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Chicago, Ill. — Pirmadienis, Rugsėjo-September 11 d., 1972 m.

Vliko Tarybos posėdis Įvyko š. m. rugpiūčio 30 d. New Yorke. 
Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas painformavo Tarybą apie 
Vliko Valdybos veiklą pastaraisiais dviem mėnesiais. Pirmoje ei
lėje jis nušvietė Prano ir Algirdo Bražinskų bylos eigą Ankaros 
Apygardos teisme. Byla iš esmės buvo pradėta svarstyti š. m. 
rugpiūčio 23 d. Pagal turkų advokato C. Yardimci informaciją 
byla būsianti svarstoma su pertraukomis ir galin ti užtrukti apie 
šešis mėnesius. Teismas pirmoje sesijoje (rugpj. 23) atmetė 
rusų reikalavimą jiems išduoti Bražinskus — rusai įrodinėjo, kad 
lėktuvo stiuardesė buvusi nušauta Rusijos teritorijoje.

Patyrus apie Graikijoje lais- =
vėn pasitraukusią sovietų žvejy
bos laivo “Išan” įgulą, Vlikas 
dėjo žygių susisiekti su š. m. 

. rugpiūčio mėn. 14 d. iš minėto 
laivo, stovėjusio Graikijos uos
te, pabėgusiais keliais lietuviais. 
Pasiųsta Romon min. St. Lozo
raičiui telegrama, kuria buvo 
prašoma rasti tinkamą asmenį 
nuvykti Į Graikiją. P. Lozoraitis 
pranešė, kad Graikijon nuvyk
ti sutikęs Klimas, tuo metu 
(rugpj. 24 d.) atvykęs iš Pary
žiaus, buvęs Romoje.

Dr. Valiūnas savo pranešime 
informavo apie pasiruošimus 
numatytai Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijai. 
Pirmininkas, drauge su Lietuvos 
Atstovu Vašingtone p. J. Rajec
ku š. m. liepos 11 d. šiuo klau
simu kalbėjosi su Valstybės De-i^0 darbininkai. Chemijos įmo-1 pradžios. Pačiame gale amerikiečiai persvėrė 50-49 rezultatu. Li- 
partamento pareigūnu D. Mar- darbininkai streikavo vakar.' ko viena sekundė, 
tin. Be to, š. m. rugsėjo mėn. 
9 d. tos konferencijos klausimai 
bei ruoša jai artėjant numatyta 
apsvarstyti New Yorke su lie
tuvių - veiksnių atstovais. šiuo 
klausimu pasisakė visa eilė Vli
ko Tarybos narių.

J. Pažemėnas painformavo Ta
rybą apie Čikagoje Įvykusį Ant
rąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą. Pranešėjo nuomone, 
Kongresas, kalbant apie politi- 
niai-visuomeninę jo dalį, buvęs 
gana sėkmingas. Lietuvos reika
lų supratimas buvęs ryškus ir 
buvę pakankamai pozityviai pa
žvelgta Į mūsų veiksnių veiklą.

Po informacinių pranešimų 
buvo patvirtinta 1971 m. Vliko 
apyskaita. Ją Tarybai referavo 
Kontrolės komisijos narys Ri
ma čerkeliūnaitė. Be to, ap
svarstytas ir 1972 m. pirmojo 
pusmečio sąmatos vykdymas. 
Vliko Tarybos posėdžiui pirmi
ninkavo dr. Bronius Nemickas, 
Tautinio Sąjūdžio atstovas, sek
retorium buvo Juozas Giedrai
tis, Ūkininkų Sąjungos atsto
vas. (E)

MONTREALIS. — Ateinantie
ji 1976 metų Olimpiniai žaidimai 
Įvyks Montrealyje. Jo meras 
Jean Drapeu jau dabar tvirti
na, kad apsauga mieste bus la
bai griežta. Jis bijo, kad nepa
sikartotų Muencehno įvykiai. 
Kanadoje yra nemažai karingų 
prancūzų nacionalistų, kurie pa
tys gali suplanuoti incidentus 
Olimpiados metu.

ROMA. — Italijos premjeras 
Andreotti susitikęs su darbo uni
jų vadais pažadėjo jiems, kad 
vyriausybė kovos prieš infliaci
ją ir neleis darbininkų algoms (Sovietų Sąjungą, nesugebėjo per visą laiką dominuoti lentų ar 
mažėti. Antradienį vienai die- praeiti pro kietą gynimą. Sovietų rinktinė, kurioje gerai lošė ir 
nai žada darbą mesti geležinke-: lietuvis Modestas Paulauskas, visą laiką vedė nuo pat rungtynių

ROMA. — Graži 28 metų mer
gina, atvykusi iš V. Vokietijos, 
nusirengė nuoga prie garsaus 
Trevi fontano ir pradėjo šokti. 
Susirinko nemaža smalsuolių mi
nia. Ji pareiškė policijai, kad ji 
norinti būti filmų artistė, tačiau 
niekas jos nežino ir neduoda dar-! 
bo. šiuo savo šokiu ji mananti 
pagarsėti. Policija, išklausiusi 
panelės Keichofer iš Frankfur
to aiškinimų, pasodino ją Į ka
lėjimą už nemoralius veiksmus 
viešoje vietoje.

MUENCHENAS. — Paklaus
tas, kodėl amerikietės bėgikės 
nekaip tepasirodė Olimpiadoje, 
jų treneris atsakė: “Jos visos 
savo bėgimus atlieka tarp 9 ir 
11 vai. vakare Olimpinio kaimo 
diskotekoj”.

Prezidento Nixono patarėjas Henry Kissinger bužo nuvykęs Į Šveicariją, kur Laax mieste jo tė
vai Louis ir Paula Kissinger neseniai šventė 50 mėty vedybų sukaktį. Nuotraukoje sūnus siūlo 

testą už savo tėvus.

MUENCHENAS. — Jau visiems aišku, kad ši L 
Amerikai buvo nesėkminga. Nežiūrint gražaus plaukikų 
dymo ir kitų atletų pastangų, Olimpiados rezultatai nėra Amerikai 
tokie, kokių buvo laukta. Krepšinio komanda, lošdama prieš

Lietuvoje gyvenančiam daili
ninkui Kaziui Šimoniui neseniai 
sukako 85 m. amžiaus. Šimonis 
tapybos mokėsi Kaune pas T. 
Daugirda, nuo 1919 m. “Saulės” 
gimnazijoje ir mokytojų semi
narijoje dėstė piešimą, braižybą, 
nuo 1934 m. — Kauno Meno mo
kykloje, vėliau Dailės institute, 
K. Šimonis prieš 13 metų išėjo 
į pensiją. Jo parodos buvo ren
giamos ne tik Lietuvoj, bet ir už
sienyje.

Šimonio kūrinių galima rasti 
Paryžiaus, Liuksemburgo gale
rijose ir kitur. Išleista K. Šimo
nio autobiografinė knyga “Gy
venimo nuotrupos”. (E)

‘Zaicevas nesvyravo
Kaip įvairūs rusai specialis

tai gabenami į Lietuvą ir į ki
tas Baltijos valstybes, akivaiz
džiai rodo “Komjaunimo Tieso
je” (nr. 59) Įdėta jaunuolio A. 
Zaicevo nuotrauka. Po ja pa
aiškinta: “Baigęs Minsko Poli
technikos institutą, komjaunuo
lis Aleksandras Zaicevas pagal 
traskyrima atėjo Į Vilniaus elek
tros skaitiklių gamyba. Jaunam 
vaikinui pasiūlė meistro parei
gas viename iš labiausiai atsi
likusių cechų. Aleksandras ne
svyravo...”

Kad jis nesvyravo — mums 
visai aišku. Nesvyruoja “pagal 
paskyrimą” Lietuvon vykti, 
meistrų ir kitas atsakingas pa
reigas užimti ir tūkstančiai ki
tų Zaicevų. Dėl to ir vis auga 
rusų skaičius Baltijos valstybė
se, Latvijoje pasiekęs jau grės
mingą laipsni. (E)

— Vilniuje išleistas naujas ru
sų-lietuvių žemės ūkio terminų 
žodynas, apimąs apie 30.000 ter
minų. Paruošė V. Anskaitis ir 
M. Kilas. Išleido “Mintis”. Vil
nius, 1971 m. 362 pusi., kaina 
1.18 rb. (E)

TEL AVIVAS.-— Izraelio keršto veiksni Libane
paliko 66 užmuštus arabus Sirijoje ir 15 Libane. Sirijoje sužeistų 
buvę keli šimtai, o Libane 28. Jordano pusėje nuo priešL-ktiivinių 
sviedinių ir lėktuvų raketų irgi žuvo 18 arabu. 17 buvo sužeistu. 
Izraelio lėktuvai susitiko ore Sirijos lėktuvus, kurie bandė pulti 
Izraelio pozicijas Golano aukštumose. Izraelitai numušė tris Si
rijos lėktuvus ir sužalojo ketvirtą Suchoj-7 lėktuvą, sirija pripa
žino praradusi tris lėktuvus, tačiau skelbia, kad ir trys Izraelio 
lėktuvai nukrito degdami. Izraelis neigia praradęs savų lėktuvų.

Vakar Jungtiniu Tautu Sau
gumo Tarybos šio mėnesio pirmi
ninkas Huang Hua — komunis
tinės Kinijos ambasadorius su
šaukė nepaprastą tarybos posė
di, kurio pareikalavo Sirija. Li- 

į banas irgi pasiskundė Saugumo 
Tarybai dėl Izraelio puolimų, 
tačiau posėdžio šaukti nereikala
vo.

Egipte suvažiavo arabų vals
tybių užsienio reikalų ministerial 
svarstyti naujo konflikto paaš- 

įtrėjimo. Egiptas paskelbė, kad 
į jis pašalino savo užsienio reikalų 
; ministerį Ghaleb ir jo vieton mi- 
ni'teriu paskyrė buvusi Egipto 
ambaassadorių JT Mohammed 

i’.n Zayyat.
Libano ir Sirijos taikinius ~”o- 

lė ne tik Izraelio lėktuvai, bet 
ir karo laivai. Jūros kovose bu
vo paskandintas vienas arabų 
palestiniečių greitlaivis. Pales
tiniečiai giriasi paskandinę ir 
vieną Izraelio laivą. Laivyno ko
vos buvusios Izraelio teritori
niuose vandenyse. Kovoje daly
vavo ir. Izraelio helikopteriai.

apie Lietuva
“Aiseiri”, Airijoje. Ath Cliath 

vietovėje leidžiamas mėnesinis 
leidinys, jau anksčiau yra rašęs
apie Lietuvą ir Baltijos valsty
bes. š. m. liepos mėn. laidoje 
laikraštis paskelbė ilgą straips
nį apie Lietuvos tautinio sukili
mo 31-ją sukakti. Straipsnis — . 
anglų kalba (kai kurie skelbia- j 
mi airių kalba). “Aiseiri” primi- Į 
nė gėdingą 1939 m", naciu-sovie- 
tu suokalbį, sovietų Įvykdytą 
Lietuvos okupacija. Esą, tą die
na — 1940 m. birželio 15 — pra- 

.sidėjęs Lietuvos sovietinimas, 
bus sen. McGoverno išrinkimo. sistematinis lietuvių tautos nai- 
štąbo narys, balsuotojų registrą- .ginimas, aukščiausią laipsni pa- 
cijos kampanijos direktorius,; sįekes 1941 m. birželio mėn. ivvk- 
kongresmanas Frank Thompson: dytu išvežimu metu 
iš New Jersey, pasitraukė iš Me-1 
Govern štabo, susiginčijęs su ’ 
kampanijos direktorium Gary įu veikia, prasidėjusi sovietu-na- 
Hart.

kų" pasiro- kampanijos štabe
WASHINGTONAS. — Svar

Ha-

Sovietų komandos vadovams pakalbėjus su 
teisėju bulgaru, rungtynės buvo pratęstos trims sekundėms. Per 
tą laiką sovietų žaidėjai ne tik sugebėjo permesti kamuolį per visą 
aikštę, ji pagauti po Amerikos krepšiu ir Įmesti i krepšį, dviem 
amerikiečiams pargriuvus ant žemės. Žiūrovams buvo aišku, kad

Nušvietęs lietuvių vestą po- 
' grindžio kovą, Lietuvių Aktyvis-

cių karą, progą atstatyti Lietu- 
Respublikonams įsteigus ko-.vos nepriklausomybę, 1941 m.

turėjo praeiti daugiau- negu trys sekundės.,-TeisėjSi tačiau paskelbė-!ritėtą, kuriame surinktrvisi bu-pikelio 23 d.pranešimą per Kau-
-I , , . . - __ _ ^1___X — * 1____*_ ___ X •_ 1 T'O/Ti-tcj T 7 niv vn r-rezultatą 51-50 sovietų naudai. Amerika Įteikė protestą, medalių 

Įteikimas buvo atidėtas.

Krepšininkų pralaimėjimas 
yra istorinis. Pirmą kartą Ame
rika nelaimėjo Olimpiadoje auk
so medalio už krepšinį.

Lengvaatletų nepasisekimai 
irgi sumažino medalius Ameri
kai. Du negrai diskvalifikuoti 
už nedrausmingą elgesį per me
dalių Įteikimo ceremonijas. Ki
ti du pavėlavo Į bėgimą. Vienam 
plaukikui atimtas medalis už ne
leistinų vaistų naudojimą, čia 
kaltė Amerikos Olimpinio komi
teto gydytojų, dėl pavėlavimo — 
kaltas treneris. Jei prie tų ap
sileidimo apraiškų dar pridėsime 

? bėgiko Jim Byun sužeidimą, kai 
užpakalyje bėgęs Ganos bėgikas 
užlipo jam ant kulnų, tai ir gau
sime visą šios Olimpiados vaiz
dą Meksikos olimpiadoje Ame
rika lengvoje atletikoje laimėjo 
15 medalių, o šioje — 5.

Amerikos sportininkai nėra 
silpnesni, kaip kitose Olimpiado
se. tačiau kitų šalių sportininkai 
pasidarė geresni. Tas ypatingai 
išryškėjo krepšinyje, kur pen
kių, kad ir labai gerų individų 
lošimas neprilygsta ilgai treni
ruotų komandų lošimui. Ameri
kai ateityje teks “žvaigždžių” 
sistemą keisti ir ieškoti ilgiau su
sižaidusių komandų. <Po septy
nias pėdas turinčių žaidėjų jau 
turi ir kitos šalys.

Spasskis negali 
lošti be žmonos

KOPENHAGA. — B. Spass
kis, pralaimėjęs šachmatų čem
piono titulą amerikiečiui Fische- 
riui, pareiškė Danijoje, kad jis 
mielai sutiktų lošti prieš Fische- 
ri bet kur, bet kada. Jis pripa
žino, kad Fischeris laimėjo titu
lą pelnytai, nes jis esąs čachma- 
tų genijus. Spasskis pareiškė pa
geidavimą, kad ateinantį syki, 
kai jis važiuos lošti su Fisch erių, 
su juo važiuotų ir jo žmona La
rissa. Jos buvimas kartu susti
prinąs jo lošimą, šiame čempio
nate ji atvažiavo lošimams jau 
Įpusėjus.

Fischeris atsisveikino su Bo
risu Spasskiu Islandijoje atsiųs
damas jam labai draugišką laiš
ką ir dovaną — foto aparatą. 
Spasskis pareiškė, kad Fischeri 
jis suprantąs, jį mėgstąs, kaip 
retą žmogų ir tikrą šachmatų 
menininką.

vę demokratai, kurie šiais metais ino radiją apie Lietuvos suvere- 
dirba už prezidentą Nixona, ir numo atstatymą. Laikinosios vy- 
demokratai steigia panašią per- riausybės veiklą bei jos prievar- 
bėgėlių grupę — buvusių respu- j tini sustabdymą. Airijos laik- 
blikonų, kuriems vadovauja ■ rastis toliau nurodė Į lietuvių BONA. — V. Vokietijos teis-
Douglas Dodge iš Wethersfield,: ryžtingai vestą pogrindžio ko-■ me paaiškėjo Įdomi istorija, ro- 
Conn. Įvą ir i Vyriausiojo Lietuvos 1

Ketvirtadieni pas prezidentą'^a’sv’nirno Komiteto (Vliko) įs-i trokšdami pabėgti iš komunisti- 
‘ teigimą bei jo vestą kovą. nių valstybių. Helena Lazar esc u, 

Straipsnio autorius pažymė-! 26 metų gailestingoji sesuo, bu- 
jo: lietuvių tauta nenurims, kol; vo lengvai nubausta lygtinai, 
nebus atstatytas Lietuvos suve- į nors kaltinimai buvo rimti dvie- 

Tai ryškiai liudija vi-i jų vaikų pagrobimas V. Vokieti-

| danti, kaip žmonės rizikuoja.

Nixona lankėsi du buvusio pre
zidento Franklin Boosevelt sū
nūs James ir John, kuris jau se
niai yra respublikonų rėmėjas.!

* ’ renumas.
j sa eilė pavyzdžių, kaip 1941 m. i ioje, dokumentų klastojimas, pa- 

SAIGONAS. — Pietų Vietna-. sukilimas, visus tautos sluoks-! so padirbimas.
me praėjusią savaitę žuvo vie- njus apimąs pasipriešinimas oku- j Lazarescu pabėgo iš Rumu
nas amerikietis ir 26 buvo su-J pantui, didvyriška Lietuvos par-1 nijos Į V. Vokietiją 1971 m., pa- 

tizanų kov; 
reiškiamas 

it0’ .
I sąmoningų

žeisti.

— Pranas Pakėnas biologijos 
mokslų daktaro laipsni gavo iš 
Estijos Mokslų Akademijos. Jis 
apgynė disertaciją “Spermato
genezės tyrimai ir spermos ėmi
mo bei paruošimo technologijos 
tobulinimas”. Disertantas jau 
esąs paskelbęs daugiau kaip 130 
mokslinių darbų. Jis yra gyvu
lių sėklinimo laboratorijos vedė
jas. Gimęs 1925 m. (E)

Mirė K. Grincevičius
Okup. Lietuvoje rugpiūčio 24 

ar 25 d. mirė matematikas geo
metras prof. dr. Kleopas Grince
vičius. Vilniaus partinė spauda, 
kaip “Tiesa”, tepaskelbė užuo
jautas, bet ne mirties datą. Ve
lionis buvo gimęs 1917 m., bai
gė Vilniaus universitetą 1946 m. 
ir ten pat vėliau dėstė.

Kl. Grincevičius 1965 m. buvo 
gavęs fizikos-matematikos mok
slo daktaro laipsnį. Docentu uni
versitete. bet ir Vilniaus pedago
giniame institute, kur vadovavo 
matematinės analizės katedrai.

Garbės profesorė
MASKVA. — Amerikietė ko

munistė Angela Davis sovietų 
sostinėje buvo paskelbta Mask
vos universiteto garliės profeso
rė. Tass agentūra skelbia, kad ši 
negrė yra ne tik talentinga mo
kytoja ir filosofė, bet kartu esan
ti nepailstanti kovotoja už žmo
nių teises.

— Estų savaitraštis “Sirp ja 
vasar” paskelbė architektūros 
mokslų daktaro E. Budreikos 
straipsnį apie lietuvių architek
tūrą. (E)

— Jablonskis ir jo Įpėdiniai
— tokios antraštės straipsnis

pavergtųjų lietuvių | siskolinusi iš vienos vokietės, k 
___ _ be j ri atostogavo Rumunijoje, pa 

ir peruką. Ji tačiau paliko 
munijoje dukterį ir sūnų, 
kietijoje ji vėl pasiskolino 
terš pasą ir jos dukterį. 
nos jugoslavų šeimos V.

laisvės siekimas,
vis didėjantis politiniai į 

lietuvių išeivijoje \ 
ryžtas aukotis, siekiant greitos- ■ 
nės išlaisvinimo valandos.

Straipsnio pabaigoje pabrė
žiama: Lietuvos viltis atstatvti i tijoje ji gavo kita vaika. Su i
nepriklausomylę stiprina tai, dviem vaikais ji išvyko į Bumu- 
kad daugelis valstybių dabartį- niją, tuos vaikus ten paliko, o 
nę rusų okupaciją nepripažįsta Į grižo su 
esant teisėta. Esą. rusai-komu- 
nistai nuolat kalba apie “meilę 
laisvei”, jie šaukia apie “teisin
gumą”, “lygybę, tuo tarpu per I 
du dešimtmečius jie nustelbė!
laisvę mažuose Lietuvos. I atvi
jus ir Estijos kraštuose. “Impe
rializme, kur gi esi atsidūręs?” 
— baigdamas klausia airių, ko- i metų 
vojančių prieš britus, laikraš- ■ vieno 
tis. (E)

Yo
rn o- 
vie-

Vokie-

vaikais 
Vokietiją. Kaip ir buvo 
Rumunijos v.vriausy1** 
svetimus vaikus grįžti 
Vokietiją ir viskas pasil-.a 
mingai.

Lazares u atsivežė į \ 
ją ne tik savo 3 ir 6 m. 
bet sugebėjo išsi'-ežti ir - 

uoli, kuris paša 
vokiečio studento, kuris 

I pranešė rumunu Įstaigoms, kad

at<

Bali Dvarioną
palaidojo Palangoj
Žvniaus lietuvio kompozito- 

prof. Balio Dvariono, mi- 
Vilniuje š. m. rugpiūčio

Buvęs demokratu partijos pirminin
kas Lawrence O'Brien kalba telefonu 
iš Washingtono telefono kiosko. Jis 

paskelbtas “Literatūros ir Me-'kaitina respublikonus, kad jie kelis yra gimę Ugandoje, tačiau ne- 
no” savaitraštyje, 33 ir 34 nr. mikrofonus prie jo tele- |ur; itpandos pilipfvl>ės. he t ^rv-
... T į. /t'\ fono linijos ir sekė jo pasikalbėjimus _Autorius—Julius Butėnas. (E) ‘ partijos reikalais. vena su britu pasais.

Kanada priims
Ugandos indus

LONDONAS.— Britu vyriau
sybė paskelbė, kad šešios valsty
bės pažadėjo priimti dali azija
tų. kuriuos ištremia Ugandos, riatis 
valstybė. Britanija irgi priims irusio 
jų dali, tačiau beveik puse žada|23 d., po iškilmingo atsisvmkini- 
priimti kitos šalys, jų tarpe ir

! Kanada.
Uganda ištremia visus indus ir 

pakistaniečius, kuriu dauguma

' nio konservatorijos salėje Vil
niuje palaikai buvo išvežti i Pa
langa. čia Dailininkų kūrybos 
namuose vėl buvo atsisveikini
mo iškilmės. B. Dvarionas Pa
langos kapinėse palaidotas rug
pjūčio 26 d. (E)



MIKAS ŠILEIKIS

A. A. ZENONO KOLBOS NUOPELNAI
ii uos ir sunkios ligos,i 

L’7 u. kovo 26 <1. mirė talen- 
I’p ■ ;s menininkas Zenonas 
Eo La. Kovo 29 d. buvo palai
do ’s iš Sv. M. Marijos Gimi
nei bažnyčios šv. Kazimiero! 
L’c'uvių kapinėse. Liko nu
liūdusios žmona Emilija ir 
dukra Dalia bei giminės ir 
d'

a. dail. 
ri' ‘XI9 m. 
Š' v'ntuo^e, 
.' r 
f- -

rios gimė Čiurlionio galerija b i 
1957 m. spalio mėn. 20 d. | jbj

Velionis buvo Čiurlionio1 bE 
galerijos Čikagoje sumanyto- 
jas ir jos steigėjas. Jis buvo ir "į 
Lietuvių Menininkų Klubo į 
steigėjas.

1951 m. iš Prancūzijos dail. k'J 
Zenonas Kolba su žmona Emi- f 
lija Gučiūte atvyko j Chicagą, įLi 
kartu atsiveždamas ir daug l. 
dekoratyvinio meno projektų X.

-Kris-
taus veidas šv. Veronikos d t o- Į -rtH 

j bulėje, šventoji šeima, Ange-ji^? 
1923 mJlas. Kristaus Veidas ir Kančia!j*V 

Širvin- ir kt.
Kauno Dai-i

kaip švietimo
stipendininkas. [
m. studijavo 
National dės 
Paryžiuje.

Zenonas Kolba gi- 
spalio mėn. 4 d.
Ukmergės apskr. bei realizuotų kūrinių 

lektūros dekoratorius
i. mozaika ir vitražas 

:o sneeialybė. 
vidurinį mokslą 
1935 m. -

l-s Mokvklą ir 
Meisterius 
lnT> 1939
Co-'ervato’re 
Arts et Metiers

t: o

1931 m. dekoravo Jezno 
bažnyčią. 1937 m. Paryžiaus, 
pampinėję parodoje sukūrė 
Baltijos paviljone freską. 1933 
m dekoravo gusaru pulko ka-' 
r ivines mozaikomis ir fres
komis. 4952 m. dekoravo pran- 
c’škonų kopi vėia vitražais 
Kennebunk Port. Me.

A. a. Z. Kolba gilino meno
Italijoje, 

Paryžiuje
7. mas

Čikagoje Z. Kolba greit įsi-,rM*/L.į 
traukė i kultūrinę ir visuome- ? į 
nine veikla. Jis buvo vienas iš tJte'..’A 

, teigėju ir pirmininkas Ame- 
rikos Lietuviu Dailininkų Są- 
jungos, buvo Lietuvių - Ame- į 
:'kiečiu Menininku Klubo pi r- •5T'$V--

, mininkas. i y * *
Dail. Zenono Kolbos inicia

tyva ir sąjūdžio “Tapkime Lie
tuvos laisvės knygnešiais”, pi
nigine parama pradėtas Lietu
vių Genocido parodos ruoši
mas buvo sutrukdytas beveik 
dešimčiai metų. Tik 1967 m. 
kliūtis pašalinus ir sudarius 
parodai ruošti komitetą, vėl 
prasidėjo tos parodos ruoši
nius. Kolbos ir komiteto darbu

buvo jau sutvarkyta. Kolbos 
•ūpėsčiu buvo gauti mirusio 
dail. Povilo Puzino paveikslai 
Čiurlionio galerijai, veikiant 
sutartimi Lietuvos Generali
niams Konsulams Čikagoje ir 
New Yorke ir Čiurlionio gale
rijos direktoriatui. Taip pat 
velionis Z. Kolba paruošė dail. 
°. Puzino monografiją spau
dai, įtraukdamas kuo daugiau 
:o kūrinių reprodukcijų.

Kaip Genocido paroda, taip 
r leidiniai paruošti nepapraš
ai skoningai, nes velionis tu- 
ėįo gerą skonį ir, kaip meni

ninkas. visuomenininkas, savo 
laibą rišo su visuomene, nors 
nevisada susilaukdavo įverti
nimo.

Man teko keletą metų kartu
dirbti su Kolba, kaip Čiurlio
nio galerijos direktoriui. Žmo
gus buvo “geležinės” ištver
mės ir energijos. Ką kiti nega
lėjo, tai jis vienas padaryda
vo. Atsimenu, kai steigėme 
Čiurlionio galeriją, reikėjo pa
gaminti skydus. Iki vidurnak
čio kalėme lentas, pjaustėme 
metalą per keletą vakarų. Z. 
Kolba visuomet buvo geros 
nuotaikos — juokaudavo ir 
kitus uždegdavo gera nuotai
ka. Bet porą kartų pats vienas 
patampė galerijoje skydus pa
rodai išstatyti, gydytojo patar
tas turėjo ant grindų gulėti, 
nes pusiaujo negalėjo paju-

Mokytojavo 10 metų įvairiu- bei rūpesčiu ir Amerikos Lie- ZENONAS KOLBA
se mokyklose Lietuvoje. 1940- tuvių Tarybos pinigine para- ■■ -■ ----- —-
1942 m. Kauno Dailės ino- ma, 1969 metų birželio mene- ruošti komitetą sudarė: Jonas 
kykloje dėstė dailę. įsi paroda buvo baigta. Jasaitis, Leonas Prapuolenis

Dalyvavo meno parodose:. Paroda paruošta anglų kai-į (miręs), Jonas Bertašius, Juo- 
P.!3S m. Paryžiuje. 1939 m. — ba. Jos tikslas yra parodyti į zas Skorubskas, Zenonas Kol- 
Kaune, 1947 m. Baltijos Kraš- laisvajam pasauliui, ypačiba, prof. dail. Adomas Var
tų. Oldenburge, Vokietijoje, į amerikiečių visuomenei, lietu- nas ir Andrius Valonas.
1955 m. Arte Sacra — Li-;vių tautai sovietų padarytas ir Genocido paroda buvo labai 
Liana, Rio de Janeiro, Brazil!- , vis daromas skriaudas. Paro- j kruopščiai techniškai ir sko- 
joje, 1956 m. — dalyvavo Reli-;da pavadinta “Know Your ningai paruošta Z. Kolbai va- 
ginio meno parodoje Čikagoje Enemy Communism’’. Komite-j dovaujant ir kartu dirbant il- 
ir steigiant Čiurlionio vardo faš, baigus paruošimo darbą,1 gus vakarus ir nedamiegotas

KRISTAUS VEIDAS (Mozaika)

galeriją Čikagoje dalyvavo perdavė Amerikos Lietuvių naktis, 1970 m. birželio 13-20 
Morrison viešbutyje didelėje Tarybai pilnon nuosavybėn, [d. d. pirmą kartą buvo išsta- 
lietuvių meno parodoje, iš ku-f Lietuvių Genocido parodai tyta Sheraton-Chicago viešbu

tyje miesto centre. Kartu st 
paroda buvo anglų kalba išlei
stas platus leidinys, kur be 
tūkstančių nuotraukų parodos 
lentose, papildomų paaiškini
mų ir informacijų bei faktų. 
Parodą aplankė tūkstančiai 
kitataučių, kurie su dideliu 
susidomėjimu studijavo paro
dą. Ta proga buvo jau miru
sio dail. Povilo Puzino paveik
slai išstatyti. Įdomu, kad 
jaunimas ir studentai kreipė 
nemažą dėmėsi, išstovėdami

dinti.
A. a. Zenono Kolbos inicia

tyva buvo išleista keletas Č. 
galerijos veiklos informacinių 
leidinių, kuriuose buvo pa
skelbta galerijos pajamos, iš
laidos ir kiek iki to laiko įsi-
gyta naujų kūrinių, kiek kūri
nių iš viso turima ir t. t. Kai 
Čiurlionio galerijos valdymą 
paėmė kiti direktoriai, visuo
menė negirdi jokių viešų pra
nešimų apie galerijos veiklą.

Netekome žmogaus Kolbos 
asmenyje, kuris buvo Spiritus 
Movens — žmogaus, kuris vie
nas padarė daugiau, negu bū
tų padarę šimtas kitų.

Tegul Jam būna lengva ši 
žemė. Jis norėjo mirti savo 
gimtajame krašte — Lietuvo
je, kurią jis mylėjo, bet liki
mas nulėmė kitaip.

Patikslinimas
š. m. rugsėjo 5 d. Naujienų 

nr. 209 A. Vilainis savo straip
snyje “Perversmo nuotaikos” 
pamini gen. Kazį Ladygą ir 
sako, kad jis, Ladyga, yra gi
męs Iškonių k., Vabalninku 
valsčiaus. Tas neteisinga ir pa
kartota L Enciklopedijoje įsi

brovusi klaida, Gęft. Kazio 
Ladygos gimtasis j Iškonių kai
mas yra Biržų valsčiaus ribo
se. Vabalninku valsčiuje Iško
nių kaim<5 nėra ir niekuomet 
nebuvo.

Esu gimęs ir augęs netoli 
nuo Iškonių kaimo ir gen. Ka
zio Ladygos tėviškę gerai ži
nojau. Jo ir motina yra kilusi 
iš Biržų valsčiaus Medeikių 
kaimo, o pats gen. Lalyga sa
vo laiku mokėsi Biržų miesto 
keturklasėje mokykloje, ku
rios vietoje 1917 metais buvo 
įsteigta pilna Biržų gimnazi
ja Stasys Palšis

oKAITAK iK f Ar.AGlN^
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Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA 
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 216 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00,
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu: 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLO KALBA
A VISIT lu SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagletes įspudžiaj oku 

juoioje Lietuvoje apsilankius. tOl.pįd Kaina $1.00.
J. Jasmines, 4 KISS THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas štilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
i50 psl. Kaina $2.50. ’ ’ • '

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

Dr. Juozas fe Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V 
.auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
ill psl. Kaina S3.OG. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių krivgų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jais b 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
limg'.nę perlaidą.

• ■ :N A U J IE N OS
Ą J South Halsted Street, Chicago, 111; 66668
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ZENONA-; K0L3 . PARTIZANAI BUDI (Vitražas)

valandų valandas. Vėliau Ge-( 
nocido paroda buvo kilnoja
ma kitur, kur taip pat pasiekė 
savo tikslo.

Lietuvai ir mūsų kultūrai Z.1 
Kolbos nuopelnus sunku 
trumpame rašinyje apibūdin
ti. Jis dirbo pasišventęs, net' 
save užmiršdamas, — dirbo! 
ne sau, bet visietns. 15 metu ’ v Ipašventė kultūriniam ir vi-j 
suomeniniani darbui, nu-į 
skriausdamas savo tiesiogę 
profesiją — kūrybą. Tai dide-j 
lis vieno žmogaus pasiaukoji-' 
mas ir idealizmas bendram 
tikslui — Lietuvai ir laisvai 
savo tautai. Deja, ne visi mū

Z? k .VTį, Tx® U. S. Govermarrt doei re. /,
fef'RĮ tt i» presentee M » Pu5bC i<nkc« tn qpcperaLoq w>O Tfce . J.

‘•Szt Department of oe Treasury and The AdMCŪtiflg G0<6CU> *

sų tautiečiai įvertino Zenono 
Kolbos pastangas. Steigiant 
Čiurlionio galeriją rašė pik-j 
tus straipsnius į laikraščius, 
šaipėsi ir niekino steigėjus. Š.j 
m. spalio 20 d. Čiurlionio ga-' 
lerijai sueis 15 metų nuo jos 
įkūrimo, č. galerija atskleis 
penkioliktą savo istorijos la-, 
pą. Z. Kolba rūpinosi Čiurlio- { 
nio galerijos Kūrinių Fondo 
saugumu, kurios jis buvo stei-. 
gėjas. Pasirašytas steigėjų ak-j 
tas nurodo, kad Čiurlionio ga-į 
lerijos Kūrinių Fondo menas 
yra skirtas nepriklausomai 
Lietuvai. Velionio troškimas 
pasiliko iki mirties, kad su
rinktas meno turtas nenueitų 
priešingu keliu. Be to. jis no
rėjo, kad Čiurlionio galerijoje 
būtų reprezentuoti visi lietu
viai menininkai. Taip pat jam 
pasisekė apjungti lietuvius 
menininkus. pritraukti prie 
Čiurlionio galerijos veiklos, 
kur buvo surengta gerų dailės 
parodų ir Kūrinių Fondui įsi
gyta nemažai kūrinių. Reikia 
pabrėžti, kad velionis pats ne
siskubino patekti su savo kū
riniais Č. galerijom Rodos, nė
ra nė vieno jo kūrinio Kūrinių 
Fonde.

Kai Genocido parodos dar
bas buvo baigtas, Z. Kolba to
liau dirlx) prie Genocido albu
mo, surinkdamas tūkstančius 
nuotraukų. Deja, prieš mirtį 
jis nesuspėjo albumo galutinai 
užbaigti .nors visa medžiaga

American
Dream 

Machine.

America is the place that is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

_ Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

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

Before you know it, your American 
will be a reality.

Now E Bonds pay 5’ j % interest when held to 
fhStunty of 5 years, 10 months {/r the first 
year). Bonds are replaced if lo«t, stolen, or 
destroyed. When needed they cm be cashed 
at your bank. Interest is not subject |o state 
or local income tires, and federal tax may 
be deferred until redemption.

Take stock in America
Now Bonds mature in less than six years.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ilk 60608

< — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI------- MONDAY, SEPTEMBER 11. 1972



A. VILAINISLIETUVIAI KOVOJA UŽ SAVO
(Tęsinys)

Mažai begalėdami tikėtis pa
ramos iš Romos lietuviai savo 
veiklą yra pakreipę į laisvąjį pa
saulį. Juk ir kunigas Šeškevi
čius savo apsigynimo kalboje rė
mėsi melu grįsta Sovietų konsti
tucija, aiškindamas, kad ji ga
rantuoja religinę laisvę. Nuro
dinėjo, kad Sovietų vyriausybė 
yra pasirašiusi Jungtinių tautų 
žmogaus teisių deklaraciją, ku
rioje garantuojama religinė ir 
sąžinės laisvė. Jis, kaip kunigas 
iš pašaukimo teikdamas religinį 
patarnavimą, sakramentus, nie
ko neprasižengė, nes ta teisė jam 
apsaugota pačios Sovietų kons
titucijos ir garantuota jų pačių 
tarptautiniais įsipareigojimais.

Tai, žinoma, sovietiniam teis
mui neturėjo svarbos. Jis teis
mo buvo nubaustas kalėjimo 
bausme. Tik jo apsigynimo kal
ba, pagrįsta jų pačių konstituci
ja ir tarptautine teise, pateko 
ir į užsienio spaudą ir parodė, 
kaip praktikoje skiriasi jų žo
džiai ir tarptautiniai įsiparei
gojimai nuo pačios sovietinio 
gyvenimo tikrovės. Ne kitu keliu 
pagaliau nuėjo savo religinių tei
sių gynime Lietuvos tikintieji, 
Įteikdami Jungtinėms Tautoms 
peticiją su 17,000 parašų, įti
kinamai parodančią, kaip Lietu
voje yra persekiojami lietuviai 
dėl savo tikėjimo į Dievą.

žinoma, už tą drąsą tie pasi
rašiusieji ne vienas, tur būt, su
silaukė ir kalėjimo bausmių. Ne
matyti, kad ir toji žmogaus tei-

šių ir sąžinės laisvės saugotoja 
— Jungtinių Tautų organizacija 
skubintųsi jiems pagelbon, bet 
spauda visame pasaulyje išgar
sino tą reikalą ir tuo pačiu su
kėlė pasipiktinimo bangą ir So
vietams pridarė daug nemalonu
mo.

Dar didesnį atgarsį rado pa
saulyje Romo Kalantos suside
ginimas ir Kauno gatvėse kilu
sios jaunimo riaušės. Nieko čia 
nepadeda nė sovietinės spaudos 
melas dėl tų įvykių, nieko nepa
deda nė jų sudarytų komisijų 
melu grįsti pateikiami duome
nys. Pasauliui šis įvykis prista
tomas toks, koks jis buvo tikro
vėje. Tai, be abejo, yra skau
džiausia rakštis, pataikyta net 
į paties Kosygino ir Brežnevo 
panages.

Vis dėlto ir dabar jiems pa
siseka pasaulio vadus apgaudi
nėti, sudarant su jais įvairaus 
pobūdžio sutartis, net įtikinant, 
kad tai gali pasitarnauti pasau
lio taikai ir gerovei. Jiems su
tartis lygiai tiek pat nieko ne
reiškia, kaip ir jų pačių konsti
tucijoje skelbiamos sąžinės ir re
ligijos laisvės.

Turėjome ir mes su jais am
žinų ir ilgalaikių sutarčių. Lie
tuvos nepriklausomybės pripaži
nimas ir carų valdytos teritori
jos atsisakymas buvo dargi su
rašytas Lenino valdymo laikais, 
gal ir jo paties parašu patvirtin
tas. Ir Stalinas su Lietuva buvo 
sudaręs nepuolimo paktą ir kitas 
sutartis su pažadais neliesti jos

;^.xųį^S8M
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Tom Laue laimėjo stručiu (strausy) lenktynes Illinois valstijos parodoje.

teritorijos ir gerbti jos nepri
klausomybę.

Tačiau tas viskas nekliudė 
jiems, patogiam momentui pa
sitaikius, paglemžti jos nepri
klausomybę. Tokių sutarčių jie 
buvo sudarę dešimtimis ir su 
kitomis valstybėmis. Daugelis jų 
taipgi buvo sulaužytos, sudras
kytos, tarytum tai būtų buvu
sios paprasto popieriaus skiau
tės. Jie tokias sutartis suda
rinėja, kai juos prispaudžia ko
kios didelės bėdos, arba jiems 
yra neabejotinos naudos jas su
darant.

ffMCQ

INSURED)_ SAVE AT 

Mutual Fedlral 
Savings and Loan

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

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

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and REGULAR
7D PASSBOOK

ACCOUNT
rer Annum

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

Nei vienas žmogus, noris paimti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai Ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti S1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS S0608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Man regis, kad Maskvoje įvy-i 
kusi Amerikos ir Sovietų viršū
nių konferencija ir pasirašytos 
sutartys tiek teturės reikšmės, 
kiek turi buvusios ir jų sulaužy
tos sutartys. Kai Amerika prie 
jų ėjo geros valios vedama, no
rėdama pasiekti ilgalaikės taikos 
ir kartu visos žmonijos ekonomi
nio gyvenimo pagerėjimo, tai 
Sovietų Rusija prie jų prisiar
tino iš savo bėdų kampo. Tos 
bėdos, tur būt, yra jai labai 
svarbios, jei jie prarijo ir karčią 
piliulę, kaip Šiaurės Vietnamo 
uostų užblokavimas ir toks smar 
kus jų teritorijos bombardavi
mas.

Ji neatsisakė nuo Amerikos 
prezidento R. Niksono vizito ir 
su juo prie derybų stalo net su
tartis pasirašė. Jos problemos 
turėjo būti nemenkos, o tos su
tartys šiuo laiku turėjo nešti 
jiems naudos.

čia, tur būt, svarbiausia prie
žastis, bene bus nesantaika ir 
galimi kivirčiai su Raudonąja 
Kinija. Juk ne be baimės jie ste
bėjo prezidento R. Niksono vizi
tą i Kiniją. Nors Sovietų są
jungą ir Raudonąją Kiniją jun
gia tas pats komunizmas, bet jos 
pradėjo vaidytis tarp savęs dėl 
pirmgimystės privilegijų. Kinai 
komunistai nepanorėjo to pirma
vimo užleisti Maskvai visame 
pasaulyje, dargi juos išnaudojant 
ekonominiai. Iškilo taip pat ir 
teritoriniai reikalavimai dėl ca
ro laikais užvaldytų Sibiro plo
tų.

Taip jau daugiau kaip prieš 
dešimtį metų tuodu raudonieji 
broliai išsikasė net, kaip indė
nai, karo kirvį Į laiko dienų pa
viršių. Abu diena iš dienos ga
landa peilius ir aštrina nagus. 
Toje raudonai dažytoje padan
gėje tvenkiasi tamsūs debesys, 
gali pratrūkti audros žaibais ir 
pasaulį sudrebinti baisiu trenks
mu. Matyt, rusai laiko realia ga
limybe tokiai audrai iškilti, jei 
taip su baime seka Raudonosios 
Kinijos diplomatinius ėjimus,

■ 1  ...... . —1 — \
Jau išėjo seniai laukta

Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

deri tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

ypač jos užsimezgusi dialogą su 
J. A. Valstybėmis.

Turi jie ir daugiau bėdų. Ne
siseka jiems pavergtas tautas 
suvirškinti komunistiniame sa
vo skilvyje. Tai vis priežastys, 
kurios verčia Sovietus tartis, pa
sirašinėti sutartis. Jos nori tu
rėti saugų, neutralų stebėtojų 
vaidmenyje užnugarį, kilus kon
fliktui su Raudonąja Kinija.

Dėl tų pačių priežasčių rusai 
veik per trisdešimt metų vengė 
taikos konferencijos sienų nu
statymo reikalu, dabar staiga 
pradėjo ja rūpintis, nors ir kitu 

| vardu pavadinę, būtent, Euro
pos saugumo konferencija. De
ja, ir čia jų siekiai yra ne vien 
tik saugų užnugarį užsitikrinti, 
bet ir jų pagrobtuosius kraštus 
įteisinti.

Kiek skirtingas mastas tai
kytinas satelitinėms valstybėms, 
pradėjus Vatikanui su jomis 
dialogą. Jose kaikur jis pradė
tas prieš keletą metų ir yra da
vęs net teigiamų rezultatų, net 
iki diplomatinių santykių užmez
gimo su Vatikanu, ar kad ir ki
tokia forma sumegztų šiokių to
kių ryšių.

Žinoma, Sovietai ir savo sate
litams bruko tuos pačius meto
dus religijos atveju, todėl ir vie
tos komunistai norėjo juos tai
kyti gyvenime, bet buvo atsi- 
daužta į tokį stiprų pasiprieši
nimą, kad esant skaitlingai gy
ventojų masei prisėjo daryti 
nuolaidų jų taip nekenčiamai re
ligijai, kad pats komunizmas ne
būtų sužlugdytas.

Imkime kad ir tą pačią Len
kiją. Tai ne taip jau mažas 
kraštas. Jos ir gyventojų skai
čius sukasi apie trisdešimt mili
jonų, ir jie visi kone šimtu pro
centų katalikai, kaip sakoma, 
iki pačių sielos gelmių. Jau iš 
seno jie taip yra katalikybę su 
lenkybe suvirinę į vieną lydinį, 
kad dar caro laikais kai kas nors 
pasisakydavo esąs katalikas, bu
vo tuo pačiu laikomas ir lenku.

Ir į J. A. Valstybes atvykda
mi lenkai imigracijos valdinin
kams užuot atsakę tautybę ar 
gimtąjį kraštą, sakydavos esą 
tik katalikai ir tik klausėjams 
tuo nepasitenkinant, paaiškin
davo esą lenkai, atvykę iš Len
kijos. Jų ir bažnyčios caro lai
kais buvo daug kur kaip ir tau
tiniai muziejai su tautinių vei
kėjų statulomis, antkapiais, žu
vusiųjų lentomis ir kitais jų pra
eitį paženklinančiais ženklais. 
Aišku, jų ir rusų valdžia nedrįs
davo paliesti ar išmesti iš reli
ginių šventovių, nes tai būtų 
prilyginta pačiam šventovių iš
niekinimui.

Antrajam pasauliniam karui 
pasibaigus, kada jų tauta pate
ko į komunistų kietas reples, vis 
tiek jie tos katalikybės tvirtai 
laikėsi. Nepadėjo nė klasta juos 
suskaldyti. Išlaikė ne tik pačią 
religiją, bet ir katalikišką spau
dą, mokyklas, net ir universite-

prieš vienuolika ar dvylika me
tų buvo atvykusi lenkų valsty
binė sporto rinktinė rungtynėms 
į Čikagą. Neabejojamai ją su
darė rinktiniai komjaunuoliai. 
Jų ir sportinė kūno danga buvo, 
berods, raudona. Ir kaip mes 
nustebome — ant jų kaklų ma
tėsi pakabinti kryželiai, ir jie 
visi kaip vienas, išbėgdami į 
sporto aikštę persižegnojo...

Gaunasi įspūdis, kad lenkai bė
dos verčiami, neradę atramos 
net laisvojo pasaulio valstybėse, 
sutiko pasaulio- vieškeliu dar
dėti raudonuose ratuose, bet pa
tys savo dvasia nepakito, tarsi 
įspėjamai pasisakydami, kad sa
vo katalikiškos - lenkiškos dva
sios niekados neleis išplėšti nė 
raudonajai meškai. Nors Len
kija ir sukasi Maskvos raudo
nosios saulės orbitoje, kaip jos 
satelitas, bet vis dar su kryžiaus 
ženklu.

Mūsų tautos didelė nelaimė, 
kad mes esame maža tauta, tetu
rinti vos tik vieną dešimtadalį 
to, ką turi šiandien lenkai savo 
satelitinėje valstybėje. Mes esa
me auka raudonosios pabaisos, 
Sovietų sąjungos, kurios gyven
tojų skaičius siekia apie du šim
tu keturiasdešimt milijonų. Tad 
jiems atrodo, kad toje masėje 
lengva mus suvirškinti.

Dargi mūsų šauksmas į pa
saulį neretai buvo vertinamas, 
kaip mažareikšmis, iškylantis 
tik iš tos masės gyventojų skai
čiaus. Buvusi mūsų valstybė, 
bolševikų pavadinta Tarybine 
Lietuvos respublika, tikrovėje 
toks bereikšmis titulas, kad ne-

t prilygsta nė mūsų buvusių vals- j 
čiaus savivaldybių sąvokai. Tai 
tik sritinė administracija, ne
žiūrint, kaĮ jos galvos vadinamos 
mi materials. Ji yra tik iš rau
donos odos suvytas bizūnas lie
tuviškam kailiui perti, kad jis 
pasidarytų ištikimu Maskvos 
vergu ir atiduotų visas savo jė
gas rusiškajam raudonajam im
perializmui stiprinti.

Amerikos prezidentui R. Nik- 
sonui apsisprendus vykti į Mas-

• kvą su vizitu pas Kremliaus val- 
: dovus, A. L. Taryba ir visa mū
sų visuomenė dėjo daug pastan
gų, kad tose derybose būtų iš
keltas Lietuvos laisvės reikalas, 
o taipgi ir Simo Kudirkos išlais
vinimas iš kalėjimo pančių. Bu
vo surinkta po peticija 75,000 
parašų ir su memorandumu įteik
ti Baltiesiems Rūmams. Atro
dė, jog Baltieji Rūmai šią peti
ciją priėmė ne be dėmesio.

Bet kai tų derybų metu ir po 
kelių sutarčių pasirašymo mūsų 
nepasiekė jokie atgarsiai mūsų 
bylos reikalu, mes pajutome, jog 
mūsų reikalas gal nebuvo nė už
simintas tose derybose. Išvados 
gal dar perankstyvos.

Mums šia proga verta prisi
minti vienas asmuo ir tai ne ta 
prasme, kad būtų jau ir paken
kęs tam rūpimam reikalui, tai 
prezidento patarėjas valstybės 
reikalams Kisingeris. Jam, kaip 
matome, pavedami svarbūs poli
tikos uždaviniai atlikti. Kiti net!

mano, kad jis yra pats svarbiau
sias asmuo tos politikos forma
vimo. Jis sėkmingai paruošė 
dirvą prezidento R. Niksono ke
lionei į Pekiną. Lygiai tą pati 
atliko ir Maskvos atžvilgiu. Ir 
tų vizitų vaisiais džiaugės, at
rodo, lygiai be apsivylimo jaus
mo Pekinas, Washingtonas, o 
dabar Maskva. Kaip tai buvo 
atsitikę, kad nė vienas nesijau
čia nusivylęs, dargi, priešingai, 
daugiau ar mažiau laimėjęs. Kur 
čia slypi toji jo sėkmės pa
slaptis ?

Bene svarbiausias dalykas bus 
tai, kad Kisingeris į pasitari
mų rėmus įspaudžia tokius klau
simus. kurie yra opūs ne pačių 
tų valstybių santykiams, o tuos, 
kurie globaliniai gali būti svar
būs. bet dėl kurių galima tar
tis ir susitarti be nubskaudų 
vienai ar kitai pusei, dargi neiš
sižadant savo ėjimų politikos 
lauke.

Opieji reikalai nustumiami to
limesnei pasitarimų eigai, ar 
perkeliami į privataus pobūdžio 
pasikalbėjimus. Taip Pekine ne
buvo užmegzti diplomatiniai 
santykiai, nes buvo reikalinga 
abipusio nuomonių išlyginimo ir 
ginčų sureguliavimo, o pasiten
kinta tik 
laikymu, 
mezgimu, 
sikeitimu.

pripuolamu ryšių pa- 
prekybos santykių 

sporto komandų pa-

(Bus daugiau)

O T A SUSIVIENIJIMAS
t 1 L A LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau

žau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuviu fraternalinė organizacija — duoda gyvy, 
bes apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000.00.

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

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

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugi|ų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parasysit:

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

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.

INSURED
Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Dargi nuo tos katalikybės ne
pavyko apsaugoti nė pačios ko
munistų partijos. Sako, kad joje 
esama ne tik daug tikinčių, bet 
ir praktikuojančių katalikų. Ne
pavyko ten paglemžti komunis
tams nė jaunimo. Net ir tų, ku
rie atsidūrė komjaunimo eilėse. 
Tuo mes galėjome įsitikinti ir 
patys savo akimis, kai, rodos,

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.
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I. — Antruoju Jaun. kongre
so nutarimu (“Jaunimo ryšių 
reikalu”) “pageidaujama” (?’), 
kad įsteigtoji PLJS savo rėmuo
se sudarytų “pagrindinį ryšių 
centrą” informacijos tikslais. 
Tas centras: 1) skleistų infor
maciją apie lietuvių padėtį gy
venamų kraštų spaudoje, radi
juje ir televizijoje; 2) skleistų 
tokią informaciją liet, jaunimo 
tarpe knygomis, plokštelėmis, 
aplinkraščiais, 3) pasirūpintų 
prieinamiausių sąlygų sudary
mu enciklopedijoms ir kitoms 
knygoms platinti; 4) pasirūpin
tų naujo informacinio leidinio 
ruošimu ir platinimu liet, jauni
mo tarpe, kur būtų ryškinamos 
ir jaunimo nuomonės; 5) organi

zuotų atskirose vietovėse ryšių 
vienetus, kurie jį, tą pagr. inf. 
centrą informuotų (matyt, apie 
vietos lietuvių gyvenimą), 6) 
aprūpintų paskirų kraštų lietu
vius tikybinių apeigų reikmeni
mis (giesmėmis, maldomis ir t. 
t.); 7) rinktų duomenis apie at
skirų kraštų lietuvius, jų dar
bus ir atsiekimus; 8) informuotų 
apie okupuotą Lietuą ir išeivi
jos lietuvių pastangas per lais
vojo pasaulio informacinius šal
tinius.

H. — Nutarime, kaip mato
me, gan detaliai ir konkrečiai 
nurodyti informacijos apie Lie
tuvą ir užsienio lietuvius dar
bai. Jie yra labai svarbūs, di
delės reikšmės.

Rusai pakele išpirkimo mokestį
Praeito antradienio Įžanginiame atkreipėme Ameri

kos lietuvių dėmesį i sovietų valdžios išpirkimo mokestį, 
Įvestą kiekvienam iš Sovietų Sąjungos išvažiuoti norin
čiam žmogui. Pasaulio žydų protestai sudarė įspūdį, kad 
tas gengsteriškas žmonių išpirkimo mokestis taikomas 
tiktai žydams, bet mes sakėme, kad jis taikomas kiekvie
nam žmogui, gyvenančiam gengsterių pavergtame kraš
te. Šiandien iš Maskvos ateinančios žinios sako, kad 
Amerikos ambasadorius Beam jau įteikė protesto notą 
sovietų valdžiai, nes rusai jau pareikalavo keliasdešimt 
tūkstančių dolerių iš dviejų Amerikos piliečių.

Šiandien paaiškėjo, kad sovietų valdžia tą gengste- 
rišką mokestį dar padidino. Iki šio meto sovietų valdžia 
reikalavo po 24,000 rublių iš kiekvieno aukštesnį mokslą 
baigusio ir išvažiuoti norinčio žmogaus. Rusai komunis
tai žino, kad Sovietų Sąjungoje gyvenantis inteligentas 
tokios sumos jokiu būdu negalėjo turėti. Jeigu jis tokią 
sumą būtų susitaupęs, tai kontrolės komisija tuojau būtų 
pradėjusi tyrinėti, iš kur pas jį atsirado tokia didelė su
ma pinigų. Sergei Aliošin, aukštas sovietų užsienio mi
nisterijos tarnautojas, šį sovietų valdžios įsitikinimą 
pranešė žydų atstovams, atvykusioms aiškintis, kodėl 
jiems staigiai uždėtas toks didelis išpirkimo mokestis. 
Jie juk nieku būdu nebuvo nusikaltę sovietų valdžiai. 
Sovietų valdžia žinojusi, kad žydai" tokių didelių sumų 
neturėjo, bet žydai žinojo, kur tuos pinigus gauti.

Matyt, kad žydai tokio stambaus išpirkimo mokes
čio nenusigando. Jie jau pradėjo organizuoti išpirkimui 
reikalingas sumas. Tada sovietų valdžia nutarė tą geng- 
sterišką mokestį dar padidinti. Jie nutarė dar imti 35% 
nuo pinigų perleidimo. Jeigu išvažiuoti norįs sovietų pi
lietis pats 24,000 rublių nebeturi, ir tą sumą jam koks 
giminietis doleriais persiunčia iš Amerikos, tai už dole
rių pervedimą išvažiuoti norinčiam žmogui sovietų val
džia uždeda dar 35%. Viską sudėjus, iš 24,000 rublių, 
dabar vieno pamokyto žmogaus išpirkimas iš Sovietų 
Sąjungos jau kainuos 32.400 dolerių.

Praeitą penktadienį iš 11 didesnių Rusijos miestų į

žiausias išvažiavimo mokestis yra $4,995, o pats didžiau
sias, kaip jau matėme, prašoka 32,000. Be šios stambios 
išpirkimo sumos, kiekvienas išvažiuojantis turi dar ap
simokėti visas kelionės išlaidas, įskaitant ir anksčiau už
dėtus įvairius mokesčius. Be to, išvažiuojantis iš Sovietų 
Sąjungos neturi teisės išsivežti jam priklausančio turto. 
Jis paliekamas vietos komunistams.

Vienas Maskvon atvykęs sovietų žydas nuvyko į už- 
seinio ministerijos pasų ir emigracijos įstaigą teirautis 
apie galimybes išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos. Jam buvo 
išdėstytos išvažiavimo sąlygos ir naujai lupami valsty
bės mokesčiai. Atvažiavęs žydas nusiskundė, kad suma 
labai didelė, kad tiek pinigų jis neturėsiąs, ir paprašė, 
kad valdininkas atleistų jį nuo šio mokesčio. Tada jį pa
sikvietė pulk. Andrei V. Verin, pasų skyriaus viršinin
kas, ir pasakė:

— Tegu jūsų Goldą Meir neperka Amerikoje fan
tomų (taip vadinasi naujausieji Amerikos karo lėktu
vai), bet vietoj to išperka sovietų žydus...

Šitokiu savo pareiškimu sovietų pasų skyriaus vir
šininkas parodė visam pasauliui, kad sovietų valdžia sau- 
vališkai uždėjo išpirkimo mokestį. Visa sovietų siste
ma ūkio reikalams tvarkyti nebetinka, šiais metais bus 
ir vėl maisto stoka. Sovietų valdžia stengiasi iš anksto 
maistu aprūpinti Maskvą ir dar kelis didesnius miestus. 
Sovietų karo jėgoms ir policijai ji užpirko duonos Ame
rikoje ir kituose kraštuose. Bet kai prireikė už nupirktą 
maistą mokėti, tai jai pritrūko dolerių. Tūkstančiais do
lerių ji apdėjo nuo artėjančio bado išvažiuojančius žmo
nes.

Bet Rusijos žydai nesirengia rankų nuleisti. Praeitą 
savaitę Maskvon suvažiavusieji didesnių miestų žydai 
parašė skundą Jungtinių Tautų sekretoriui. Tame raš
te jie nurodė gengsterišką išpirkimo mokesčio pradą. 
Jie prašo tarptautinės intervencijos, kad nuo šitokio plė
šikavimo apsaugotų sovietų vergijoje gyvenančius žmo
nes. Savame rašte žydai taip pat pataria sekretoriui iš
tirti apie “vergijos grąžinimą... dvidešimtame am-

1) Tas informacijos darbas, 
tiesa, yra dirbamas ir dabar mū
sų bendrinių organizacijų, vad. 
veiksnių, kaip pvz., Vliko, Alto, 
pagaliau ir tos pačios PLB, ku
rios rėmuose steigiama PUS. 
Tiktai gal nevisos mūsų jaunimo 
jėgos jam panaudojamos. 0 jų 
jaunimas turi. Todėl dabar, jau 
įsteigus specialią mūsų jauni
mo bendruomeninę organizaciją 
(PUS) labai gerai, kad į jos 
veiklos programą įrašomi, va, 
tokie geri, reikšmingi, pačiam 
jaunimui ir visai tautai naudin
gi informacijos darbai. Tik, ži
noma, PUS (tiek jos pagrindi
nis informacijos organas, tiek 
ir jo talkininkai, tie nutarime 
minimi “ryšių vienetai”) turės 
daboti, kad jų darbai nesikry- 
žiuotų su kitų mūsų bendrinių 
organizacijų ar veiksnių infor
macijos darbais. Reikės vengti 
ir tų darbų lygiagretumo, kad 
betiksliai nebūtų eikvojamos jė
gos.

2) Gerai, kad pagrindinis in
formacijos centras sieks suda
ryti prieinamiausias sąlygas en
ciklopedijoms ir kitoms knygoms 
platinti, tik gal nereikėtų jam 
iš savo darbų plano išleisti ir 
mūsų laikraščių platinimą jau
nimo tarpe, ypač, kad dabar mūs 
jaunimas lietuvių laikraščių ne
skaito arba tik maža jo dalis be- 
skaito (išimtis tėra tik paties 
jaunimo leidžiamiems lakraš- 
čams). Mūsų perijodinė spau
da, laikraščiai, žurnalai silpnė
ja, neišsiverčia mažėjant jų ti
ražui. Jaunimui reikia mūsų 
spaudą ir prenumeratomis pa
remti. Pagaliau, toje spaudoje 
gi randame ir daug lietuviškų 
idėjų;; joje irgi atsispindi visas 
mūsų lietuviškas gyvenimas. 
Jaunimas todėl turi skaityti ir 
prenumeruoti mūsų laikraščius 
ir žurnalus, kurie gaivina ir jo 
lietuvišką dvasią. Tai jo būti
noji pareiga.

3) Dėl to naujo, specialiai jau
nimui skirto informacinio laik
raščio leidimo aš kiek abejoju, 
ar beverta su juo prasidėti. Gal 
užtektų visiems mums dabar tu
rimo PLB Pasaulio Lietuvio. Tik 
jį reikėtų kiek praplėsti, įvesti 
jame jaunimo skyrių ir pritrauk
ti daugiau bendradarbių, ypač iš 
jaunimo. Du spaudos organus 
leidžiant, gali jie abu nusilpti ir 
susilikviduoti.

4) Jei kam mūsų, pvz., libe
ralams ar visai netikintiems kil
tų abejonių dėl įrašymo į pagr. 
ryšių centro darbų programą 
aprūpinimo paskirų kraštų lie
tuvių tikybinių apeigų reikme
nimis, tai norėčiau atkreipti tų 
abejojančių dėmesį Į tai, kad re-

JONAS BERTAŠIUS

AR AMERIKOJE YRA 
LIETUVIŠKŲ KOMUNISTŲ

(Tęsinys)
“Pažangieji” man pasakys, — 

kad ūkininkai samdė samdinius 
ir juos išnaudojo, žinoma, jei
gu Lietuvos ūkininkai būtų bu
vę pajėgus žemę apdirbti trak
toriais, kaip Amerikoje, tuomet 
jiems nebūtų reikėję samdomo
sios jėgos.

Tačiau laikai keitėsi ir gerėjo. 
Merginoms buvo mokama nuo 
300 iki 400 litų, įskaitant val
gį ir darbinius rūbus, o vyrams 
nuo 500-600 litų. Jeigu palygin
ti šių dienų kolchozininko už
darbį, tai vargu jis prilygsta 
anų dienų uždarbiams.

Ar Amerikos “pažangieji” ne
tingi pagalvoti, kodėl Sovietų Są
junga, turėdamas visame pasau
lyje pačią derlingiausią žemę, 
Ukrainos juodžemį, kuriam ne
reikalingos jokios trąšos, ir la
bai derlingus žemės plotus Sibi
re, kasmet iš Kanados, ar Ame
rikos perka milijonus bušelių 
grūdų maistui ir pašarui už 350 
milijonų dolerių ir stengiasi su
daryti sutartį dešimčiai metų 
pirmyn. Tuo tarpu ne paslaptis, 
kad Amerikos vyriausybė moka 
ūkininkams premijas už kiekvie
ną žemės ha., jeigu jis juos lai
ko tuščius, neapsėtus. Reiškia, 
vyriausybė tuomi stengiasi ap
sisaugoti nuo perdidelio grūdų 
derliaus, kurio neturi kur dėti.

Sovietų Sąjunga savo plotu 
prilygsta Amerikai ir pusei Ka
nados. Carų laikais Rusija tu
rėjo rūpesčių su grūdų derliaus 
pertekliumi.

Šiandien Sovietų Sąjungoje 
skelbiamos didžiausios soclenk- 
tynės grūdų derliui pakelti, o tų 
grūdų duonai ir pašarui vis kaip 
trūksta, taip trūksta.

Mano mokslo draugas, agr. M. 
Mickis, būdamas jau Žemės Ūkio 
komisaru, man visu nuoširdu
mu aiškino, kad toji klaida, kuri 
buvo padaryta Sovietų Sąjungo
je, Lietuvoje nebus pakartota, 
ūkininkai nebus varomi į kol
chozus. ūkininkams- bus palik
ta iki 30 ha. nuosavybėn. Agr. 
Mickiui komisarijaujant buvo 
mobilizuoti visi matininkai. Vi
si ūkiai virš 30 ha. buvo pradėti 
skirstyti naujakuriams, žemės 
Bankas buvo paskyręs 20 mili
jonų litų kreditams naujaku
riams įsikurti. 1945 metais at
ėjęs įsakymas iš Maskvos vis
ką anuliavo, įsakydamas Ūkinin
kus suvaryti į kolchozus.

lietuviai, bet rusai suvarė ūki
ninkus į kolchozus.

Jeigu jau kalbėti apie Lietuvos 
kapitalistus, tai reikėtų turėti 
omenyje žydus. Dauguma fabri
kų ir stambesnės prekybos įmo
nės priklausė žydams.

Tačiau per pirmąjį išvežimą 
Sibiran nežinau kiek jų pakliu
vo, o jeigu ir pakliuvo, tai labai 
mažas %. Iš man pažįstamos 
vietos, Rokiškio miestelio, bu
vo išvežta tik viena žydo šei
ma. Tai buvo tokia šeima, kuri 
nelankė sinagogos ir žydi: bend
ruomenei nemokėjo jokių mokes
čių ir nepildė jokių žydų orga
nizacijų uždedamų prievolių.

1940.VI.15 dieną, kuomet į Ro
kiškį įžygiavo rusų armijos da
linys, tai ją pasitikusioje minio
je buvo tik 3 lietuviai, o visą 
minią sudarė vietos žydai.

Amerikos “pažangieji” neturė
tų užmiršti, kad dar Nepriklau
somos Lietuvos laikais iš Ame
rikos tūlas, Juozas Šukys su sa
vo vienminčiais ryžosi prisidėti 
prie Tarybų liaudies gerbūvio pa
kėlimo. Visi atvažiavo su dole- 
riukais ir auto mašinomis ir tuo
metinėje Balgudijoje įsteigė di
delę plytinę. Visi uoliai dirbo ir 
plytinei vadovavo. Tačiau neil
gai truko. Kuomet plytinė pra
dėjo gerai veikti, plytinės įkū
rėjai pradėjo vienas po kito ne
žinia kur dingti ir tik vienam. 
Kupreliui šiaip ne taip pasisekė 
gauti leidimas su visa šeima su
grįžti Amerikon.

Maskvos imperializmas 
skraiste dengiamas

Gana dažnai dar ir šiandien 
Vilnyje ir Laisvėje rašoma apie 
buvusį, ar esantį Vakarų Vals
tybių imperializmą, kuomet jos 
valdė dideles kolonijas Azijoje 
ir Afrikoje.

žinoma, reikia teisingai pri
pažinti, kad imperializmas yra 
aiškiai smerktinas. Tačiau gy
venimas šiandien jau aiškiai kal
ba, kad po 1-jo ir Ž-jo pasauli
nių karų toms kolonijų tautoms 
buvo "suteikta teisė apsispręsti 
ir laisvai pasisakyti, ar jos nori 
gyventi nepriklausomai, ar pa
silikti kolonistų globoje. Tokių 
naujai susidariusių nepriklauso
mų valstybių jau turime virš 30, 
iš kurių 21 valstybė jau yra pri
imta ir į Jungtinių Tautų orga
nizaciją.

(Bus daugiau)

Maskvą suvažiavo apie 500 žydų. Jie pareiškė protestą 
sovietų valdžiai dėl išpirkimo mokesčio. Pačioje Mask
voje žydai tą mokestį vadina “diplominiu mokesčiu”. Juo 
geresnį diplomą turi sovietų vergas, tuo didesnį išpirki
mo mokestį jis turi mokėti sovietų valdžiai. Pats ma

žiuje”.
Rusijos žydai savo protestą jau išsiuntė į Jungtines 

Tautas, o užsienio korespondentai apie jį praneša , iš pa
čios Maskvos. Išpirkimo mokestis liečia, ne. vien žydus, 
bet visus iš Sovietijos išvažiuoti norinčius žmones.

liginė kultūra, kiek ji reiškiasi 
mūsų tautinėmis, lietuviškoms 
formoms, yra vis dėlto mūsų lie
tuviškoji kultūra. Ją mes ir tu
rime visi saugoti, kaip tautinę 
vertybę — ar ne?

J. Paleckis, būdamas Pietų 
Amerikoje viename pašnekesyje 
pasakė: “Didžiausią klaidą, ku
rią padarėm, tai kad ūkininkus 
suvarėm į kolchozus”. J. Palec
kis tik neišdrįso pasakyti, kad ne
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rui pasakė, komentuodamas tą patį rusų valdovų daž
nai kartojamą dėsni: “Aš norėčiau, kad Dievas ateitų 
ant žemės, o caras būtų pasiųstas į dangų”. Prokuro
ras, matyt, turėjęs žingeidumo gyslelę, paklausė, o ko
dėl jo toks pageidavimas, “žemėje būtų daugiau tei
singumo, o carui nereikėtų taip žiauriai elgtis su savo 
pavaldiniais’’. Jis buvo laimingas, kad ant tokio pro
kuroro pataikė. Kitas jj būtų Sibiran išsiuntęs, o šitas 
aiškinosi, kad studento tikslai nėra blogi, tiktai jo prie
monės tiems tikslams nebuvo tokios jau praktiškos.

Iš viso, mano tėvas apie rusus buvo labai prastos 
nuomonės. Jis nepasitikėjo Griškabūdyje esančiais 
žandarais, nepasitikėjo šakiuose esančiais viršinin
kais. jam nepatiko ir Vilkaviškyje buvęs vyriausias 
caro atstovas. Dauguma jų ėmė kyšius, veik visi per- 
sivalgydavo ir girtuokliavo. Teismas buvo atskirtas 
nuo policijos, bet labai dažnai šios dvi žinybos veikė 
sutartinai. Rusijoje buvo labai gerų advokatų. Jie pa
žino rusų caro Įstatymus ir mokėjo gerai ginti bylas. 
Bet aukščiausieji rusų valdžios organai policijos nuo 
teisino neskyrė. Daugelis teisėjų labiau pasitikėjo po
licininku. negu teisėju. Taip jis tvirtino, kai pateko į 
bėdą ir pradėjo bylinėtis. Jeigu jis nebūtų tarnavęs 
caro kariuomenėje ir nebūtų turėjęs progos pažinti 
aukštesnių caro valdžios pareigūnų, tai vargu jis būtų 
drįsęs imti advokatus ir skųsti teismo sprendimą.

MANO DĖDĖS IR TETOS

Mano tėvas turėjo du broliu ir keturias seseris. Aš 
tiktai per miglas jas prisimenu.

Vienas tėvo brolis, Antanas Gustainis, mano dėdė, 
išvažiavo į Ameriką. Jis atvažiavo į Chicagą ir čia ke
lis metus gyveno. Kitas dėdė, Vincas Gustainis, išva
žiavo į Vilnių.

O seserys ištekėjo į aplinkinius kaimus. Viena tėvo 
sesuo, mano teta, ištekėjo už geležinkelio starostos. 
Nežinau, koks tas būtų titulas, bet josios vyras jau 
buvo viršininkas, prižiūrėjo traukinius ir kelius. Ta 
teta gana gerai gyvena.

Antroji teta buvo ištekėjusi už Bliuviškių ūkinin
ko Burago. Ji buvo sukūrus savo šeimą ir gerai gyve
no. Bliuviškių žemė buvo gera. Teisybė, Buragai ma
žiau jos turėjo, bet jie gerai ūkininkavo. Kitos dvi se
serys buvo ištekėjusios į gretimus kaimus.

Atsimenu, tetos retkarčiais užvažiuodavo į sve
čius, pasikalbėdavo, pasiguosdavo ir vėl išvažiuoda
vo. Reikia pasakyti, kad caro laikais ūkininkai netu
rėjo laiko važinėti i svečius. Visą vasarą jie būdavo 
apkrauti įvairiais žemės ūkio darbais. Moterys priva
lėjo prižiūrėti daržus ir daržoves. Joms tekdavo jas 
laistyti, ravėti, kaupti. Kai ateidavo didesni darbai, tai 
jos viską mesdavo ir padėdavo rugius piauti, šieną 
piauti. šieną versti ir grėbti, vasarojų suimti, bulves 
kasti. Tuo pačiu metu jos turėdavo paruošti maistą 
šeimai. Reikia ir pusryčius pagaminti, pietus paruošti 
ir vakarienę turėti gatavą, kai vyrai pareina.

Visi šie darbai dar būtų pusė bėdos, bet kai atsiras
davo vaikų, tai tada būdavo tikra bėda. Kol jie dar 
būdavo maži ir sveiki, tai pusė bėdos, bet būdavo daug 
sunkiau, kai pradėdavo rėplioti ir nenusėdėdavo vie
noje vietoje. Reikėjo juos apliuobti, pamaitinti ir da
boti, kad laiku miegotų. Vaikų atsiradimas nepadėda
vo moterims. Jos vis vien turėdavo karves išmelžti ir 
maistą pagaminti.

Tėvas su savo seserimis dažniausiai susitikdavo

Griškabūdyje. Jos buvo ištekėjusios i kaimynystėje 
esančius ūkius, tai turgaus ar atlaidų dienomis suva
žiuodavo, pasimatydavo ir pasikeisdavo keliais žo
džiais. Jos atsivesdavo ir savo vaikus. Didesni dirbda
vo ūkyje, bet mažesnius įsimesdavo į vežimą ir kartu 
traukdavo į turgų. Prisimenu savo pusseseres ir pus
brolius, bet šiandien man būtų labai sunku kas apie 
juos pasakyti. Visa tai buvo labai seniai.

Su seserimis tėvas turėjo šiek tiek rūpesčių. Kai 
mano tėvas grįžo iš karo tarnybos, tai jam atiteko ūkis. 
Visa tai gerai, bet jis turėjo iŠ ūkio išmokėti seserims 
dalis. Kiekviena dirbo ūkyje, kol ištekėjo. Kiekvienai 
priklausė tam tikra dalis. Tėvas turėjo gerai pasispaus
ti, kol visoms išmokėjo dalis.

Kitaip reikalai stovėjo su tėvo broliais, mano dė
dėmis. Vienas jo brolis, Antanas, iškeliavo į Ameriką, 
o antrasis brolis, Vincas, išvažiavo Į Vilnių. Visi manė, 
kad Vilniuje jis įsitaisys, pramoks amato ir galės su
sikurti šeimą, kaip daugelis lietuvių tai padarydavo.

Bet mano dėdei Vilnius, matyt, buvo nelaimingas 
miestas. Jis išvažiavo į Vilnių ir dingo. Nieko jis namo 
neparašė, niekas jo nematė, su nieku jis nebandė su
sižinoti ar ką nors apie save pasakyti. Nuvažiavo į 
Vilnių ir žinios apie jį nutrūko.

ilgai gyvenusius ir dingusius žmones. Gaujai lengviau 
nužudyti didmiesčio dar nepažįstanti žmogų.

Dingdavo žmonės ir iš Rygos. Nuvažiuos, būdavo 
jaunas vyras darbams į Rygą ir neparvažiuoja. Bet iš 
Rygos eidavo laivai i Angliją, pietų Ameriką ir į pa
čią šiaurės Ameriką. Ten žmonės galėdavo sėsti į lai
vą ir išplaukti. Tuo tarpu, jei dingdavo žmonės Vil
niuje, tai jau kitas reikalas. Galėjo, žinoma, ir iš Vil
niaus išvažiuoti, bet ten žmonės dingdavo nuo plėši
kų gaujų. Pasakojo, kad pačiame Vilniuje ir keliuose 
jo priemiesčiuose gyveno vyrai, kurie tiktai ir vertėsi 
iš plėšikavimo. Jeigu rasdavo kiek pinigų, tai geriau
sia apiplėštąjį nužudyti, kad neliudytų policijai, o ši 
nesusektų plėšikų.

Galėjo ir mano dėdė būti plėšikų auka. Bet jis ga
lėjo išeiti iš namų karčia širdimi, nenorėdamas į na
mus sugrįžti. Kaip ten bebūtų, visi broliai buvo lygūs, 
bet mano diedukas ūkį pavedė mano tėvui, ne kitiems 
dviem sūnum. Man atrodo, kad ir aš jausčiausi paže
mintas, jeigu ūkis būtų pavestas ne man, bet kuriam ki
tam broliui. Mano dėdė panašiai galėjo pasijusti ir išeiti 
su nutarimu, niekad nebegrįžti. Panašiai buvo dingęs ne 
jis vienas, — beveik kiekvienoje didesnės šeimos isto
rijoje rasi išėjusių ir dingusių žmonių.

(Bus daugiau)
Mano tėvas bandė jo ieškoti. Siuntinėjo laiškus, 

klausinėjo pažįstamų, kalbėjosi su Vilniuje buvusiais 
žmonėmis, bet niekas nieko apie jj negalėjo pasakyti. 
Kalbų buvo visokių, bet niekas nieko tikro nežinojo. 
Vieni pasakojo, kad jis dar nepasiekęs Vilniaus, plėši
kų buvo nužudytas. Tėvas jam davė dali pinigų, kad 
Vilniuje turėtų už ko užsikabinti. Jau tais laikais ėjo 
Įvairiausios kalbos apie kiekvieno didesnio miesto pa
dugnes ir organizuotas plėšikų ir žmogžudžių gaujas. 
To meto laikraščiai kartais parašydavo apie Vilniuje
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, ausų MOSIU

• R GIRKLiS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63 rd STREET
Ofiso PRosp«ct 8-3229
Rozid. telef.: WAIbrook 5-5076

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

Rerz. tel, 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologinė chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs sKambintĮ 374-&012

RIMA JANULEVIčIŪTĖ u

KODĖL RŪKOMOS

Telef.; pRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekmad. 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 BRA21S
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmiock 4-5049 

Rezid.; 308-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir sės tad. tiktai susitarus.

Keli draugai sėdi parke ant 
suoliuko ir stebi praeinančias 
merginas.

Mokytojas su žmona vaiši
na svečius savo naujame na
melyje.

Senstantis futbolistas ruo
šiasi žaidimui.

Dvi vidutinio amžiaus mo
terys pasišnekusiuodamos ei
na gatve.

Visi šie “nepanašūs” tipai 
turi vieną panašumo tašką: 
jie naudoja narkotikus, tik 
skirtingus, pradedant populia
riomis kanapėmis iki LSD ir 
heroino. Kanapių rūkymas yra 
blogybė, bet LSD ir heroinas 
yra labai pavojingi ir tiems,

r

GRADINSKAS
VĖSINTUVAI 
IR GENIAUSIEMS 

NAMAMS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI- 
KRiAUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71H STREET

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

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

G U Ž A U S K U ' 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A
2443 WEST 63ro STREET 

Telefonai; PR 84)833 Ir PR t-083*

! ^ERKRAUSTYMAI 
MOVING

Leidimai — Pilna a pd ra ūda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
{2047 W, 67th PL WAIbrook 5-8063^

■ III -'■■■■!! II 1 -

I MOVING
Apdraustas per kraustymas

iš jvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
K Tek: FRonHer 6-1632

DR FRANK PLECKA5 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina nkj«t PritRiko akinius ir 

“contact lenses’'
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR LFO&AS 5EI8UTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofise fetaf.: 776-2880
Neuiif rez. teUf.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktike Ir chirurgija 

OF«ae 2750 71H St
T*|.. 925-^29^

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

uždaryta.
Rex fe!.r WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, į 
1490 kil. A. M.į I

Į Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-į
i dienio iki penktadienio 11—12; 

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

I ryto.

Telef.: HEmiock 4-2413 
j 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
1--------- ■ -- ------ —V

KANAPĖS?
kurie visą laiką vartoja ir vi
sai žmonijai.

Iš tiesų ne visi ir tie, kurie 
bando pabėgti nuo savo rūpes
čių, problemų vartoja narko
tikus, tačiau juos naudojan
čiųjų skaičius kasmet didėja. 
Žmonija vis labiau ima ieš
koti būdų jų naudojimui ir iš 
to kylančiam pavojui sustab
dyti ar bent sumažinti.

Buvo laikas, kai lengvai ga
lėjai apibendrinti narkotikų 
vartojančiuosius Amerikoje. 
Dažniausiai tai jaunuoliai, ku
rių tėvai buvo neturtingi, gy
venantieji dideliuose mies
tuose. Tąsyk tų jaunuolh] tar
pe populiariausias buvo hero
inas.

Šiandienos vartojančiuosius 
galima rasti visuose luomuose, 
kiekviename dideliame ar 
mažesniame Amerikos mieste. 
Šiandien populiarių narkoti
kų vardai: kanapės, ampheta
mines, LSD, DMT, mescaline, 
cocaine ir heroin.

Tyrinėjimas, kuris atiden
gia šių narkotikij vardus, kar
tu pateikia ir labai gąsdinan
čių faktų, iš kurių liūdniau
sias, kad narkotikų vartoji
mas nepaprastu greičiu plin
ta jaunimo tarpe. Nuo septin
to skyriaus mokinio iki uni
versiteto studento vis didesnis 
skaičius parsiduoda narkoti
kams ir tam svajų pasauliui, 
kuri narkotikai padeda jiems 
susikurti.

Klausimas nėra ar šiandie
nos jaunimas naudoja chemi
kalus kaip priemonę pabėgi
mui nuo pasaulio su baugi
nančiu greičiu, nei kokius 
narkotikus jis naudoja, šie 
dalykai yra žinomi. Svarbiau
sias klausimas yra: “kodėl”?

Kyla klausimai: kodėl jau
nimui prireikė slėptis nuo pa
saulio? Kas nutiko jų gyveni
me, kad uždaro duris nuo 
žmonijos? Kodėl jie yra abe
jingi visoms pasekmėms, ku
rios atsiranda narkotikus var
tojant?

Kartu iškyla ir kiti klausi
mai, kurie yra taikomi suau
gusiems, pav.: Kaip tėvai ga
li ir toliau nesidomėti narko
tikais ir jų vartojimu? Kodėl 
kai kurie tėvai yra abejingi, 
jei jų vaikai naudoja narkoti
kus?

Tai klausimai, i kuriuos 
sunkiai randami atsakymai. 
Tačiau yra žmonių, dirbančių 
-šioje srityje, viešai kalbančių 
apie visas šias negeroves ir jų 
reikėtų išklausyti. Tačiau prieš 
iškeliant sociologines ir psi
chologines narkotikų vartoji
mo puses, mes pirmiausiai tu
rime panagrinėti kas jie yra? 
ir iš kur jie atsiranda?

Daugumos “besislepiančių
jų” nuo pasaulio “vaistas” — 
kanapės, kurios vartojančiųjų 
tarpe yra žinomas kaip ‘pot’.

Nagrinėjant visų sociologi
nių ir psichologinių kanapių 
rūkymo pusių, vienas Gallup 
Survey, kuris buvo pravestas 
New York Times, rado, kad 
38 procentai pabando tik iš 
smalsumo. Kiti pasisakė, kad 
nori pabėgti nuo realybės, 
įtempimo ir rūpinimosi.

Nežiūrint į pasiaiškinimus, 
nustatyta, kad šiais laikais ka
napės yra vartojamos dažniau 
ir daugiau negu bet kada; ir 
tai gimnazijų, universitetų, ar 
net ir tos senos Amex-ikos in
stitucijos, šeimos saliono, is
torijoje.

Tie, kurie yra bandę kana
pes, sako, kad pirmą sykį ją 
rūkant nesudaro jokio efekto, 
Tai gali būti todėl, kad iš pir
mo sykio tikimasi perdaug, o 
be to, kad nemoki teisingai 
rūkyti.

Tačiau, kai rūkorius išmok
sta giliai įtraukti dūmus, jis 
gali pajusti staigų gerą jaus
mą ir problemos ir rūpesčiai 
pradeda nykti. Jis darosi mie
guistas, laikas sustoja, o į pa
sauli žiūri lyg pro vandens 
pripildytą akvariumą.

Rūkantysis kanapes grei
čiau pajunta alki ir tas pats 
maistas atrodo skanesnis, ne
gu normaliose sąlygose. Pasi
junta viską žinančiu, viską iš
manančiu.

Vienas režisorius, kuris 
praleido daug laiko, filmuoda
mas narkotikii vartotojus ir 
jų ‘pot parties’ vienai televizi
jos programai, apibūdino tą 
vaizdą sekančiai: “jaunuo
lius, sėdinčius ratu, besikal
bančius tarpusavy, ir kartu 
pamaži pasiduodančius snau
duliui.”

Vienas dvasininkas kartą 
įkalbėjo savo draugą moksli
ninką parūkyti kanapes. Po to 
paklaustas inoksliriinkas apie 
rūkymo rezultatus atsakė: 
“Jaučiau lengvabūdiškumą ir 
snaudulį”

Vienas psichologas, dirban
tis National Institute of Men
tal Health, daro platesnius 
apibendrinimus kodėl jauni
mas įniko kanapes.

Anot jo, narkotikų vartoji
mas, nežiūrint amžiaus, yra 
simptomas rimti] psichologi
nių bejėgiškumų ar problemų. 
Mes visi savo draugų tarpe ži
nome tokių, kuriems alkoholis 
pasidaro narkotiku ir kurie

Brity aviacijos grandinis Neil Durant 
patruliuoja su savo šunim britu ka
rinėje bazėje V. Vokietijoje. šuo var
do neturi, bet žinomas kaip "7221". 
Paprastai abu jie patrulio metu žy
giuoja pėsti, tačiau, reikalui esant, 

abu važiuoja dviračiu.

turi rimtų psichologinių sun
kumų. Jiems atrodo, kad al
koholis padeda nusikratyti bė
domis, nesupratimais šeimos 
ar svetimųjų tarpe.

Todėl suprantama, kad kai 
kuriems jaunuoliams kanapės 
pasidaro “chemikaliniu gera
dariu”, išsprendžiančių visas 
“bėdas.”

Psichologas aiškina, kad 
jaunimas dažnai galvoja, kad 
jis yra prievarta įjungtas i 
nužmogintą, vyriausybinę, pra
moninę, akademinę struktūrą 
ir kanapių vartojimu jauni
mas bando visa tai įrodyti.

SKAITYK CNAUJIEK.;S’* - 
JOS TEIKIA GERIf’JlIAS# 
RISING!AUSTAS ŽINIAS

Susirinkimu ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lithuanian National Democratic 
klubo susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
rugsėjo 13 d., Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Malonėkite dalyvauti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Housebreaking Your Puppy
Housebreaking involves ei-* the kitchen/is gradually ra

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

S. Peters«men®

DR VYT TAURAS 
gydytojas ir chirurgas 

Bendra praktika. <p«c MOTERŲ lipo- 
Dflpv 265? WEST 59fh STREET 

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

nagai susitarimą

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

2454 WEST 71 si STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ATS ORTHOPEDAS-PROTEZI5TAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban- K 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'RJ GĖRIAI ŠIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Poezija a pasakos yra vaikų mėgstami ne nažiau kaip žaidimai a. 
j-ykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų musų mažie 
tems bei jaunimui:

1. N. Butkiene. VELYKŲ PASAKOJ, 32 psl., tėlpa 6 pasakos Ir DVY 
4UKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais is vaAų pasaulio. Abi gausiai IUu» 
motos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankiene - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
nažiesiems. Jūratės fiidukaitės iliustruota Didelio formato, 24 psL, gra 
uis leidinys. $1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams Dail. V Simao 
<evičiaus iliustruota, 130 psl., SI,80.

4. Stasė Vanagaite - Petersoniene, LAUMĖ DAUML 17 elleraSČlų, kaip 
jdsakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Zeroeje. Labai gražus leidinys, 
lidelio formato, kietais viršeliais, gausiki dail. J. Kiburo iliustruota, (M 
osL, kaina 5 dol.

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

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakom 
/alkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių, muštruota dali. Z. Sodeikienės 
Jidelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juot 
.pratinti Iktuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai iš balansu o 
ų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, 1LU 6060*.
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ther a one or two-step method, 
depending on your living ac
commodations.

Home owners with a yard 
use the one-step method, train
ing the puppy directly to a 
prepared place outdoors. You 
prepare that place by mopping 
up the pup's first indoor mis
take, fastening the rag in his 
outdoor place and taking him 
there. Puppy sniffs it and 
quickly gets the message.

You must take him there 
often from morning till night 
to set the habit pattern. This 
may take a week or so. Re
member, a puppy must elim
inate frequently during these 
early training days before his 
control system builds up.

Indoors, confine the puppy 
in a well ventilated box or 
crate for sleeping, naps and 
playing. He will be instinctive
ly reluctant to soil this "crib." 
But if you are not vigilant 
enough and a mistake is made, 
chastise the pup mildly and 
take him immediately to his 
outdoor place.
.Close confinement for this 

training period won’t hurt the 
pup, as experienced owners 
and trainers know.

. . Praise Your Puppy
Be sure to praise the pup

py lavishly every time he uses 
the right place. He soon learns 
which one results in praise 
or .rebuke. /<-

For apartment dwellers, the 
intermediate step of paper 
training has a drawback: the 
puppy must unlearn it when 
switched tb street training. 
Here's how it works.

The puppy’s paper covered 
confinement area, preferably

duccd after the second or third 
day. This exposes a little more 
bare floor each time. Replace 
soiled papers promptly.

* Dachshund: 4th Highest.
AKC Registrations

Correct the pup immedi
ately for mistakes on the bare 
floor, using the praise-and-re- 
buke tactics previously men
tioned to teach right from 
wrong. And a drop or two of 
ammonia solution rubbed in 
the wet spot will remove both 
the. urine smell and the in
clination to re-use that spot

Within about two weeks, 
begin street walks with your 
puppy until he learns that is 
the place to go, then remove 
the remaining papers. At this 
stage, be alert, for signs of 
needM relief, such as search
ing madly for the missing pa
pers, and take him out 
promptly. Be patient and low 
ing. and soon that great grad
uation day will come.
P.S. Puppies need a vetcHii. 
arian’s checkup every 
weeks.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI. 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Nė jokia biauri kalba tegul neršė i na iŠ jūsv burnos, bet kas naudinga 
pagerinimui, kad padaryty malong klausantiems. Efez. 4. 29.

Pagadintas Žmogaus noras, pasislėpęs už jo sąžinėst stengias jam dik
tuoti kai visada tinka kalbėti Tiesą, ir būk Dievas negali paskaityti teisin
gus žodžius apšmeižimu; bet smerkdamas piktą kalbėjimą ir apšmeižimą, 
kaip kūno ir velnio darbus, jis smerkia visokią netiesą ir netikrybę. Kurie 
taip supranta, tie labai klysta: apšmeižimas yra visuomet apšmeižimu ne
žiūrint ar tai būtų tiesa ar netiesa, ir yra pripažintas tokiu netiktai Dievo 
įstatymuose, bet ir civilizuotų žmonių įstatymuose. Kiekvienas įžeidingas 
žodis yra šmeižtu; nežiūrint ar jis būtų teisingas ar neteisingas; žmonių 
įstatymai sutinka su Dievo įstatymais, tvirtindami, kad visokie Įžeidingi 
zodėiai yra negeri.

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS Į
MARQUETTE FUNERAL HOME <

. J,. 2533 W. 71st Street i
X w Teiti.: GRovehill 6-2345-4 !

s
* 1410 So. 50th Avė., Cicero j

j Telef.: TOwnhall 3-2108-J
f TRYS M0DERH1SK0S KOPLYČIOS
1 AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

S —M———' -  = 2 i

lEUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA Į

I
IAIBOTUVIU DIREKTORIAI: j

OOVYMS F G4J64S GERAI Dftj F DAiMID į 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE ;
Tel.: Y Ards 7-1741 - 1742 T

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

vMiDKRNlšKOS A1R ( ONPITIONED KOF1AcIO>

BARIAI:
Chicagos
Lietuvių
I^idoturių
Direktorių
A’Rociacijds

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ:6f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. IJTUANiCA AVENUE. Phone: Y Arus 7-84(1]

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

PETRAS BIELIŪNĄ^
434K So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YAras 7-1136-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

8BMB

Phone YArd« 7-1911
.. -—---- —
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Rūta Lee - lietuviškumo žvaigždė

RuTA KILMONYTĖ - LEE

AMERIKIEČIU HA DI JO 
KOMENTATORE

Lietuvaitė Rūta Kihnonytė, 
filmu pasauliui pasirinkusi 
Rūta Lee vardų, yra labai vei
kli, vis daugiau garsėjanti.

Jau ne kartas, kai jinai di
džiausioje. galingoje Los An
geles radijo stotyje KABC 
praveda pasikalbėjimus klau

sytojai skambina, kalba nori
momis temomis, ji išklauso, 
atsako, paaiškina. Kiekvieną 
kartą būna skambinančių ir 
jos klausančiu apie Lietuvą. 
Visad gražiai atsako, uždeda
ma stipru lietuviškumo ak
centą. visur drąsiai pažymė
dama esanti lietuvaitė, esant 
progai vis pažymėdama, kad 
dabar Lietuva vra rusu-komu- 
nistų okupuota, ir t. t.

Gaila, kad tai radijo stočiai 
neskambina lietuviai, o radijo 
bangomis yra puikiausia ir 
nemokama proga plačiai pa-

l garsinti lietuviškus reikalus. 
Jei pavieniai Pietinės Kalifor- 
Inijos lietuviai yra tiek tingūs, 
kad neprisirengia pakelti tele
fono rageli ir pagarsinti savo 
tautos, tokiu veiksmu turėtu 
susirūpinti L. Bendruomenė, 
skautai, šauliai, birutietės ar 
kitos organizacijos.

Per radiją Rūta Lee skamba 
labai maloniai, visad skaid
riai, gyvai, energingai, todėl 
nuolat sulaukia pelnytų pagy
rimų.
Rūta Lee adresas: Hollywood, 

California.

Kartais žmonės klausia, kaip 
jai adresuoti laiškus. Girdė
jau, ji pati per radiją pasakė: 
galite adresuoti: Rūta Lee, 
Hollywood, California ir ji 
gaus. Nieko daugiau nereikia. 
Ar ne nuostabu? Be abejo, ji 
gauna daug laiškų ir gal ne 
visiems Įstengia atsakyti.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

. Respublikonų konvencijoje 
Miami, ir pas Prezidentą 

San Clemente, Cahf.

Per radiją buvo paskelbusi, 
kad vyks i respublikonų kon- 

I venciją Miami, Florida, kur 
iš \isos Amerikos (JAV) at
stovai rinks kandidatą nau
jam keturių metų laikotarpiui 
prezidento pareigoms.

Ji tenai buvo, turėjo svar
bias pareigas, ir savo asme
nybe atstovavo lietuviams, kas 
buvo pranešta per visus JAV 
radijus, gal ir televizijas.

Vėliau, su Hollvwoo<l’o f ii- -
jnų garsenybėmis, buvo pa
kviesta privačiam priėmimui 

■pas JAV prezidentą Nixona Į 
I jo Kalifornijos ‘’Baltuosius 
> rūmus’’ San Clemente, Calif. 
Vėl per radiją tas buvo pra
nešta. Ten padarytos jos nuo
traukos su prezidento patarė
ju dr. Kissingeriu ir kt. buvo 
paskelbtos Įvairioje Jungt. 
A. V. spaudoje.

Visi žino, kad Rūta Lee yra 
lietuvaitė. Ir tai ji visokiomis 
progomis didžiuojančiai pa
brėžia. Pavyzdžiui, kartą fil
mų žvaigždžių baliuje pama
čiau ir Rūtą Lee. Ji iš tolo tie
sė ranką, lietuviškai sveikin
damasi, ir ten pat pasikeitė-j 
me keliais lietuviškais saki-] 
niais, aplinkui mus stebint ir 
girdint eilei kitų filmų garse
nybių.

— Kokia kalba jūs kalba
tės? — paklausė vienas šalia 
stovėjęs.

— Aišku, kad lietuviškai.— 
griežtai pasakė Rūtelė, tarsi 
kitaip negalėtų būti.

Paklausojas žiūrėjo i mane, 
laukdamas patvirtinimo.

— Taip, lietuviškai. Tai 
mano ir jos gimtoji kalba.

Ji vėl tatai patvirtino, pridė
jusi ir šiltą sakinį mano pu
sėn.

Rūta Lee — Rūtelė Kilmo- 
nytė, ir jos tėveliai, gali ir turi 
būti geru pavyzdžiu, kad pa
brėžiant lietuviškumą galima 
aukštai iškilti. Ji to pasiekė 
per filmų pasauli.

Gėda lietuvių tėvams, kal
bantiems su savo vaikais ne 
lietuviškai.

Algirdas Gustaitis

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

Didelis pasirinkimas įvairią preklą. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

— Cicero jūrų šaulių kuopos 
pirmininkas Kazys Klinauskas, 
ilgokai sirgęs, jaučiasi žymiai 
sustiprėjęs ir pradeda vėl įsi
jungti į darbą. Kuopos valdyba, 
norėdama atžymėti jo laimingą 
pagijimą, nutarė š. m. rugsėjo 
mėn. 23 d.. Jurgio Pečkio salė
je, surengti pasilinksminimą.

K. M.
— Dalia Pajarskaitė, Hamil

ton, Ont., Canada, baigusi vie

tos lituanistinę mokyklą, užsi
registravo studijuoti Pedagogi
niame Lituanistikos institute ne
akivaizdiniu būdu. Kanados LB 
Švietimo komisija studentams 
duoda stipendijas. Komisijos 
pirmininkas yra L. Tamošaus
kas, gyv. Toronto mieste.

— Augustinas Kuolas iš To
ronto lankosi Chicagoje. Apsi
stojo pas savo giminaitį mokyt. 
J. Plačą.

— Sol. Birutė Kernėžaitė iš 
Marquette Parko apylinkės Ita
lijoje rekordavo 12 lietuvių 
kompozitorių dainų, akompa
nuojant Romos simfoniniam or
kestrui. Plokštelė bus išleista 
šį rudenį.

— Korp! Fraternitas Lituani- 
ca paskelbtą dailės konkursą 
apie Simo Kudirkos tragediją 
praplėtė įjungiant Romo Kalan
tos ir kitų susideginimą dėl Lie
tuvos laisvės. Konkurso pabai
ga nukeliama į 1973 m. gegužės 

! mėn.

— Jonas Gradinskas grižo iš 
vasaros atostogų. Parduotuvė 
ir taisymo dirbtuvė vėl atidary
ta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
6 vai. vak„ pirmadieniais ir ket
virtadieniais iki 9 vai. vak. Sek
madieniais uždaryta. (Pr).

— Joseph Marcukaitis, išė
jęs pensijon 67 metų amžiaus 
farmeris Kankakee apylinkė
je, dabar tapo vieninteliu 
šampano meisteriu Illinois 
valstijoje. Jis dirba vieninteliu 
nuolatiniu tarnautoju Thom- 
sono farmos vyno darykloje 
prie Beecher, Ill. Neužilgo pa
sirodys rinkoje jo gamybos 
šampanas. Anksčiau buvo ga
minamas vvnas. Šia reta Illi- 
nois valstijoje pramonės šaką 
aprašė Chicago Tribune ma
gazinas. Prie straipsnio Įdėtos 
dirbančio J. Marcukaičio dvi 
nuotraukos.

— 'Vilniuje gyvenęs Chaim 
Grade parašė atsiminimų kny
gą iš prieškario ir karo meto 
laikotarpių “The Seven Little 
Lanes’’. Vilnių jis laiko vienu 
iš reikšmingiausių Europos 
žvdu kultūros centru.

— Kazimieras Stukonis ir 
Paul Bogwill, Dariaus - Girė
no posto pareigūnas, dalyva
vo atstovais Amerikos Legio
no metinėje konferencijoje.

— Marta Matuck, gj’v. West 
Side apylinkėje, praeitą pir
madienį prie Western ir Cer- 
mak Rd. gatvių vakare einant 
šaligatviu buvo užpulta vieno 
peiliu, kito pistoletu ginkluo
tų vyrų. Iš jos atėmė apie 10 
dol., buvusiu rankinuke. Plė
šikai buvo tamsiaodžiai, spė
jama meksikiečiai.

— Nerija Linkevičiūtė, Vy
tautas Nakas ir Bernardas

HELP WANTED — MALE 
Darbininką Reikia

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 UTHO-PRESS

ROOM.
ROCKFORD

PAPER MILLS, INC.
7000 N. MANNHEIM RD. 

ROSEMONT, ILLINOIS
Days — call — 312 — 774-7000
Eve. — call — 312 — 956-0169 

Ask for Mr. YOUG A

machine shop
EXPERIENCED SHORT RUN SHOP. 

Permanent plus fringe benefits. 
Paid vacation.

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

MEN PART TIME

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

831-3533

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SEWING
CHENILE AND EMBRODERY 

MACHINE OPERATORS 
Experience Necessary. 

LOCKHART’S
SPORT SHOP 

352-4538
LAGRANGE

HOUSEKEEPER NEEDED
4 days a week 12 noon to 6 P. M., 
cook 1 meal, washing, ironing, light 

housework.
Oak Lawn area.

Call Dr. RATAJIK
GA 2-4755 or GA 2-6056

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikta Darbininku ir Darbininkią

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIDGEPORTE antrame aukšte vy
rui išnuomojamas vienas švarus mie

gamasis. Telef. 3264154.

REAL ESTATE FOR SALS I REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimvl ! Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČLAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KĖJBIAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYSIĄS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

medinis su pilnu rūsiu. S10.000.
31- MA IR HARDING, 2 lotai ir 4 

kambariu medinis namukas. $10.900.
56-TA IR MOZART, 4 mieg. mūrinis 

su rūsiu. Tik S22.000.
44-TA IR TALMAN, 2 butų po 5 

kamb. medinis. S18.900.
43- ČLA IR CAMPBELL. 2 butų po

5 kamb. mūrinis. S23,500.
48-TA IR KARL0W, 5 ir 6 kamba

riu mūrinis. $28,000.
44- TA IR FRANCISCO, 2 butų po 5 

kamb. mūrinis. $30.000.
LEMONTE, lotas ir 3 mieg. naujai 

statomas namas.
32- RA IR HALSTED, restoranas su

6 kambariu butu. S390 oaiamu i mėn.
BIZNIO LOTAS, B-l zona, 50x150’, 

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

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

SAUGUMAS NAMUOSE

TEL. — 254-5551

ESTATE PROPERTY
Move right into this brick 3 bedroom 

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

Priced to sell.
McKEY & POAGUE

BE 8-8425

LIUKSUS MODERNUS beveik nau- 
jas 0V2 kambarių mūras. Sausas, 
įrengtas beismantas, air-cond., kar- 
petai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. $25,900

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matyti. S36.300.

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
dernūs Įrengimai. Tinka Dr. ofisui 
ir liuksus butas gyventi. Arti mūsų. 
S39.900.

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

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

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti 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

4. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobllią draudimai.

’L"'. - ''y"*" .i.m »

SLUNTTIMAI J LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

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

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą.

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADAUNISTRACUOJE
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Prapuolenis išpildys progra
mos dali lietuviams skirtoje 
programoje Civic Center pla- 
zoje. Miesto vadovybė kiek
vienai tautinei grupei skiria 
vieną dieną meniniam pasiro
dymui.

— Lietuviai. parduodami 
savo automobilius kitatau
čiams. turėtų nuplėšti Vyčio 
ženklą. Pietvakarinėje Chica- 
goje važinėja trys juodaodžiai, 
kurių automobilis papuoštas 
raudoname fone baltu vyčiu.

— Kun. T. Narbuto laidotu
ves aprašinėjančiame straips
nyje pasakyta, kad jis buvo 
Akrono klebonas. Tai klaida. 
Jis klebonavo Daylon. Ohio, 
mieste. Ten jis buvo ir palai
dotas.

— Grandies tautiniu šokiu 
grupė, vadovaujama Irenos 
Smieliauskienės. išpildys me
ninę programą Civic Center 
plazoje (kur vykdavo demon
stracijos) lietuviams skirtoje 
dienoje spalio mėn. 13 d. (tre
čiadieni) 12 vai. (vidudienį). 
Grandis įvairiose programose 
reprezentuojant lietuvius da
lyvavo daugelį kartų ir visada 
gerai pasirodydavo. Progra
mos organizavimu rūpinasi 
Chicagos Lietuvių Taryba ir 
LB apygardos valdyba.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4424 So. CALIFORNIA AYE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-598S

Rea! Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progom*.

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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

2^ nse Csscaitv UApsm

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublk 7-1941

A. G. AUTO REBU4LDER5
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininku. Kai 

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

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

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu». Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

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

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

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

11 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
olytelės, 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

AUKŠTO 6 ir 3 kambariu 20 
metu modemus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

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

MŪRINIS BUNGALOW C L— 
riu — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — _ 
metų. ’ 
pas. Garažas.
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. S25.500.

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

TEL. 436-7878

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

Z.’ ~~ ■ 3 miegami, 10
Labai gražiai Įrengtas skle-

* . Gražiai aptvertas ir

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda 2 butų po 4 kambarius mūrini. 
Aluminijaus langai, spintelės^ uždari 
porčiai. sausas skiepas. 2 mašinų ga
ražas, gera transportacija. $195 nuo

mos. Tel. GR 6-5924.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau 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. Hl. 60609. Tel.: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas; Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažvtojo darbai. 
Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar 

AL BELEAKUS. TEL. 233-8656

TEL. — 776-5881 BIZNTFRIai. KORTE GARSINASI
Anicete* Garb«2leueica« *av.j ‘NAUDENO^F” .— TUPI GERIAUSIĄ 

■ ____ j PASISEKIMĄ BIZNYJE




