų sužinojęs iš Finansų 
Komisijos pirm-ko dr. J. Ka
zicko, kad finansiniai kongre
so reikalai susibalansavę. Ap
mokėjus paskutines sąskai
tas, piniginių- nuostolių nebū
sią, susidaręs perteklius bū
siąs prijungtas prie išbaigtos 
apyskaitos apie š. m. spalio 
mėn. pabaigą.

Po šių pranešimų valdybos 
nariai pateikė pranešėjams 
visą eilę klausimų, kurie do
mino ne tik juos, kaip oficia
laus kongreso rengėjo PLB 
valdybos narius, bet plačiąją, 
kongreso rengimą rėmusią vi
suomene. Paklausimai lietė 
kongreso nutarimų neskelbimą 
studijų savaitės Kento univer
sitete uždarumą, neįsileidžiant 
ne tik spaudos, bet ir kai ku
rių PLB valdybos narių, nors 
jų kolnpetencijos apimties da
lykai studijų savaitės metu 
buvo svarstomi ir aptariami. 
Nemaža dėmesio buvo skirta, 
siekiant išsiaiškinti naujai Įs
teigtos Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos santykius tiek 
su veikiančiomis jaunimo or
ganizacijomis, tiek su Bend-

ruomenės jaunimo sekcijo
mis. Tolimesnėje klausimų ei
goje buvo paliesta ir kongreso 
programa, jos derinimas ar 
nesiderinimas su .greta vyks
tančia tautinių šokių švente 
ir t. t.

Dalis keltų klausimų buvo 
čia pat išaiškinta. Kai kuriems 
kitiems, liečiantiems PLJ Są
jungą, atsakymo nerasta, nes 
nebuvo asmens, kuris būtų 
kompetetingas kalbėti tos Są
jungos vardu. Kongresas iškė
lęs tik jos suorganizavimo 
idėją. Visa kita paaiškėsią, 
kai būsiąs priimtas jos statu
tas, kuris tik dabar esąs pra
dedamas ruošti. Lygiai taip 
pat liko neaišku, kieno pa
tvarkymu buvęs išlaikytas 
studijų, dienų uždarumas. 
Kongreso nutarimų paskelbi
mas nusidelsęs dėl staigios JK 
komiteto pirmininko tėvo 
mirties. Tie nutarimai buvo 
čia pat pateikti visiems PLB 
valdybos nariams, tą pačią 
dieną išsiuntinėti mūsų perio
dinei spaudai. Peticijos para
šai rankiojami ir toliau. Ji bū
sianti Įteikta JT ateinančių 
metų pradžioje.

Informacines diskusijas jau
nimo kongreso reikalą bai
giant, buvo sutarta, jog PLB 
valdyba apgailestauja, kad ne 
visi jos nariai ir ne visi lietu
vių spaudos atstovai buvo pa
kviesti Į studijų dienas Kento 
universitete ir kad nebuvo su
darytos sąlygos JK*atstovams 
dalyvauti tautinių šokių šven
tės parade. Oficialus tauti
nių šokių šventės rengėjas bu
vo JAV LB, todėl jos pirmi
ninkas paprašytas buvusią pa
dėti išaiškinti. ,

Tolimesnėje posėdžio eigo
je nutarta ateinančią žiemą 
siųsti PLB atstovą į Pietų A- 
merikos Lietuvių Kongresą. 
Ruošiantis ateinančiam PLB 
Seimui, konstatuota, jog per 
praėjusius penkeris metus 
PLB gyvenime ypatingų paki
timų neįvyko, todėl ir Seimo 
atstovų skaičius turėtų pasi
likti tas pats: JAV LB 45, Ka
nados LB 16. Seimo progra
mai suprojektuoti komisija 
(dr. Brazaitis, dr. Butkus ir 
dr. Nasvytis) pateikė savo 
projektą, kuri posėdis apsvar
stė ir priėmė. Priimtos taip 
pat ir technikinio PLB IV-to

šeimo komiteto darbo taisyk
lės. šiam komitetui vadovau
ja dr. J. Genys, Washington, 
D. C

Kitas PLB posėdis ^numaty
tas šaukti, kada bus pareng
tos JK apyskaitos, y. š. m. 
spalio mėn. pabaigoje, (alns)

Brighton Parkas
Iš Upytės Klubo susirinkimo

Upytės Draugiško Klubo ei
linis susirinkimas Įvyko rug
sėjo 1 d. Hollywood salėje. 
Susirinkime dalyvavo gausus 
narių skaičius. Pirmininkė 
Anna Condux atidarė susirin
kimą ir pakvietė vienos minu
tės atsistojimu pagerbti miru
sią narę Bessie Zapolis. Jos 
artimiesiems pareikšta užuo
jauta.

Protokolą perskaitė rašti
ninkė Antoinette Kalys ir bu
vo vienbalsiai priimtas.

Į klubą Įsirašė viena nauja 
narė — Adele Šankus.

Pikniko komisija, Mary Ne- 
berieza, Mary* Radzukinas ir 
A. Condux pranešė raportus, 
kad abu piknikai sutraukė 
daug publikos ir klubas pada
rė gražų pelną. Kasper Krikš
čiūnas ir Antanas Radzuki
nas daug pagelbėjo dirbti mū
sų komisijai. Taigi dėkojame 
visiems darbininkams ir au
kotojams.

Pirmininkė pranešė, kad 
mūsų geras narys ir didelis 
veikėjas Julius Klimas susirgo 
ir gydosi Šv. Kryžiaus ligoni
nėje, 455 kambaryje. Prašome 
visus narius ir draugus, kurie 
turi laiko, aplankyti. Linkime 
jam, kad greitai pasveiktų ir 
sugrįžtų mūsų tarpan.

Po susirinkimo nariai buvo 
pavaišinti. Vakaras užsibaigė 
linksmai. A. K.

— Violeta Lapailienė, pra
eitą žiemą praleidusi Florido
je, vasaros -karščius leidžia 
Minnesotoje. Automobiliu ji 
atliko ilgą kelionę po Kalifor
niją ir vakarų valstijas. Min
nesotoje, dūktos dideliame že
mės, miškų ir eženi plote, ji 
rengiasi prabūti iki spalio 
pradžios.

SKAITYK PATS IR FARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

ALEX DAUBARAS
Gyv< Chicago, Illinois

CR/VNE SAVINGS and Loan Association
DR. VYT. TAURAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
praktika, ipac MOTERŲ ligo-* 

Oflwr 2652 WEST 5?fh STREET 
Tab: PR 1-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Scštadie- 
■iaig 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71rt STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

Vai.: 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TT’RI GERIAI'SLĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

4 7 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083* 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

mokama dviejų 
mėty certifi- 

catams. Mažiau
sia 55,000 

ar daugiau

Pinigai įdėti prieš menesio 15 d duoda dividendus už visą mėnesi. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą, 
i

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00" ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

Mirė 1972 m. rugsėjo 7 dieną, 7:00 vai. vak., sulaukęs senatvės. 
Gimęs Lietuvoje, Radviliškio parap., Gendvilių kaime.

Amerikoje išgyveno 64 metus.
Paliko nuliūdę: brolis Povilas, su šeima ir kiti giminės, draugai 

bei pažįstamu
Lietuvoje liko sesuo Brigita su šeima.
šeštadienį, 5 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Lack (Lackawicz) ko

plyčioje, 2424 W. 69 St.
Pirmadieqįr rugsėjo 11 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Alex Daubaro giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Brolis, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

PADĖKA
Mūsų mylima žmona, motina ir sesuo

A. t A.
JONĖ GEDGAUDAITE - KAZITENIENĖ

staiga mirė Š. m. rugpiūčio mėn. 15 dieną Palaidota rugpiūčio 19 d. 
Kenosha, Wis., šv. Jurgio kapinėse.

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir laidotuvių dalyviams 
už pareikštą užuojautą raštu, žodžiu ir už gėles.

Dėkojame visiems atsilankiusiems atsisveikinti su velione lai
dotuvių koplyčioje, dalyvavusiems pamaldose šv. Petro parapijos 
bažnyčioje ir palydėjusiems į kapines.

Dėkojame kun. Sapliui už maldas koplyčioje, šv. mišias ir mal
das prie karsto kapinėse.

Dėkojame draugams, nešusiems karstą.
Dėkojame L. B. Kenosha — Racine apylinkės V-bai ir D. L. K. 

Kęstučio šaulių kuopai už pareikštą kolektyvinę užuojautą ir gėles.
Dėkojame Dr. Balčiūnai už skubų atvykimą ir pastangas atgaivinti 

ištiktą širdies smūgio velionę.
Ačiū visiems už sudėtas aukas šv. mišioms ir Lietuvių Fondui.

Nuliūdę:

Vyras Jonas, duktė Irena, broliai — Ignas, Antanas, 
Stasys, seserys — Elza, Juzė, Jadvyga, Sofija.

-—-------------—----------——
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Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai,
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

%

būtumėt nekalti ir tikri Dievo vaikai, nebartini sugedusios 
ir iškrypusio^ giminės tarpe, tarp kurio žibate, kaip žiburiai pasaulyje^ 
tvirtai prisilaikydami prie gyvybės žodžio. FiL 2:15, 14.

Kiekvienas Dievui pasišventęs žmogus privalo būti labai darbštus. Tie
sos platinime, jis turi Šviesiai žibinti savo šviesą, ir laikyti savo Švyturius 
pritaisytus bei degančius. Ką reiškia tie židžiai “Pritaisytus ir degančius?” 
Jie reiškia tiek, kad turime labai atidžiai tyrinėti gyvybės žodžius, kad įgy
tume tikrą Tiesos pažinimą, ir kad rūpestingai ir atsargiai atmestnmėm nuo 
savęs kiekvieną klaidos apsireiškimą tuojau kai jį patėmijame — ar tai 
būtų klaida pamoksluose, ar kasdieniniuose mūsų apsiėjimuose — taip kad 
iš mūsų šviestų aiški Dieviškos tiesos šviesa, kiaurai permatoma ir turinti 
labai mažai kliūčių.

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
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EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS r. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERN1SKOS AIR-CONDITION EI) KOI’LYČiOS

NARIAI:
Chicagog
Lietuvių
Lajdotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAV* 
MAS DIENA 

IP. NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ’Af 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

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

------------------------------------ -------------------------------- -------- -

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUAN1CA AVE. Tel.: YAraa 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911
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Nebepasitiki aldermonu Francis X. Lawlor
15-tos apylinkės atstovas kun. 

Francis N. Lawlor buvo išrink
tas, 1971 met. vasario 23 dieną. 
Rinkimuose ji rėmė visi tos apy
linkės balti gyventojai. Daugiau
sia jį parėmė darbu ir finansi
niais ištekliais Marquette Parko

gyven-t

kuriam 
su kai-

■

I

SPECIALŪS PAKETAI 
ŠVENTĖMS

Į LIETUVA
Viskas apmokėta.

Gavėjui nieko nereikia 
primokėti.

Jie yra geriausi ir vertingiausi 
jūsų giminėms ilgai atminčiai.

IMITUOTI KAILINIAI — 
$108.00

Užsakykite tuos puikius ir šii
tus kailinius, 
tybė. 
ar 
ar

Fantastiška ver
Parinkite Minkos (lygius 

dryžuotus), tikrų 
Mouton ėriukų.

Persijos

i

SKEPETŲ $54.90
mažomis

a<

I

o

10
5 vilnonės skepetos su 
ar didelėmis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokių spalvų.

(Jų vertė apie 250 rublių). 
ORO PAŠTU — S63.40

★
DIDELI VILNOS ŠALIKAI

$96.00
54 x 54 colių dydžio su kutais 
aplink, gražių gėlių raštais.

ORO PAŠTU - - SU3.00
★ 

KOMBINACIJOS SIUNTINYS 
DIDELĖS VERTES . . $169.00 
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui. 100% vilna. 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiui paltui, 
3 U yrd. 100% vilnonės medžia
gos vyr. kostiumui. 3 yrd. 100% 
viln. medžiagos žieminei sukne
lei. 2 dvigubo dydžio paklodės, 
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.

Lietuvių Namų Savininkų or» 
ganizacija ir apylinkės 
tojai.

Po rinkimų, praėjus 
laikui, jis pradėjo tartis
mynine juoda atstove. Kokia te
ma buvo jų kalbos, tikrų žinių 
neturima, bet jos neteikė džiugi- 

j nančios vilties. Budri Marquette 
Parko Lietuvių Namų Savininkų

I organizacijos valdybos akis ati
džiai stebėjo visus jo veiksmus.

Š. m. rugpjūčio mėn. 13 dieną 
į kun. Francis N. Lawlor South
town Economist, paskelbė sa- 
vo nusistatymą. Dabar jis aiš
kiai pasisakė už Marquette Par
ko apylinkės integravimą. To-

I kiti savo pasielgimu, jis sukėlė 
tos apylinkės gyventojų tarpe

Į pasipiktinimą.
Išsiaiškinimui susidariusios 

padėties, Marquette Parko Lie-
1 tuviu Namų Savininkų organiza
cijos valdybos pirmininkas Juo
zas Bacevičius sudarė tokią de- 

ilegaciją; Juozas Bacevičius, pir
mininkas, Juozas Bagdžius, Al- 

' gis Barakauskas, Algis Regis, 
įJuozas Skeivys Antanas Stakė- 
nas, ir Jonas Stonkus. Delega
cija š. m. rugpiūčio 23 dieną nu
vyko sutartu laiku. Rado mus 
laukianti aldermoną.

Delegacijos programoje buvo 
trys pagrindiniai klausimai:

Parke, Campbell ir 71-03 gatvių mų Savininkų susirinkimas pa
kampe. Tą sklypą paėmė C. H J.skyrė jam $l,0o0, o patys na- 
A., organizacija ir nori ten pa- ’ mų savininkai ėjo nuo durų prie 
statyti pigius butus. Sklypą no-' durų, prašydami žmones, kad 
rimą iš C. H. A. atimti ir jį grą-j balsuotų už kun. Lawlor, o da
binti teisėtiems savininkams. Tas j bar štai kaip jis elgiasi. Alder- 
klausimas nėra lengvai spren-, mono Lawlor rėmėjams tai labai 
Jžiamas, stsidaro įvairių kliūčių. 
Iš kalbos susidarė Įspūdis, kad 
atstovas F. X. Lawlor yra pa
lankus pigiųjų butų statybai.

Trečias ir pats sunkiausis 
klausimas, reikalavęs daug kan
trybės ir nervų kun. F. X. Law- į 
lor buvo, ar jis yra nusistatęs Į 
integruoti Marquette Parko apy- j 
linkę. Tuo klausimu buvo 1_ 
bai kietos diskusijos, kurios už
sitęsė iki vėlyvos nakties. Buvo 
reikalauta, kad jis atšauktų min
tis, kurios buvo ]

karti piliulė. Antanas Stakėnas

— Po vasaros atostogų L. M. 
ansamblis Dainava pradeda sa
vo darbą. Lietuviškos dainos 

la-1 mėgėjai kviečiami Įsijungti Į 
Dainavos Ansamblio choristų 
eiles, atvykstant į pirmą repeti
ciją, kuri įvyks 1972 m. rugsė-

paskelbtos niėn. 12 d. 3:00 vai. vakare 
Southtown Economist, priešta- Jaunimo Centro patalpose.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

MŪRINIS 5 KAMBARIŲ NAMAS. Ge
ras. Švarus. Pigus. Gazo šilima. Ke
ramikos vonia. Prie 69-tos ir Maple
wood. Reikia pamatyti. Brokerio 

tel. PR 8-6916.

REAL ESTATE FOR SALS 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

SKUBIAI PARDUODAMAS 
MARQUETTE PARKE 

6*4 kambarių mūrinis namas, 71 ir 
Sacramento apylinkėj. Pusantros vo

nios, sausas beismantas. Garažas. 
Greit galima užimti. 

$23,900. 
Tel. 737-7202.

HELP WANTED — 8EMALE 
Darbininkių Reikia

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

DĖL VISŲ INTORMACUŲ, KREIPKITĖS Į

DELIKATESŲ SIUNTINYS — 
$63.00

1 svaras kavos, 1 sv. šokola- 
I dinių saldainių, 2’4 sv. smul- 
i kaus cukraus. *’2 4 sv. ryžių, 
Į 2 sv. rūkytų lašinių, 1 sv. svies- 
! to, 1 sv. sūrio, 1 sv. Įvairių vai- 
| siu. 2 sv. vengriškos salami, 1 sv. 
I vaisių marmelado, 1 sv. maka

ronų. sv. figų, sv. sausai
nių. l2 sv. vaflių.

Yra ir daugiau specialių pa
ketų su vertingais daiktais.

Reikalaukite mūsų naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo 

UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

Pirmas, pristatymas Mar
quette Parko Lietuvių Namų Sa
vininkų organizacijos atstovo 
Juozo Skeivio. Jis yra paskirtas 
prie 15 ir 13 apylinkės atstovu 
atstovauti namų savininkų or
ganizaciją. Juozas Skeivys Įtei
kė Įgaliojimą, kuri kun. F. N. 
Lawlor perskaitė, pasižymėjo sa
vo rašte ir Įgaliojimą grąžino.

Antras klausimas buvo Petro 
ir Marijos Baltramonių žemės 
sklypas, kuris yra Marquette

raujaučias Marquette Parko apy
linkės gyventojų reikalams. Jis 
atsakė, kad to padaryti jis ne
galįs, nes kas yra paskelbta, vis
kas yra padaryta teisingai, jis 
mano taip elgtis.

Kun. Lawlor pasiūlė delega
cijai, kad Marquette Parkas pri
imtų juodosios rasės gyventojus. 
Delegacija jo pasiūlimą griežtai 
atmetė ir pareiškė protestą prieš 
jo priešiškus veiksmus. Dabar 
aiškiai išryškėjo jo nelojalumas 
Įsipareigojimams ir prieš rinki
mus duotiems pažadams. Kun. 
Lawlor Southtown Economiste 
sako: “mano tikslas yra sutver
ti blokų klubus. Niekuomet ne
buvau minėjęs, kad į vakarus 
nuo Ashland Avė. nebus leidžia
ma juodosios rasės žmonėms 
nuomoti ar pirkti namus. Juo
doji rasė keliasi į vakarus, jie 
irgi nori pasidžiaugti aukštu gy
venimo standartu. Jie taip pat 
nori turėti galimybę saugiai 
vaikščioti naktimis”.

— Dail. Janina Monkutė - 
Marks laimėjo premiją už spal
votą grafikos darbą šiemetinėje 
Indianos Dunes Art Foundation 
atrinktinėje meno parodoje. 
Paroda vyko Michiana, Mich, 
vasaros teatro patalpose, pasku
tines dvi rugpiūčio savaites. Pa
rodą gausiai lankė vietos gyven
tojai ir vasarotojai, kurių ne
mažą dalį sudarė lietuviai, įsi- 
kūrusieji gražioje Michianos va
sarvietėje, prie Michigan ežero.

— Emilijos Pakštaitės vado
vaujamos kanklininkės daly
vaus lietuvių programoje Ci
vic Center plazoje spalio 13 d. 
E. Pakštaitės kanklininkių c ■ 

dėmesio 
metais 
centre

ypatingo 
praėjusiais 

krautuvių 
V

programa 
sulaukė 
Ford City 
lietuvių dienose, kurias orga
nizavo LB apygardos valdyba. 
Programoje su lietuvišku ra
geliu taip pat gros Balys Pakš
tas.

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO
58-tos ir Western Avenue kampas

Aldermonas Lawlor gerai žino, 
kiek 15-tos apylinkės gyvento
jai yra Įdėję darbo ir piniginių 
išteklių jam išrinkti, o dabar 
jis jiems atsuko antrąją pusę. 
Marquette Parko Lietuvių Na-

A. & L. INSURANCE & REALTY

/

EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street 

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

INCOME TAX
4645 So. .ASHLAND AVE.

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

LABAI SVARBU —
Dėl vartotu drabužiu: 

Reikalaukite musu specialaus 
biuletenio.

Mes turime 23 metu patyrimą 
ir daug tūkstančiu patenkintu 

kliįentu.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti Y A 7-9107

STASYS ŠAKINIS

CAL1FORN1A SUPER SERVICE
Taisomi šuto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327
. ...................... .

— LB dpi] gar d or valdybos ir 
Chicagos Lietuvių Tarybos at
stovų pasitarimas įvyko rug
piūčio 29 d. J. Jasaičio na
muose. Posėdyje buvo aptarti 
Civic Center plazoje progra
mos ir kiti artimesnės veiklos 
reikalai. Posėdyje dalyvavo: 
Romualdas Kronas, kun. Adol
fas Stasys, Mykolas Pranevi
čius, Jonas Jasaitis ir Rimas 
Staniūnas. Įvairiuose veiklos 
reikaluose LB apygardos val
dybai ir Chicagos Lietuvių 
Tarybai dažnai talkininkauja 
buv. apygardos vald. pirmi
ninkas, LB Tarybos narys. Jo
nas Jasaitis.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, UL 60629. * TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
—

A. G. AUTO REBIOERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda- 

ir
fe:*.‘ i ‘nos? nebrangios;' t ' Y' \

3518-24 W. 63rd Street; Chicago/.IIl. 
TEL. — 776-5888 . ‘ !

Anicetas Garbačiauskas, sav.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r
Chicago, III. 60632. T.l. YA 7-59M

Waukegano Lietuvių Ben
druomenė rugsėjo 17 d. ruošia 
gegužine ir lietuvių dailininkų 
— Antano Petrikonio. Jadvy
gos Paukštienės ir Antano Sku- 
po meno darbų paroda dr. R. ir 
K. Giniočių sodyboje, 2621 No. 
Sheridan Rd., Waukegan, Ill. 
Pradžia 1 vai. Parodoje išstaty
ti paveikslai bus išparduodami 
varžytynių būdu. Pelnas ski
riamas Lietuvių Fondui. Valdy
ba kviečia Chicagos ir apylinkių 
lietuvius užbaigti vasarą AVau- 
kegane. Esant blogam orui, ge
gužinė Įvyks sekantį sekmadie
nį, rugsėjo 24 d. (Pr).

MODERN FOLDING 
CARTON PLANT

NEEDS EXPERIENCED
• GLUE MACHINE OPERATORS 

For Post S. L. and International R. A.
• CUTTING PRESSMEN — 

MIEHLE FLAT-BED
• REAM CUTTER OPERATORS
• FEEDERS FOR LITHO-PRESS

ROOM.
ROCKFORD

PAPER MILLS, INC.
7000 N. MANNHEIM RD. 

ROSEMONT. ILLINOIS
Days — call — 312 — 774-7000
Eve. — call — 312 — 9564)169

Ask for Mr. YOUGA

SEWING
CHENILE AND EMBRODERY 

MACHINE OPERATORS 
Experience Necessary. 

LOCKHARTS
SPORT SHOP

352-4538
LAGRANGE

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

MACHINE SHOP
EXPERIENCED SHORT RUN SHOP. 

Permanent plus fringe benefits. 
Paid vacation.

STANSI- FISHER SCIENTIFIC CO.
1231 N. HONORE ST.
772-3100 — JIM MICH

GLASS CUTTER
Must be experienced in cutting 
and handling large plate of glass..

Top benefits and wages.

Phone 826-4366

MEN PART TIME

for light industrial cleaning 
duties. Flexible hours.
Northfield Niles area.

831-3533

FOREMAN 
Sub-Contractor. Roof decks and 
Insulating fill experience pre
ferred. Exceptional opportuni

ty for experienced man. 
Call: 469-3314

SHIPPING & STOCK CLERK 
Some experience, responsible, 
steady. Good opportunity. Sa- 
ary open. Must read and write 

English.
MO 4-5024

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas f

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave, PRospect 8-2233
38-TA IR ROCKWELL, 5 kambarių, 

medinis su pilnu rūsiu. $10.000.
31- MA IR HARDING, 2 lotai ir 4 

kambarių medinis namukas. $10,900.
56-TA IR MOZART, 4 mieg. mūrinis 

su rusiu. Tik $22,000. __
44-TA IR TALMAN, 2 butų po 5 

kamb. medinis. $18,900.
43- čIA IR CAMPBELL, 2 butų po

5 kamb. mūrinis. $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 kambarių butu. S390 pajamų į mėn.
BIZNIO LOTAS, B-l zona, 50xl50\ 

prie 95-tos ir Roberts Rd.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE, CHICAGO

SAUGUMAS NAMUOSE

TEL. — 254-5551

BRIGHTON PARKE
Labai geras 5 kambarių apkaltas na
mas Brighton Parko pačiame centre, 
netoli mokyklų, krautuvių, transpor- 
tacijos. 3 miegamieji, pilna pastogė, 
2 atskiri kambariai aukštame beis- 
mante. Viskas apšildoma apynauja 
karšto vandens šildymo sistema, 220 
voltų elektra, 2 mašinų garažas, labai 
žemi mokesčiai. Nieko nelaukite. 
Paskubėkite. Eikite prie telefono ir 
klauskite apie tą $15,000 bargeną. 

Skambinkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai 

254-8500

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

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas.

i 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
dernus 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. $69,900.

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

10 BUTU MŪRAS, apie SI 5.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. S73.500.

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

CICERO
26 GATVĖS APYLINKĖJE, 

prie Berwyn 12 butų naujas na
mas. S24,000 pajamų metams.

Puikiai įrengtas.
Prieinama kaina. Tel. 863-2231

BRIGHTON PARK AREA
Comer 1% story brick 5 and 4 rooms.
Gas hot water heat. Large rooms.

2 car brick garage. By owner.
Low 40’s.

Call 376-2058

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

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

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobiliu 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 
nlvtelės. šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

FOLDING CARTON DIE MAKER
An opportunity— a rapidly growing 
independent carton convertor needs! 
an experienced class A die maker, 

excellent rate — fringe benefits.

Call 421-7890

ESTATE PROPERTY
Move right into this brick 3 bedroom 

bi-level. Full finished basement.
Garage. Moderate taxes. 

Priced te sell.
McKEY & POAGUE

BE 8-8425

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. M636. Tel. WA 5-9209
'>x 

į**' ■ —*

I DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI

I
 YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėde šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 

I šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

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

Į GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE I
% .u '_įĮy><w r"*-:“-11" 2 ■ ■■ ■■ "u..,-.. , „ -y--------------------- ... ...m,..y .... i

Real Ecfatt, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

Brangenybė, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

2237 WEST SJrd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Call: Frink Zapolit' 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpubllc 7-1941
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♦ Aleksandras Kučiūnas pra
deda muzikos mokslo metus sa
vo studijoje, 2951 W. 40th St., 
ir taip pat lanko pietinėje mies
to daly gyvenančius mokinius. 
Telefonas: 523-9397. (Pr).

Brighton Parko Lietu viii 
Namų Savininkų Draugija ren
gia linksmą Rudens Ralių, ku- 

, ris Įvyks šeštadienį, rugsėjo 16 
dieną 7:30 vai. vak. Balio Pakš
to salėje, kampas 38-os g-vės ir 
California Ave.

Draugijos valdyba, maloniai 
prašo visus Brighton Parko na
mų savininkus bei svečius šia
me baliuje skaitlingai dalyvau
ti. Svečiai bus vaišinami gar
džia vakariene, veiks baras, tur
tingas laimės šulinys, linksma 
programa ir smagus B. Pakšto 
orkestras.

Bilietus iš anksto galima Įsi
gyti Pr. Rumšus maisto parduo
tuvėje. 4359

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

TUOJAU GALĖSITE KELTIS
Didelis 2 aukštų mūras su 2 butais po 
5% kambarių, 3 miegamieji kiekvie
name. ketvirtuoju gali būti kambarys 
prie virtuvės. Atskiros karšto vandens 
gazu šildymo sistemos, modernios vo
nios. 220 voltų elektra. 2 mašinų ga- 

UNION PIER yra išnuomojamas 6 Į ražas. Tai geras, gražus ir pigus pir
kinys. Nelaukite ir nedelskite.

Skambinkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

BRIDGEPORTE antrame aukšte vy
rui išnuomojamas vienas švarus mie

gamasis. Telef. 3264154.

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

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

MŪRINIS BUNGALOW. 5 kamba
riu — 2 miegami, 
šildymas. Garažas. 
riaL naujai išdažyti, 
mento. — 24.500.

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

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

TEL. 436-7878

Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

3 miegami, 10

kambarių butas. Dėl sąlygų prašoma 
skambinti. Tel. 616 — 469-0955.

SUAUGUSI MOTERIS nori- nuomoti
4 kambarius Bridgeporto apylinkėj. 

Skambinti La 3-2736 
nuo ryto iki 6 vai. vak.

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIU BU
TAS — centralinis šildvmas. 2-rame 

aukšte. 2655 W. 69th ST.
4 ROOM APARTMENT Marouette 
Park vicinity. Adult. Unfurnished. 

After 5 call LU 5-9359.

APARTMENT FOR SALE

4 flat vicinity 63rd & California 
Avenue. §43,000.

By owner.

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda 2 butų po 4 kambarius mūrini. 
Aluminijaus, langai, spintelės^ uždari 
porčiai, sausas skiepas. 2 masinu ga
ražas, gera transportacija. S195 nuo

mos. Tel. GR 6-5924,

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

— Lietuviai Televizijoje, š. m. 
rugsėjo mėn. 9 dieną, šeštadie
nį, 7 vai. vakare, Lietuvių Tau
tiniuose namuose, 6422 So; Ke
dzie Avė, rengia nepaprasta 
rudens madų parodą. Bus mo
deliuojamos vėliausios. Hong 
Kong, Paryžiaus ir Londono ma
dos. Visi svečiai ir viešnios bus 

Maplewood i pavaišinti kava su pyragaičiais. 
Avė., telef. VI 7-2149 arba priedus 
įėjimo.

įėjimas ir vakarienė tik 6 dol. lyvauti. Įėjimo auka 3 dol. as-| 
asmeniui. (Pr).

vertingų dovanų. Visus 
maloniai kviečiame gausiai da-

menini.

Tel. 778-1153

MARQUETTE PARKE idealus 2 butų 
mūrinis namas su gražiai apsodintu 
kampiniu sklypu šalia. 2 mašinų ga
ražas. Abu butai no 5% kambarių. 
Arti krautuvės, bažnyčios, mokvklos. 
parkas, susisiekimas. Tel. 973-2023 
arba 436-4184 savaitgaliais ir po 5 v. 

vak. šiokiadieniais.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENI, 1—5 VAI,

6041 So. KEATING AVE. 
Naujas 2 bntų namas.

Tel. 585-6685

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — 1?Hr9 su" 
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus cemento ir dažvtojo. darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar 

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

RIZNIFRTal. KURTE GARSINASI 
’NAUT’ENO’JF- —TURI fTERTĄUSTĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




