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DEMOKRATAI UŽVEDĖ BYL| PRIEŠ 
R. NIXONO PERRINKIMO KOMITETĄ

WASHINGTONAS. — Demokratų partija reikalauja teisin
gumo departamento paskirti specialų tardytoją. Teisme užves
toje byloje demokratai kaltina Nixono kompanijos finansų tvar
kytoją, Maurice Stans ir kitus pareigūnus “politiniu šnipinėjimu”. 
Demokratai sako, kad’ iš respublikonų aukų iždo 114,000 dol. 
niekur neskelbti dingo ir niekas nežino, kam jie buvo sunaudoti. 
Birželio 17 d. policija sugavo penkis asmenis demokratų nacio
nalinio komiteto Įstaigoje fotografuojant dokumentus. Suimtųjų 
tarpe buvo žmonių, artimai susirišusių su respublikonų komitetu.

Demokratų štabo pirmas puo
limas Įvykęs gegužės 25 d. Din
go kai kurie laiškai ir dokumen
tai. Nuo tos dienos demokratų 
pirmininko O’Brien telefonas bu
vo klausomas iki birželio 17 d. 
Klausymosi būstinė buvusi mo
telyje prieš demokratų Įstaigą. 
Buvę bandyta Įsilaužti ir Į sen. 
McGovern Įstaigą.

Be buvusio prekybos sekreto
riaus Stans, kaltinami respubli
konų komiteto iždininkas Hugh 
Sloan, saugumo valdininkas Ja
mes McCord ir komiteto patarė
jas Gordon Liddy. Be penkių pa
gautų demokratų Įstaigoje, ku
rių Bernard Barker jau prisipa
žino New York Times korespon
dentams, kaltinamas visas res
publikonų prezidento perrinki
mo komitetas. Barkeris yra bu
vęs ČIA valdininkas.

Šeimininkių
• uždarbiah'-^

LONDONAS. — Kiekviena na
rni] šeimininkė žino, kad ji na
mie turi daug darbo, tačiau da
bar, Britanijos Radijo korpora
cija pasamdė žymią vadovybės 
patarėjų firmą, kad ji apskai
čiuotų, kiek, iš tiesų, yra vertas 
namų šeimininkės darbas rinkos 
kainom.

Patarėjų firma paėmusi šeimi
ninkės “vidurki”, 36 metų Iris 
Gobin, gyvenančią Londone ir 
turinčia du mažus vaikus, ilgai 
stebėjo jos kasdienines pareigas. 
Paskelbtame raporte sakoma, 
kad jos darbo namuose savaitė 
siekia net 85 valandas. Tarp šei
mininkės pareigų buvo maitini
mo planavimas ir darbai, valy
mo, auklėjimo darbai. Jei jos vy
rui tektų mokėti jai algą pagal 
rinkos atlyginimų vidurki, tai 
ta alga siektų 192.40 dol. per sa
vaitę, virš 10,000 dol. per me
tus.

LANSING. — Michigan© vals
tijos rinkimuose lapkričio mėn 
bus ir abortų klausimas. Grupė 
žmonių surinko 300,000 parašų 
po peticija, reikalaujančių, kad 
šį klausimą būtų leista spręsti 
balsuotojams. Grupė siekia Įves
ti laisvesnius abortų Įstatymus.

AUSTIN. — Buv. prezidento 
duktė Lynda Johnson Robb pa
pasakojo, kad Darbo dieną plau
kymo baseine vos nenuskendo 
jos 2 metų duktė. Ją išgelbėjo 
jos vyras ir saugumo valdinin-1

LOS ANGELES. — Kandida- BRIUSELIS. — Belgų policija 
tas Į viceprezidentus, demokra- (gaudo arabą Hassan Joudat, iš 
tas Sargent Shriver pažadėjo . Maroko, kuris Įtariamas pasikė- 
mašinistų konvencijai, kad iš-ginimu nužudyti Izraelio diplo- 
rinkus prezidentu sen. McGo- matą Briuselyje. Diplomatas 
vern, jis paskirtų darbo sekre- buvo Įviliotas Į vieną miesto ka- 
torium kurį nors darbo unijos vinę ir ten penkiais šūviais per- 
veikėją. , šautas. Arabas jau anksčiau pa-

BELFASTAS. — Protestantai: sižymėjo bandymu pavogti pa- 
darbininkai šiaurės Airijoje gra- , sus iš Maroko ambasados ir gra

kas. Jai teko naktį praleisti ligo
ninėje.

LAKE TAHOE. — Artistė 
Ann-Margret nukrito nuo aukš
tai iškeltos scenos ir labai susi
trenkė, sulaužė žandikaulį, dar 
kelis veido kaulus. Jos išvaizdai 
tas kritimas gali atsiliepti. Ji 
nukrito net 35 pėdas.

WASHINGTONAS. — At
stovas Carl Albert pripažino, kad 
jis turėjo automobilio nelaimę 
ir davė kitam vairuotojui apie 
100 dol. už padarytus nuostolius. 
Atstovas paneigė gandus, kad jis 
buvo girtas.

IŠ VISO PASAULIO

TUNIS. — Libijos lėktuvas, 
atskridęs Į aerodromą netoli 
Muencheno, pasiėmė penkių ara
bų kūnus. Arabai žuvo, kai vo
kiečių policija bandė išvaduoti 
jų pagrobtus Izraelio sportinin
kus. Arabai bus palaidoti po pa
maldų Tripolio mečetėje. Libija 
jau pradėjo derėtis su vokiečiais, 
kad trys suimti arabai irgi bū
tų atiduoti Libijai. Vokiečiai vi
sus tris laiko atskiruose kalėji
muose, nes bijoma, kad arabai 
teroristai gali bandyti arabus iš
vaduoti.

MASKVA. — Apie 100 Mask
vos žydų pareiškė prezidentui 
Podgornui protestą raštu, nes 
milicija trukdė žydam susirinkti 
i sinagogą žydų naujų meti] pro
ga. Archipovo gatvėj, kur stovi 
sinagoga, milicija išstatė barika
das ir stabdė praeivius praėjusį 
penktadienį ir šeštadienį! žydai 
reikalauja Įvykį ištirti ir Įsaky
ti milicijai netrukdyti žydų bū
simų švenčių metu.

RICHMOND. — Apeliacijos 
teismas nusprendė, kad Centri
nės Žvalgybos agentūra turi tei
sę reikalauti slaptumo priesai
kos iš savo tarnautojų, tačiau 
ta priesaika turi riboti tarnau
tojus tik tokiems dalykams, ku
rie paskelbti slaptais. Vienas bu
vęs valdininkas nori parašyti 
knygą apie savo darbą ČIA agen
tūroje ir nori atsikratyti duotos 
priesaikos varžtų. Teismas jo 
darbą palengvino.

QUANG TRI. — P. Vietnamo 
marinai įsiveržė i komunistu už
imtą citadelę Quang Tri mieste. 
Joje yra apsupta apie 400 komu
nistų kareivių.

KAMPALA. — Ugandos pre
zidentas pareikalavo, kad tuoj 
išvažiuotų 12 britų karinių pa
tarėjų delegacija, apmokiusi 
Ugandos kariuomenę. Visi britų 
piliečiai bus slaptos policijos se
kami, nes Uganda turinti žinių, 
kad britai planuoja nuversti 
Ugandos prezidentą generolą Idi 
Amin.

sina streikais ir uždarė dvi elek-j sinimais nužudyti ambasadorių, 
tros jėgaines, protestuodami į Jo teismas balandžio mėnesį iš- 
prieš žiaurų britų kareivių elgesį girdo, kad jis priklauso Al Fatah 
su demonstruojančiais protestan-1 palestiniečių organizacijai.
tais, kurių du praėjusią savaitę 
buvo parašiutininkų nušauti.

TEL AVIVAS. — Aukščiau
sias Izraelio teismas nusprendė, 
kad buvęs JAV gangsteris T>ass- 
ky negali pasilikti Izraelyje, nors 
jis ir žydas. Jam bus duoti ke
lionės dokumentai ir teks paieš
koti kitos prieglaudos. Amerikon 
jis negali grįžti, nes čia jo lau
kia teismas. Amerika nereikala
vo jo išdavimo.

Prezidentas Nixonas rimtai svarsto jam korespondento duotą klau
simą spaudos konferencijoje Vakariniuose Baltuose Rūmuose, San 

Clėmente, Kalifornijoj. V

'’ UŽDARYTA 20-TOJI OI.IMPIAD A'
MUENCHENAS. — V. Vokietijoje pirmadienio vakare buvo 

iškilmingai uždaryta XX-ji Olimpiada ir iškelta iškaba — “Mon
treal —1976”. šioji Olimpiada pasižymėjo Įvairiais nemalonumais, 
kurių paskutinis — iškaba, kurioje buvo išreiškiama padėka išei
nančiam Tarptautinio Olimpiados Komiteto pirmininkui Avery 
Brundage. Lentoje buvo neteisingai parašyta jo pavardė: “Bran
dage”. Dabar spaudoje prasidės tos Olimpiados nagrinėjimai ir 
priekaištai.

Jau kaltinamas JAV krepšinio | 
komandos treneris Hank Iba, ku
riam siūloma pasitraukti iš pa
reigų. Spauda pripažįsta, kad 
nežiūrint įvairių suktybių ir ne
įtikėtinai netvarkingos rungty
nių su sovietais pabaigos, Ame- 

! rikos komanda lošė labai pras
tai. Ji turėjo sovietus sumušti 20 
taškų skirtumu, sako Chicago 
Today sporto korespondentas 

1 Bill Jauss. Kaltinami ir kiti JAV 
sporto pareigūnai, kuriems teks 
gerokai pasitempti, arba atsi
sveikinti su Olimpine komanda.

Belgijoj ieško 
marokiečio

Maroko ambasada paskelbė 
pareiškimą, kuriame sakoma, jog 
nėra jokių įrodymų, kad pasikė
sinime prieš Izraelio diplomatą 
dalyvavo marokietis.

Belgijoje dirba nemažas skai
čius arabų iš Alžiro. Tuniso ir 
Maroko. Nemažai studijuoja 
Belgijos universitetuose. Ara
bai, paprastai, remia Palestinos 
teroristus.

Duos milijoną dol. 
žuvusių šeimoms

BONA. — Vakarų Vokietijos 
vyriausybė paskelbė, kad ji duos 
apie milijoną dolerių izraelitų 
sportininkų, žuvusių Muenchene 
nuo arabų rankų, šeimoms. Vo
kietijos Raudonasis Kryžius pi
nigus perduos Izraelio Magen 
David Adom organizacijai.

Vokiečių policija ir muitinių 
tarnautojai sustiprino arabų ke
liautojų tikrinimą visuose aero
dromuose ir sienos perėjimo 
punktuose. Apie 60 arabų, ku
rie bandė išvažiuoti iš Muenche
no, buvo sulaikyti 24 vai. Ki
tiems 57 arabams, kurie atskri- 
de Į Muencheną. nebuvo leista iš
lipti iš lėktuvo. Iš viso apie 600 
arabų valstybių keleivių turėjo 
pavėluoti dėl skryningų ir baga
žo tikrinimų. Tokie tikrinimai 
vyksta visuose V. Vokietijos ae
rodromuose.

Olimpiadoje, be 11 žydų ir 5 
arabų žuvo ir vienas 18 metų 
austras, kuris užsimušė, lipda
mas vienos vėliavos stiebu. Ma
noma, kad jis bandė pavogti 
Olimpiados vėliavą.

WILKES-BARRE. — Prezi
dentas Nixonas apsilankė nuo 
potvynių nukentėjusiam Wilkes- 
Barre mieste ir pažadėjo gyven
tojams paramą. Jis atvežė 4 mi
lijonų dol. čekį vietinei kolegijai.

TATPEJUS. — Tautinės Kini
jos prezidentas Chiang Kai She- 
kas sugrįžo iš ligoninės namo po 
plaučių uždegimo. Jam daktarai 
dar nepatarė išvykti, tačiau jis 
įsakė vežti jį namo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Vakar Čikagoje lankėsi du 
svarbūs demokratai: kandidatas 
Į prezidentus sen. McGovern ir 
sen. Kennedy. Meras Daley juos 
nusivedė vidudieni i Madison ir 
State gatvių kryžkelę, kur Įvy
ko mitingas.

Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad prezidento patarėjas Kissin- 
geris šiandien iš Maskvos skris 
i Londoną, o penktadienį lanky
sis Paryžiuje. Jis susitiks su 
premjeru Heath ir prezidentu 
Pompidou. Apie ką Kissingeris 
kalbėjo Maskvoje, spaudos sek
retorius Ziegleris atsisakė pasa
kyti.

♦ Izraelio premjerė Goldą 
Meir kalbėjo parlamente apie 
praėjusios savaitės įvykius 
Muenchene, kur arabai nužudė 
11 Izraelio sportininkų. Ji pa
tvirtino, kad Izraelio saugumo 
pareigūnai buvo Muenchene ir 
bendradarbiavo su miesto polici
ja. Arabai atmetė visus pasiū
lymus, kurie numatė įkaitų pa
leidimą, tada neliko nieko kito, 
kaip jėga bandyti įkaitus išva
duoti. Tas nepavyko ir Izraelis 
nekaltina Vokietijos.

Senatorius Mansfieldas pa
reiškė, kad reikėti] visai panai
kinti Olimpiadas, nes jos tapu
sios rasizmo, nacionalizmo, Įvai
rių sukčiavimu lizdu.

Vakar prezidentas Nixonas 
tarėsi su vyriausybės nariais ir 
kongreso respublikonų vadais 
kampanijoje pabrėžti demokra
tų vadovaujamo kongreso nevei
klumą, Įstatymų projektų vilki
nimą.

Lous Harris apklausinėji
mas parodė, kad 74 r/< amerikie
čių pritaria prezidentui, kad 
svarbu neleisti Pietų Vietnamui 
patekti į komunizmo rankas. 
Apie 53% pritaria, kad šiaurės 
Vietnamo uostų blokada privers 
komunistus derėtis dėl taikos.

Pirmą kartą po 27 metų 
šiaurės Korėjos delegatai atvy
ko Į Pietų sostinę tęsti derybų 
dėl karo atskirtų šeimų sujun
gimo. Komunistų delegatus pa
sitiko didelės žmonių minios.

Amerikietis plaukikas Mark 
Spitz ketvirtadieni susitinka su 
Universal filmų bendrovės direk
toriais. Visa eilė filmų bendro
vių Hollywood e siūlo jam dar
bai

♦ Čikagos, Niles ir Mount 
Prospect policija ieško žmogžu
džio, kuris nužudė 27 m. Bar
barą Flangan ir jos 18 mėn. duk
terį. Ji ieškojo darbo, kaip vai
kų saugotoja. Jai kažkas pa
skambino, siūlydamas darbą, ji 
išėjo ir daugiau nebegrįžo.

Veneroj akmenys 
kaip žemėje

MASKVA. — Sovietų erdvė- vų Rūmų lėšų komitetas nubrau- 
laivio kapsulė, kuri pasiekė lie- kė nuo vyriausybės biudžeto gy- 
pos mėn. Veneros planetą ir siun- Į nvbos reikalams 4.3 bil. dol.. ta- 
tė įvairius matavimus per 50 čiau paliko lėšas naujiems gin- 
min., davė sovietų mokslininkam įlams statyti.
naujų žinių apie tos planetos sa- CONCORD. — Buvusio prezi- 
vybes. Skelbiama, kad planeta dento duktė Caroline Kennedy
toje vietoje, kur kapsulė nusi
leido, buvo padengta granito ak
menimis, panašiais, kokius ran
dame žemėje. Saulės spinduliai, 
nežiūrint planetą gaubiančios 
tirštos atmosferos, pasiekia pla
netos paviršių.

Kapsulė su įvairiais aparatais, 
nors padengta storais, karštį ma
žinančiais šarvais, sudegė po 50
min., nes temperatūra Veneroje tačiau neremia ir sen. McGover-
siekianti 880 laipsnių karščio, no.

BLOGAS DERLIUS JAVŲ, BULVIU, 
PIENO IR DARŽOVIŲ ŪKIUOSE

MASKVA. — Užsienio stebėtojai Maskvoje, prisimindami, 
kad Chruščiovas buvo pašalintas iš valdžios po labai blogo der
liaus 1963-64 metais, mano, kad panašus pavojus dabar yra Brež
nevui. Jis neseniai lankėsi Centrinės Azijos respublikose. Spauda 
pabrėžė, kad Brežnevas tarėsi su vietiniais žemės ūkio direktoriais. 
Sovietai ne tik perka Kanadoje, Amerikoje, .Prancūzijoje ir Aus
tralijoje javus, bet iš Rytinės Europos valstybių perkamos bulvės, 
o pietinėse respublikose blogai užderėjo medvilnė ir vaisiai. Rug
sėjo 19 susirenka Aukščiausias Sovietas ir prieš tai partijos 
centro komitetas, čia bus daugiausia kalbama apie derliaus padėtį 
ir apie reikalą peržiūrėti paskutinįjį penkerių metų planą.

Viet Gongas siūlo 
koalicinę valdžią 

SAIGONAS. — Viet Congo va
dovybė P. Vietname paskelbė 
“naują” taikos pasiūlymą, ku
riame, tačiau, nėra nieko naujo. 
Planas reikalauja pripažinti, kad 
P. Vietname yra dvi valdžios, 
dvi kariuomenės ir dvi politinės 
jėgos. Todėl, norint suvienyti P. 
Vietnamą, reikia įsteigti Saigo- 
ne vyriausybę, patenkinančią abi 
puses lygiais, demokratiniais 
principais. Tai reiškia koalici
nę vyriausybę, kurioje pusę vie
tų užimtų komunistai.

Valstybės departamentas pa
reiškė. kad pasiūlymai yra sura
šyti kitais žodžiais, tačiau jų 
esmė ta pati, kaip ir anksčiau 
statytų reikalavimų. Viet Congas 
.sako, kad jis yienas nesistengia 
valdyti krašto, tačiau negali leis
ti, kad jį valdytų ir “Saigono ma
ri jonetės”. Kol Amerikos agre
soriai palaikys Saigono dabarti
nę valdžią, Pietų Vietnamo pa
triotai kartu su mylimais bro
liais iš šiaurės tęs kovą, sakoma 
pareiškime.

NAUJAS LEIDINYS
Know Your Enemy — Com

munism, — tai antroji laida 
■ ALT-bos 1970 m. išleisto leidi
nio. Abiejų tiražas — po 10,000 
egz. Abiejose laidose gausu ko
munistų vykdyto genocido nuo
traukų, visa eilė svarbių doku
mentų tekstų (anglų kalba). 
Antroje laidoje, išleistoje š. m. 
rugpiūčio mėn., įdėtos Bražins
kų, Simokaičio, Kudirkos ir jo 
žmonos nuotraukos, jų pareiški
mai, demonstracijų Čikagoj nuo
traukos, katalikų, dvasiškių Lie
tuvoje skundas ir kt.

Leidinys ypatingai svarbus ir 
platintinas ypač angliškai kal
bančiųjų tarpe. (E)

TOKIJO. — Buvęs Japonijos 
premjeras Šato pradėjo auginti 
ilgus plaukus. Japonų spauda 
teigia, kad jis seka buv. prezi
dentu Johnsonu, kuris paskuti
nėje nuotraukoje pasirodė su gan 
ilgais plaukais.

WASHINGTONAS. — Atsto-

Įsiregistravo į naują mokykla 
— Concord Academy. Mass, čia 
ji išbus iki universiteto studijų. 
Jai 14 metų.

COLUMBUS. Ohio darbo 
unijų federacijos vadas Frank 
King pareiškė, kad jam respubli
konai siūlė stoti į buvusių demo
kratu komitetą už prezidentą 
Nixona, tačiau jis atsisakęs. Jis

“Pravda” labai atvirai paskel
bė praėjusį šeštadienį, kad ke
liuose Gorskio rajono miestuose; 
Vorsma, Arzama, Uren ir Se- 
gach praėjusį mėnesį “sustojo” 
duonos pristatymas vartotojams. 
Dėl to iš pareigų buvo pašalin
tas vartotojų kooperatyvo vice
direktorius, nes pastebėta ne
tvarka ne tik duonos, bet ir bul
vių bei daržovių pristatyme.

Tyumeno rajone po didelių 
nuostolių nuimant derlių paša
linti iš pareigų dvieju didelių 
valstybiniu ūkiu direktoriai. Mi- 

llicija gaudo iš kitų miestų Į Kur
ską atvykstančius žmones, nes 
pastebėta, kad jie supirkinėja 
Kursko bulves iš privačių skly- 
pelninkų. Serouchove. apie 60 
mylių nuo Maskvos, dvi savaites 
žmonės negalėjo gauti nei bul
vių nei kiaušiniu. I

“Pravda, rašydama apie Gor- 
sįiio ąpylinįęs.jdausia: Kodėl su- 

’Šidaro’eilešpriekrautuvių ? Laik
raštis sako, kad kalti organiza
toriai ir neatsakingi pareigūnai. 
Kiekvieną dieną komunistų laik
raščiai labai daug skiria vietos 
maisto gamybai, žemės ūkio 
klausimams. “Pravda” kaltino 
Stovropolio pareigūnus, kad jie 
25 dienas visai nieko nepristatė 
valstybės sandėliams. “Pravda” 
sako, kad tain atsitiko todėl, kad 
valstybės reikalai buvo nustum
ti Į užpakali, o pirmenybė buvo
duota vietiniam interesui.

Kitas laikraštis “Moskva” ba
rasi ant pareigūnų, nes karvės 
šiais metais davė po 200 svarų 
mažiau Dieno, negu normaliai 
duoda. Kai kurie ūkiai atsiliko 
iki 300 tonų nuo nustatytų pla
nų. Maskvos restoranai, pagal 
tą laikraštį, nesunaudotus, pase
nusius produktus siunčia į ūkius 
gyvuliams šerti. Karvės nesilai
ko komunistų valstybinio plano.

Iki šiol dėl žemės ūkio nesėk
mių didžiausia auka buvo Gudi- 
ios žemės ūkio ministeris Ste
fan Skoropanov, tačiau ateityje 
tokiu atpirkimo ožių gali būti 
daugiau. Stebėtojai spėlioja, kad 
Brežnevo kelionės po Azijos ra- 
ionus ir yra jo apsidraudimas 
nuo galimu kaltinimų. Tos ke
lionės sako; “Žiūrėkite, koks aš 
rūpestingas, kaip domiuosi der
liaus nuėmimu, nekaltinkite ma
nęs! “Kalčiausia dėl visu tu ne
priteklių yra pati komunistinė 
sistema.

Lankė Chruščiovą
MASKVA. — šimtai Maskvos 

gyventoju susirinko prie buvu- 
šio sovietu premjero ir partijos 
vado Nik:|o Chruščiovo kapo, mi
nint jo mirties metines. Kapas 
buvo papuoštas gėlių puokštė
mis. I.ankvtojai pasteb«'jo. kad 
ant paminklo pakeista ten buvu
si Chruš'iovo fotografija. Po 
laidotuvių nuotrai:ka rodė jį at
lapais marškiniais be jokiu me
dalių. Dabar padėta nuotrauka 
tamsiame kostiume su visais ne
daliais.
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JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ

JUOZAS KARIBUTAS

bei va r- 
paaiškė
tai buvo

28 die-
*

Žytnt Italijos filmy aktorė Gina Lollobrigick (dešinėje) šiltai sutinkama Venecijoje, jai atvykus 
į filmy festivalį. Vienas vyras net užsimerkė iš džiaugsmo, gavęs paspausti gražuolės ranką.

ft

tės būti, jei nemokės žodžiu ir 
raštu savo tėvų kalbos, nepa
žins tos tolimosios Lietuvos, 
dėl kurios mes dirbame ir ko
vojame.

MIRĖ DOLFINAS COLLIE
praneša, 

10:40 vai.

jBętyarkant visas paskutinias 
'kelionės sunilkmenas, atsiran
da visada nenumatytų rūpes
čių. Taip ir stumiesi lyg Į kal
ną, kad užkopęs galėtumei 
stebėti pasaulio platybes su 
visomis meno ir kultūros pa
gražinimo formomis 
somis. O kaip vėliau 

IjlL buvo verta ir man 
laba] naudinga.

Išaušo gražus kovo
nos rytas. Neišmiegota naktis 
paliko nuovargio žymes. Rū- 

Įpestis. Kelionė, Įiųri visada 
j taip masinančiai mane viliojo, 
dabar bauginančiai veikė. Jos 
artėjimas ir vilija ir gąsdina. 
Svečias iš Lietuvos Dr. P. Tu- 

Jlevičius, kurį palikau savo
Išsiruošti Į tokią kelionę nąpniose, duoda man medici-

šiais laikais, kada visokių aiškus patarimus, kaip išsi-
uiiotvkiu ieškotojai bando ir laikyti kelionėje nesusirgus. 
pakreipia kelionių maršrutus Jo patarimai buvo labai man 
visai kita linkme, kada neži- naudingi. Užtai tą ilgų kelionę 
nai. kas nutiks sparnuotą lėk- išsilaikiau puikiausiai.
(•iv t, į kurį savos kojos tave 
ineša, kur ir 
dins? Ogal 
tuoti vyrai 
dar kitokiu

už-}

Taip 
baga-

ir aš

Brighton Parkas
LIETUVIŲ KOVA DĖL SAVO 

KALBOS SAVOSE 
BAŽNYČIOSE

LB Brightono Parko Apylin
kės Žiniose Nr. 4 rašoma:

J. Mįtkus su ponia atvyko 
Išvežti iš painų, kuriuos pąlikr 
U nebuvo jau taip lengva. Kai 
sėdau į jų automobilį, jutau 
lyg ir gailestį, tokią ilgą kelio
nę sau užkrovęs. Geriau būtų, 
jei porą trejetą valstybių ap- 
lanky'CS'RVU P.abąr gi, visa Azi
ja, viduriniai rytai ir dalis 
Europos bei Afrikos.

• Saulė blizgino žaliuojančius 
pahnių medžius. Viskas ėjo

skleidė >sena va»a’ ° mes riedėjome 
link' Roosevelt Hotel, iš kur 
limuzinas veš į aerodromą.

kas tave nuskrai- 
dar geriau — ra- 
terorizuos ir gal 
nuotykių tau ši

kelionė atneš. Taigi kiek buvo 
lengva pasižadėti — važiuoju, 
iiek buvo sunku skirtis s.u.įia- 
niais, savaisiais ir išvykti • tar
tum niekur nieko, kelionėn, 
kurias 1500 dol. bilietas pažy
mi "Kelionė aplink pasauli", 
“Round the world”.

1972-jų metų kovas
pavasarinius pumpurus. Pra
sidėjo gražios Californįjos 
saulėtos dienos. Mano agen
tas dirbo išsijuosęs. Bilietų 
virš penkios dešimtys.. Jiems 
reikią sudaryti kelionės marš
ruto planas. Smulkiai sužymė
ti visos vietovės ir net atstu-- 
mas — mylios. O tų mylių 
tiek daug! Nustebau pamatęs, 
kad reiks man praskristi 17,- 
673 mylios kelio. Žinoma, kei
čiant įvairiausių šalių ir kom
panijų lėktuvus. Pan Amerika 
skrenda tik į kai kurias šalis 
arba kraštus. Jaučiu, Lad .pra
dedu nervuotis ir rūpintis.

Galutinai data nustatyta: 
kovo 28 d. išvvka iš namu ..

KELIONĖS PRADŽIA
Limuzinas prisikrovė pilnas 

keleivių. Kiekvienas turėjo
me savo planus ir kelius, žvąl- 
.gausi ir sjebiu gerai pažįsta
mus Hotlyyvoodo ir Los Ange
les vaizdus bei gatves, kurio
mis-mūsų limuzinas, įsibėgė
damas ir vėl prie šviest] susto
damas, suskubti nori, kad lai
ku mus visus išbarstytų. Kiek
vienas keleivis sau. Planai ir 
rūpesčiai skirtingi. Kitaip ir 
negali būti. .

Įvažiavimą į aerodromą 
puošia gražios gėlių klombos.

Nuotaika pasikeičia, kai 
girsti lėktuvų garsus ir pama
tai masę keleivių. Nejučiomis 
pats Įsijungi į jų buri, 
pasijutau, atiduodamas 
žą ir Įsiregistruodamas 
liautoji] eiles.

Pralėkė pusvalandis
jau pasijutau bekyląs Į padan
ges. 747 milžinas skrieja virš 
jūros, žiūriu i besiritančias 
bangas, kurios vis tolsta nuo 
mūsų. Stebiu prabangišką 
milžinų lėktuvą ir negaliu at
sistebėti. Jis pripildytas kelei
vių, daugiausia važiuojančių 
pramogauti i garsiuosius Ha
vajus. Lėktuvo kapitonas 
pranešė, kad Havajus pasiek
sime tik po penkių valandų. 
Stifardesės maunasi geltonus 
gelbėjimosi maišus ir aiškina, 
ką su jais daryti, jei ištiktų 
nelaimė. Niekas Į jas nežiūri. 
Nemano, kad dar būtų galima 
tuos plaustelius 
jei ištiktų lėktuvų 
laimė. Baigusios 
dar pridūrė, kad 
trukcijos yra prieš
vietų, suole. Girdėję nusijuo
kė. Girdi, ar bus laiko vartyti 
instrukcijas ir skaityti, jei 
lėktuvą ištiks kokia katastro
fa.

Dėl lietuviškų maldos teks
tų bažnyčioje. Praėjusiame 
metiniame apylinkės susirin
kime dalyvavusieji vieningai 
pasiūlė kreiptis į parapijos 
kleboną su prašymu, kad baž-

Shed akvariumas 
kad rugsėjo 4 dieną 
vakaro staiga mirė vienas ge
riausių vandens aktorių 7 me
tų amžiaus bonkanosis delfi
nas Collie, pasižymėjęs greitu 
plaukimu ir įvairiausiais van
dens triukais. Jis labai vikriai 
lošdavo krepšinį (basketball) 
ir mokėjo stovėti ant savo uo
degos. Ja zoologinis vardas 
buvo Tursiops truncatus. Svė
rė 245 svarus, buvo 89 colių 
ilgumo, mirė nuo kvėpavimo 
takų infekcijos.

NUSIžUDĖ
MILIJONO

25 m. Japonijos pilietis Ja
son Tanaki iš Kavasaki, po tė
vo mirties gavo palikimą vie
no milijono dolerių. Sužino
jęs, kad jis gaunąs tokią sumą 
pinigų, ėmė ir nusižudė.

Prieš nusižudydamas para
šė laišką, kuriame pasisakė, 
kad su tokia pinigų suma, jis 
nežinąs kas reikia daryti, dėl 
to ir nusižudąs. Keistuolių yra 
ir bus. SL

help your* <*B 
HEART FUNDV 
help your HEARJfį

K

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už S6.QCL
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Sibiro tremtines a Ui 
wnkrą pavergto lietu 
geniausiems garsiosios 
kietais ri ropliais kai

Lietiniams reikalinga Literatūra
aiekvieiu > iiviuvu, Kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir betu

riu grruuvib. privalo misi pažinu su žemiau išvardintomis knygomis. 
C>a .>utianela> Knyga> gaHina ūzstsakyti iNaajienase.

1-iuaoi Dovydėnas, MES VALDYSlM PASAULI. Atsiminimai 11 
; utnjHitruya apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose

pu 4 uol luuias. Juose yra 517^ p$L G - “s
lucgjb Gliaudą, SIMAS. Matus literatūrinis aprašymas apie Simo 

ivudirku.s pat>egifb4 ir jo. išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra 
r dartnautuju ir ūkų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 

nesi keičia h u komunizmą. i 53 psl., kai pa 3 dol
2u»gis Gliaudo, AGONIJA. Bomąnąs. 408 pst., Kaina 5 dol Ap 

tašoma Lietuvos vyriausybes kapituliacija pries bolševikus ir jo?> na 
Į nu elgesy^ tragiškose dienose.

štetani|« Rūktene, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ.
l attolinai pa.rasyn ramiu, klasišku stikurni aptt- 

viu dai*a Aprašymo būdąs ir stilius priiygstą
rusvi o Pnari Burk ktfnniams 526 psl 
tvtoja * do-

K4pa£trrsk4x SIAUBINGOS DIENOS AtsmiiKiniai apiei 
džiaut meiuva begunas nuo bolševikų a gyvenimą tremtinių stovy k 

r •inoie 273 pst. kietais drobės viršeliais. Kaina 4 dof
dudenąs. PASKUTINIS POSeDIS. Minučių tikshimu aprašyta 

uc> tepi įklausomoę Lietuvoj dienos ir valando>. kuriose yra 
į .Myskeje? i tesi keičiąs komunizmo klashngomas pavergiant tautas n 
Į 4’cment' Z?o osl. 54.00

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
! \utore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Xaudakiuose, 

ndaipedojr ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji icn matė, kokias 
! raibas -imę.o :r ką Jai pasuke 95 psl 51 00 Yra taip pai

.urbr fcilha

O Ku MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ Keliones 1 Lietu- 
a 4Muštruotą foto nuotraukomis psl $3.00

Kulius <ELIONK > ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS Atr 
k- neapgauna irHuristo' ir agitprop*, propaganda bei

'hi knvgos parašytos Lengvu, gražiu sįtihunru

r MactUAAs VlHGAĘ KRĖVĘ SĄYO LĄIŠKUOSE 1944-54 m M 
Si (M) Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu 

Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Bet ns ir jo vadai yra ne mažiau ju , 
vW <kaitvrfnrrr* Krizo Pleperio ANEKDOTUS

-tnr ęvvorHtiui

yra Žiaurus 
unf 

pRl

SU

<KU|t»n« «»•

<«» t e uliniu yra gaunami
>734 So HALSTED $T„ CHICAGO, ILL. 6MO* 

w tatendomiy u rakant peštu tr pridedant
*ekl ar smigine perlaida

panaudoti, 
kokia ne- 
aiškinimą, 

visos ins- 
sėdėjimo

ŠAMPANAS PADANGĖSE

Lėktuvą, motorai lyg verdan
tis krioklys moųotoniškai ūžė, 
kriokė. Nebesimatė jūros, o 
tik pilkieji debesys, panašūs 
į žiemos sniego dangą. Rodos, 
initumei eiklakojį žirgą, 
įspraustom į roges ir durnium 
per neišmatuotas lygumas. 
Prie to dar uždainuotum Sa
lomėjos Nėrės “Lekia žirgai 
kiek tik gali, lekiam, 
vieni diC.

lekiam,

šampa- 
pagyvė-

kaip ir vi- 
Po to pra- 

užkanda: 
ir visokie

Šalia manęs sėdė
dama, kuri vežė 

galėtų parodyti
Havajuose pralei-

Stiuardesės įgalima 
į ną. Lėktuvas iš karto 
r ją. Jos lankstėsi, šaipėsi, tary

tum dantys būtų pardavinėja
mi ... Jos gerokai, 
su r, išdresiruotos, 
deda rodytis ir 
“šrinipai” “steikas”
prieskoniai bei priedai.

Keleiviai sotinasi ir pradeda 
užmegzti temas, iš kurių gema 
kalbos ir užsimezga pažintys. 
Lėktuvas vysto greitį ir trum
pina kelių, 
jo senyva 
anūkų, kad 
kaip smagu
sti atostogas. Neginčijama tie
sa, bet argi tas vaikas nesu
spės apie tai ir daug vėliau su
žinoti ir pajusti?

šampanas veikia teigiamai. 
Nuotaika bematant pasitaiso. 
Lėktuvas kaip (bičių avilys 
klega, dūzgia. Toje balsų mai
šatyje, pamiršti, kad reikia rū
pintis ateities kelionės planais 
ir pradėti gyventi tik laikinos 
nuolaikos būsena.

Bilietų aštuonios knygutės 
sveria vidujinę švarko kišenę. 
Apsikamšau iš visų šonų ir ap
sižiūriu ar viską turiu. Nieko 
nepamiršau. Tarytum galė
čiau sugrįžti ir pasiimti. Ir 
pats iš savęs nusijuokiau. 
Grįžta nuotaika ir mažiau be
galvoja, kas verstų gailėtis ke
lionės.

KINORAMA LĖKTUVE

kriokdamas 
virš debesų. 

Mums išdalino ausines ir pa

šnioksdaiuas
nėrė lėktuvas

čiumi, bet liūdna, kad moki
nių skaičiumi dabar grįžtama 
į pirmuosius mokyklos darbo 
metus. Nuo 1954 m. iki 1969 
metų lit. mokyklą lankydavo 
nuo 190 iki 160 mokinių per 
metus. Pradedant 1970 metais 
mokinių skaičius pradėjo ma
žėti — siekia tik 130 — 110 
mokinių per metus, žinoma, 
mūsų lit. mokyklos mokinių 
skaičius priklauso nuo lietu
vių vaikų, lankančių parapiji
nę mokyklą, o joje mokinių

nyčioje pamaldoms būtų pa- taip pat žymiai sumažėjo. Tai 
dėti ir lietuviški mišių tekstai, atsiliepia ir lit. klasei. Bet ne
iš kurių būtų galima melstis žiūrint to sumažėjimo, lit. mo- 
lietuviškai. Apylinkės valdyba 
tos pagelbos prašė ir Lietuvių 
R. Katalikų Federacijos, (per 
dr. J. Jokubkų). Veiklus mūsų 
apylinkės narys Mečys Šimkus 
šiuo pačiu reikalu parašė kle
bonui prel. Mozeriui raštą.
Parapijos klebonas savo atsa- nes jų rankose bus 
kyme rašo, kad jam šis klausi- ateitis. Todėl mūsų visų parei- 
mas rūpi, o kai kun. Plankis‘ga yra rūpintis, kad 
(ir kt.) grįš iš atostogų, norė
tų sueiti ir šiuo reikalu pasi- siu lietuviu, o tokiu jis nega- 
kalbėti.

kykloje galėtų būti daug dau
giau mokinių, jei visi lietuviai 
tėvai, kurių vaikai lanko pa
rapijinę mokyklų, leistų savo 
vaikus i lit. mokyklą.

Lietuvai kiekvienas jaunuo
lis yra brangus ir reikalingas,

> Lietuvos

tas jau
nuolis išaugti] geru, susiprato-

Norime čia pastebėti, jog 
daugumoje lietuviškų koloni
jų parapijose (J. A. V.-se ir 
Kanadoje) tokie maži lietuvių 
kalba mišiolai lankantiems 
pamaldas yra pateikiami, tai 
mūsų parapijos.^lietuviai rū
pinasi, kodėl to nėra mūsų 
parapijoje?

MŪSŲ LITUANISTINĖ 
MOKYKLA

Pavasari mūsų lituanistinė 
mokykla sėkmingai užbaigė 
22-sius mokslo metus, išleis
dama 19 abiturientų. Rugsėjo 
mėnesio 11 dieną lit. mokykla 
pradėjo savo 23-sius 
metus, 
tis savo

darbo
Mokykla gali džiaug- 
išdirbtų -metu skai

leido gražų spalvotų filmą. 
Ekrane prasidėjo klasinis gy- 

verkia, 
ir mušasi. Keleiviai 
dar geria minkštus

penimas, čia juokiasi, 
bučiuojasi 
prisivalgę 
gėrimus.

Mirtina 
monotoniški 
keleivių nuodėmingus kūnus. 
Sėdėti vietoje greitai pabosta. 
Pasikėliau ir pradėjau miklin
ti sustingusias kojas. Neatlai- 
džiai vis stebėjau kinoramą. 
Buvęs garsus filmas “Kinora- 
ina HoIIyday” keleivius džiu
gino. Vieni jų buvo jau matę, 
kiti tik girdėję, bet visi nieko 
prieš dar kartų pamatyti.

Ausinės vargino ausis, dau
gelis nusimetė jas ir stebėjo 
begarsi filmų. Nėra taip blo
gai. nors ir be kalbos stebėti 
tik judesius ir mimikų. Filmo 
spalvingumas, montažinės for
mos labai vykusios. Kitame 
ekrane kitokio turinio filmas. 
Ir taip besižvalgydamas pa
miršau, kad lėktuvas nešė link 
garsiųjų Havajų per didžiu
lius Pacifiko vandenynus. Tai 
tik pradžia kelionės.

Stebėjau per langą jūrų be
galinę. Galvojau, jei nukristų 
gi tas didžiulis plieno paukš
tis, tai jūra negailestingai pri
glaustų. šiurpulinga taip pa
galvojus. Purčiausi tos min
ties ir buvau veik tikras, kad 
likimas man nežada tokios ne
laimingos dalies.

(Bus daugiau)

tyla, tik lėktuvo 
garsai drebina

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

duotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, 4 KISS THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
l50 pst Kaina $2.50.

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj- 
•auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
Ali psl. Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.Q0.

Dauguma šių knjgų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
•inignę perlaidą

progomis. Jas B 
atsiuntus čeki ar

1739 South Halsted Street, Chicago, 111. rt06(»

-----------------  - ,. .---- ■---—---------------
JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” y-a 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knvgų keltas 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2.50 

, Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

U.S. POSTAL SERVICE
Ad No. 13o Req. No. 84563—399 lines (3 cols, x 133 lines)—Newspapers, 1972 

Printed in U.S.A

Service

“’’ve seen the amount ot mail we 
hąndfe get bigger every year. 
Zip Code’s the.gnly way we’ve kept 
up with it”

Norbert J. Rokusek 
Feremarrofidatts;::;

People depend upon the mail. ,,
.1^, Each time you use a Zip Code you help everybody’s mail 

move faster. So use Zip Code on every letter you mail.
L If you don’t know a local Zip Code, check the Zip Code 

Section of your phone book. ? ’ "t ,
2. -For out-of-town Zip Codes, call us. Our number is in the

Zip Code Section too. " ’
3. For next-day delivery crosstown, Zip Code and maiMr 

the last pickup before 5:00 p.m. ’
4. For next-day delivery to cities within 600 miles, Zin Code

and mail before 4.-00 p.m. from any specially marked 
Air Mail Box. ' ....... -

5. Always put your Zip Code on your return address 
people cąn copy it down. Use Zip Code

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608

NAUJIENOS, CHICAGO 8, IL1----- WEDNES., SEPTEMBER 13, 1972
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LIETUVIAI KOVOJA UŽ SAVO KRAŠTO LAISVE
(Tęsinys)

Vengrija juk bandė visai išsi
vaduoti iš rusų despotiškos glo
bos. Ir buvo savo sukilimu bu
vo pilnai tai atsiekusi. Žiauriau
siomis priemonėmis pačių Sovie
tų raudonosios armijos traiškan
čiais tankais buvo jų laisvė už
smaugta. Dalis tų jaunų kovo
tojų, buvusių net komjaunimo 
eilėse, žuvo, kita dalis laimin
gai pasiekė J. A. Valstybių kran
tus ir Įmanomais būdais tebetę
sia tą pradėtą kovą dėl laisvės.

Dar keisčiau, galima sakyti, 
buvo atsitikę su čekoslovakja. 
čia buvo pavykę Įkopti Į pačias 
komunistų partijos ir valstybės 
viršūnes tokiems asmenims, ku
rie, neatsisakydami visai nuo 
pačių komunistinių idėjų, sten
gėsi suteikti daugiau laisvės, 
kad ir komunistinėje santvarko
je. Jie ryžosi Įgyvendinti sąži
nės, religijos, žodžio ir spaudos 
laisvę. Sudaryti sąlygas savoms 
tautinėms vertybėms kurti ir at
sikratyti ekonominio išnaudoji
mo bei siekti glaudesnių ryšių su 
laisvuoju pasauliu. Dargi patiki
no Maskvą, jog ne tik palaikys 
artmus saitus su Sovietų Sąjun
ga, bet ir pasiliks kaip jų sateli
tinė valstybė su visomis jai tei
kiamomis pirmenybėmis ir pri
vilegijomis.

Bet Maskvos valdovai tos min
ties išsigando kaip žemės drebė
jimo, kaip pačius komunizmo pa
grindus žalojančių reiškinių. Ta 
jų baimė, žinoma, buvo ne be 
pagrindo. Jie žinojo, jog ta lais
vės liga gali greit užsikrėsti ir 
kiti satelitai, ir bus didelis po
veikis pačiai Sovietų imperijai.

Dubčeką, stovėjusi tos laisvės 
judėjimo priekyje, ir jo drau
gus palaikė didžiausiais hereti- 
kais visoje komunizmo istorijo
je, daug didesniais, negu anuo
met katalikų buvo laikomas Hu
sas. Tiesa, jie jo nesudegino, 
nenužudė, bijodami visuotinio 
tautos sukilimo. Tai.laisvei už

gniaužti visgi prireikė invazi
jos, įsiveržiant su šimtais tūks
tančių raudonosios armijos ka
rių, dargi Į tą žygį {rikiuojant 
lenkų ir Rytų vokiečių armijas. 
Taip užsmaugę laisvę, besireiš
kiančią Čekoslovakijoje, Mask
vos valdovai Įsitikino, kad Jaltos 
dvasia — sutartis tebesaisto lais
vąjį pasaulį, kuris nepajudino 
piršto, kad pagelbėtų laisvės sie
kiantiems čekams. Tada buvo 
drąsu paskelbti taip vadinamą 
Brežnevo doktriną, jog visada 
taip bus elgiamasi satelitiniuose 
kraštuose, jei pasikartos pana
šūs reiškiniai, kaip Vengrijoje 
ar Čekoslovakijoje.

Bet ar pasiekė Sovietai savo 
tikslo? Jėga galima sutriuškin
ti, prislėgti, net daug kovotojų 
supūdyti kalėjimuose, bet ar dėl 
to pasikeičia tose tautose laisvės 
troškimas? Tai tik laikinas 
stabdys. Galima gi ir upes už
tvenkti, bet argi Įmanoma sulai
kyti upių vandens tekėjimą. To
kios priemonės tai tik neapy
kantos {liejimas į kovotojų šir
dis.

Tos invazijos pasėkoje protes
to ženklan dėl tironų mindžioja
mos tautos laisvės Pragos miesto 
aikštėje susidegino studentas 
Jan Palachas. Jo gyvybės au
ka paliudijo visam pasauliui, 
kaip tragiškai pergyvena čekos- 
lovakų tautos laisvės smaugė
jams vėl Įsiveržus į jų kraštą. Jis 
čekoslovakams ir šiandien yra 
nemirštantis laisvės simbolis jų 
gyvenimo kelyje.

Ir kituose satelituose buvo ke
liais atvejais kilusių didelių ne
ramumų, kur irgi prireikė ru
siškų tankų jiems sutramdyti. 
Satelituose jau ne vienoje vals
tybėje pasikeitė partijos ir vals
tybės vadovybės. Vienur jie kei
tėsi vietos sąlygų spaudžiami, 
kitur Maskvai reikalaujant.

Visą laiką Kremliaus valdovai 
su dideliu nepasitikėjimu žiūri 
į partijai ir valdžiai vadovaujan
čius komunistus.- Jiems vis at-

Amerikiečiai astronautai sparčiai ruošiasi ilgesnėms kelionėms erd
vės laboratorijoje. Tarp Įvairiu pratimu Marchall Erdvės Skridimy 
centre astronautai dirba ir vandenyje, kuris padeda astronautams 

pajusti, kaip atrodys darbas besvorėje erdvėje.

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ...... „........... S3.00
Minkštais viršeliais tik ................... ........    $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik .........  .....L_____.._______________________  $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiu' knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 push $6.00 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusk________ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas, 431 pust -------------------------------------------------$7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. Įrišta — S3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; n dalis, 225 pust, Įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —$2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 p__ $5.50
Juozas LiOdžius, RAŠTAI, 250 pusi.$3.04 
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi.,  $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

Įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —____________ $4.04
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai Įrišta 968

push, dabar tik $10.00

NAUJIENOS,
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rodo ten esant poeto Adomo Mic
kevičiaus aprašytų konradų va- 
lenrodų, kure, apsimesdami tar
naują Maskvai, gali pridaryti jai 
daug žalos ir komunizmui atver
ti neužgyjančių žaizdų. Net jų 
pastatytieji valdžioje asmenys 
vis drįsta mažinti varžtus, leisti 
savo pliečiams suteikti daugiau 
laisvės ir siekia, kad jie vyres
niojo brolio būtų mažiau išnau
dojami. Visą laiką tuose sate
lituose vyksta laisvės rūgimas. 
Tai ne be rūpesčio seka Sovietų 
valdovų akys ir mato, kad tie sa
telitai pavojų ir konfliktų me
tu yra labai ir labai nepatikimi 
draugai.

Nesiseka Maskvai net plintant 
komunizmui pasidaryti viso pa
saulio valdovais. Taip turėtos, 
puoselėtos viltys Maskvai tapti 
viso komunistinio pasaulio cen
tru vis labiau blėsta. Pokarinės 
sąlygos, jų klastos ir ginkluota 
pagelba tikrai daug tautų ir vals
tybių pastūmėjo i raudonosios 
meškos glėbį. Tačiau pasidary
ti Maskvai valdoviška sostine, 
lyg komunistine Roma, visai ne
nusisekė. Tas naujas komunis
tinis pasaulis, užgriozdinęs kone 
be didelių sukrėtimų suskeldėjo 
trečdalį žemės rutulio, tačiau 
be didelių sukrėtimų suskeldėjo 
ir atsirado tokie dideli ir visam 
laikui nebeužlyginami įskilimai, 
platūs, lyg bedugnės, atsivėrę 
tarpekliai.

Bene pirmasis viešai pasireiš
kęs heretikas Jugoslavijos Tito. 
Jis, pasinaudodamas vakariečių 
galios priedanga ir jų ekonomi
ne pagelba, dargi paskelbė savą
ją doktriną, jog kiekviena tauta 
gali eiti Į komunizmą pagal jai 
galimą ir norimą būdą. Prasidė
jo heretiškos diskusijos, kad ga
lįs būti net ir tautinis komu
nizmas.

Didžiausias ir skaudžiausias 
smūgis buvo Maskvai iš Pekino 
pusės, parodęs, kad jis taip pat 
gali vadovauti pasauliniam ko
munizmui kaip ir Maskva. Dar
gi pareiškė grėsmingų preten
zijų, kaip esame anksčiau iš- 
sireiškę, ir dėl pačios Sovietų val
domos žemės — Sibiro plotų, 
kurie esą buvo carų atplėšti ir 
priklausą Kinijai labiau, nei 
•Maskvai. Prasidėję šių dviejų

raudonųjų milžinų ginčai rea
liai pasireiškia varžybomis ko
munistiniams pasaulyje. Visa 
tai Sovietams kelia ne tik rūpes
čių, bet sudaro didelių bėdų, nes 
palaidoja bet kokias viltis būti 
pasaulio viešpačiais. Atsirado 
net satelitų tik Pekinui tepri
klausančių.

Kaip turėjo būti pikta rusams, 
kad tokia maža komunistinė Al
banija, dargi turinti tokią svar
bią strateginę poziciją Vidurže
mio pajūryje, kur Sovietai buvo 
Įsteigę savo laivyno bazę, iš
krapštė juos iš ten, o šis mažas 
nykštukas — valstybėlė pasida
rė visgi Pekino satelitu. Ir in
vazijos į neklusnią Rumuniją, 
nežiūrint Brežnevo paskelbto 
doktrinos, nebuvo galima įvyk
dyti tik dėl Pekino laikysenos. 
Taip vis daugiau ir daugiau pai
niavų kyla raudonojo tvano už
lietame pasaulyje.

Į tokią galybę, gąsdinančią vi
są pasaulį, išaugusi Sovietų są
junga savo viduje yra sunkiai 
sergantis milžinas. Sergantis ne
pagydoma vėžio liga ir turįs daug 
kitų negalavimų. Mes galime pa
tikėti, jog ir karo su laisvuoju 
vakarų pasauliu ji nenori ir ven
gia. Tai ne vien iš baimės, kad 
jos ginklo galia būtų daug ma
žesnė, bet ji žino, jog pradėjusi 
tokį karą, tuoj pajus savo vidaus 
negalavimus, kurie gali parali- 
žuoti visa karo mašina. Tad ne 
dėl meilės žmonijai ji visgi pa
rodo ženklų, jog tokia taika pa
saulyje ir jai yra reikalinga.

Žinoma, lokalinių jai naudingų 
karų, ne jos rankomis kariauja
mų, ji niekados nevengs ir juos 
rems pinigais ir ginklais. Pasau
linis karas ją įstatytų į mirtiną 
pavojų imperijos visiškam suby
rėjimui ir pačios komunistinės 
sistemos žlugimui. Net ir at
virkščiai, jei ji ir laimėtų mūšio 
lauke, vis tiek jos būklė nepa
sidarytų geresnė už pralaimėju
sią pusę. Net prileidus visai ne
realią galimybę, kad pergalės 
klasta ir ginklo jėga būtų suko- 
munistintas visas pasaulis. 
Valstybine Sovietų galia jo vis- 
tiek nebūtų galima valdyti iš 
Maskvos.

I -Tau ir dabar turimais pavyz
džiais aišku, kad liktųsi nors ir 
raudonai dažytas pasaulis, bet 
vistiek toks pat suskaldytas į 
atskirus vienetus —- valstybes. 
Tokia būklė Maskvai būtų daug 
pavojingesnė, nei esama dabar
tis, kuri leidžia jai susidoroti su 
satelitais, kaip ji nori ir kaip su
geba ir gali.

Viltis Maskvai valdyti pasaulį 
ir tapti šventąja Meka ar naują
ja cezarių ar kad ir krikščioniš
kai suprasta Roma, jau ir šian
dien pačių Kremliaus valdovų 
galvos yra amžinai palaidota. 
Cezarių ir Romos imperatorių 
laikai yra nepakartojami net ir 
komunistinėje sistemoje.

Pasaulio siekiama vienybė te
gali ateiti tik tarp laisvų tautų, 
demokratiniais principais parem
ta pačių tautų laisva valia prisi
imta, nors tokia institucija ir bū
tų atžymėta visuotinės valdžios 
ženklu. Jėgos kėliu niekados pa
saulis neprieis prie vienybės. Tai 
jau yra supratę ir komunistinės 
sistemos Įgyvendinimo šalinin
kai visame pasaulyje. Visuoti
nis karas ir juos, atrodo, sėkmės 
ar nesėkmės atveju vienodai at
vestų į pralaimėjimą, ir nustotų 
to, ką jie šiandien dar turi. Juk 
ir anglai buvo antrąjį pasaulinį 
karą laimėjusių pusėje, o jų im
perija to karo pasėkoje subyrėjo 
i šipulius. Garbės aureolė pri
klauso už tai, kad be maištų pa
tys padėjo tokioms valstybėms 
susikurti, todėl ir gali su jomis 
palaikyti glaudų ryšį iki šiol.

Pyksta, keikiasi visą laiką ko
munistai ant taip vadinamų ka
pitalistų. Atrodo, jog tuo savo 
plūdimu nori Įtikinti pavergtą
ją savąją liaudį, kad tie kapita
listai yra jų visų bėdų, nesėkmių 
didžiausi čaltininkai. Jei to kapi
talistinio pasaulio nebūtų, tai So
vietų valdomoje imperijoje būtų 
tikras žemės rojus. Bet to plū
dimosi žargone iš jų lūpų nieka
da neišsprūsta tiesos žodis, bū
tent, kad tas kapitalistinis pa
saulis yra tvarkomas pilnos de
mokratijos pagrindais. Ten vy
rauja pilna prasme sąžinės, žo
džio, spaudos laisvė. Visi tų val
stybių piliečiai yra laisvi žmonės 
ir pilnai tomis laisvėmis naudo
jasi. Laisvi yra darbininkai ir 
net savo teisėms apginti prieš 
darbdavius naudojasi Įstatymais 
paremta laisve. Todėl ir darbi
ninkai yra pasiekę tokio aukšto 
pragyvenimo standarto, apie ku
rį Sovietų darbininkas negali nė 
svajoti.

(Pabaiga)

CICERO
Rudenėliui artėjant ir ato

stogoms pasibaigus vėl prasi
deda veikla ir susirinkimai. 
Šį antradienį , rugsėjo 12 d. 
įvyko svarbus Lietuvių Namų 
Savininkų draugijos susirinki
mas naujoje vietoje — šv. An
tano parapijos svetainėje, 15 
Street ir 49 Court. Plačiau vė
liau.

Raudonosios Rožės klubas 
turi ilgas atostogas, šio klubo 
poatostoginis susirinkimas bus 
spalio (October) 6 dienų.

Visi žinome, kad šis klubas 
buvo tikra Cicero lietuvių pa
žiba. Liko tik atsiminimas, ir 
kaip gaila. Plinta gandai, kati 
žada “likviduotis”. Žinoma, 
tatai, priklauso nuo narių. 
Mūsų ateitis tai jaunuomenė, 
bet jos mes neturime. Tai tik 
senųjų apsileidimas. Gaila ir 
liūdna . . .

Senieji retėja Įpėdinių ne
palikdami, bet mirti niekas 
nenori, ne tik žmonės, bet ir 
draugijos ar kulbai.

Raudonosios Rožės klubas

yra iš seno gerame stovyje, ne
pasiduokime senėjimui, o lai
kykimės, tad ir klubas laiky
sis. K. P. Deveikis

MOTERIS NUŠOVĖ 
BANDITĄ

į Torrance, Calif., Jane Ge
nest, mažos krautuvėlės savi
ninkė, buvo užpulta peiliu 
ginkluoto bandito. Banditas, 
iškraustęs iš registerio pini
gus, išėjęs iš krautuvėlės ir pa
siėmęs prie krautuvėlės stovė
jusi dvirati, bandė pabėgti. 
Banditui išėjus, moteris tvėrė 
iš iš stalčiaus pistoletų ir j va
žiuojanti dviračiu banditų pa
leido du šūvius. Pasirodo 
abiem šūviais kliudė banditui 
Į pečius. 25 metų banditas 
Paul Ferrara nukrito nuo dvi
račio negvvas. Tikrai drąsi ir 
taikli moteris. xį

SKAITYK ’NAUJIENAS” -

JOS TEIKIA GERIAUSIAS.
TEISINGIAUSIAS MM3'

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kalni 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
.kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mone^ 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir paslysti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
* --- ' i ________ ,___?

J. AUGUSTAITIS

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

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji, ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji 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 $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLLNOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Raginkite savo apylinkę įįįįk 
augti - taupykite!

today’s FUNNY

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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 arbe paaiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
Today's FUNNY poy $1.00 far 
eoch orięinol "hiany** Send ooęj 
to: Today's FUNNY, 1200 West Third 
St„ OerelcRd, Ohio 441IX

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St. Chicago, IIL 6060®

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Nepajėgia maitinti gyventojų
Jau pradeda trūkinėti visos komunistinės sistemos 

siūlės. Sovietų Sąjungos valdžios viršūnėje sėdintieji 
žmonės bėdą bando versti praeitų metų sniegui ir šių 
metų lietui, bet tikrumoje vis didesnis žmonių skaičius 
pačioje Rusijoje įsitikina, kad visų tų nelaimių priežas
timi yra nežmoniška, žiauri ir neteisinga komunistinė 
sistema. Šiandien kiekvienam jau aišku, kad šiais metais 
visoje Sovietų Sąjungoje bus maisto trūkumas. Komu
nistų partijos nariams, aišku, netrūks duonos. Jos už
teks aukštesniems valstybės tarnautojams ir policijai, 
bet nebus duonos paprastiems darbininkams.

Antanas Sniečkus, vykdydamas susirūpinusio sovie
tų premjero Kosygino įsakymus, liepė surinkti kiekvieną 
varpą ir tinkamai paruošti sandėlius. Atrodo, kad sandė
liai paruošti, bet tuo tarpu, jie yra tušti. Iki šio meto 
lietuviai nepajėgė nuvalyti laukų. Anksčiau lietuviai ūki
ninkai rugius nuplaudavo rugpiūčio mėnesį, o šiandien 
Chicago pasiekusi rugsėjo 5 dienos Tiesa tebekalba apie 
reikalą valyti rugius ir kviečius. Komunistai dar tebeva- 
rinėja miesto gyventojus į laukus, bet ir tai mažai tepa
deda. B. Krištupytė, Vilniaus Universiteto trečio kurso 
studentė, buvo išvaryta į Eišiškių ruso valdomą kolcho
zą, iš kurio ji Vilniuje leidžiamame partijos centro komi
teto organe šitaip rašo:

“šeštadienį mus, Vilniaus Valstybinio pedagogi
nio instituto užsienio kalbų fakulteto II-III kursų stu
dentų grupę, šiltai ir draugiškai sutiko kolūkio valdy
ba, kolūkiečiai, pasveikino pirmininkas p. Ustinovas. 
Pailsėję ėjome dirbti Kasėme bulves. Dirbome lenkty
niaudami”. (Tiesa, 1972 m. rugs. 5 d., 1 psl.)

Tuo tarpu tame pačiame puslapyje Tiesos redakto- 
irus visai kitaip reikalus vaizduoja. Jis sako, kad oro 
spėjikai pranašavo giedrą, bet “ruduo savo pozicijų ne
apleidžia” — įkyriai purkšnoją lietus. Sąlygos imti der
lių vis sunkėja. Gėrybių iš laukų parsigabenama mažiau, 
negu turėtų būti. Jis džiaugiasi, kad žemdirbiams į talką 
pasileido studentai ir moksleiviai, bet jis niekur nesako, 
kad patys komunistų partijos nariai stotų į darbą. Jie 
tiktai organizuoja moksleivius, bet patys darbo nesiima.

Javų nuėmimas turi būti svarbus, bet tai nėra pats 
svarbiausias komunistinės sistemos plyšys. Iš laukų 
moksleiviai ir mokytojai rinks paskutines varpas, bet 
jos vis vien nepateks. į sandėlius. Kiekvienas kolchozo

trimx mėnesi a mj 
vienam mėnesiui

>6.00
».00

$22.00
$12.00

$3.00

$13.00

Kanadoje:
metams _
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams
putei metų ___
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, ižskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
HL 60608. TeleL HAymarkat 1-6100.

Pinigus reikia siusti pažte Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

JONAS BERTAMUS

LIETUVIŠKŲ
(Tęsinys)

Važiuojam pasimokyti
1940 metais, kuomet, kaip 

minėjau, prie Vilniaus buvo pri
skirta nemaža dalis buvusios Vil
niaus gubernijos vietovių, tai Pre 
kybos Komisaras <M. Gregoraus- 
kas paskambino man į Lietūkį 
pranešdamas, kad rytoj jis va
žiuoja į tas naujai prijungtas 
vietoves susipažinti, kaip buvo 
sutvarkyta ir tvarkoma preky
ba aprūpinant darbo liaudį rei
kalingiausiomis prekėmis, nes 
daugiau kaip 1/2 metų buvo Mas
kvos administruojama, kad tuo 
būdu akivaizdžiai pasimokius, 
kaip geriausiai pasitarnauti liau-

pirmininkas daboja, kad pirmon eilėn valstybei būtų ati
duota okupanto reikalaujama duoklė, tarytum rusas bū
tų Lietuvos žemės savininkas, o lietuviai būtų tiktai pusi
ninkai. Tiesos redaktoriaus įžanginis pavadintas “San
dėliuose — pavyzdinga tvarka”. Paminėjęs sandėliuose 
buvusius ir esamus trūkumus, šitaip jis baigia savo ra
sini:

“Kas paimta iš laukų — turi būti kuo geriausiai 
išsaugota. Tai be galo svarbus uždavinys, ir seksis 
tuomet, kai bus didinama derlių saugojančių žmonių 
atsakomybė, jei reikia, ir materialinis suinteresuotu
mas. Šiemet negalima taikytis su faktais, kurių pasi
taikydavo anksčiau, kai sugesdavo, sušaldavo kai ku
rios gėrybės, o atsakomybės už tai nebuvo iš ko parei
kalauti. Ruduo sunkus, derlius iš jo atsiimamas su di
delėmis pastangomis ir išlaidomis. Jį rūpestingai sau
goti — didelė pareiga ir atsakomybė”. (Ten pat).

Lietuviai niekad neturėjo jokios bėdos su savo san
dėliais. Ką lietuvis ūkininkas supildavo į klėtį, tai būda
vo klėtyje. Pirmojo Pasaulinio Karo pabaigoje, kai Lie
tuvą užplūdo iš Vokietijos bėgantieji rusai belaisviai, 
ūkininkai turėdavo gintis nuo alkanų belaisvių grupių, 
bet jie organizavosi ir vykusiai nuo jų apsigynė. Lietu
viui buvo daug sunkiau savo klėtis ginti nuo atsiradusių 
Gudijos tarbininkų ir miškuose prisiveisusių partizanų, 
bet jis ir nuo jų sugebėjo apsiginti. Reikalai pablogėjo, 
kai rusai pavergė visą Lietuvą, apvogė ūkininkus ir įvai
rius Ustinovus pastatė sandėlių saugoti. Krištupytės ga
li iškasti paskutinę bulvę ir išrinkti paskutinę varpą, 
bet Lietuvos sandėliuose bulvių ir javų nebus, kol juos 
saugo komunistų partijos pastatyti Ustinovai.

Vakar iš Chicagos išplaukė du dideli laivai su 33,000 
tonų geltonų, išdžiovintų kukurūzų. Vienas laivas veža 
kukurūzus į Rygą, o antrasis plauks į Leningradą. Šie 
laivai pripildys sandėlius, bet patys komunistai savo au
gintų javų neturi. Pirmieji Lietuvos laukų javų maišai 
buvo išvežti į sandėlius, kuriuos sovietų valdžia pasku
bomis baigia statyti šalia Maskvos.

Savo įžanginio paskutiniame paragrafe redaktorius 
prasitaria apie darbininkų “materialinį suinteresuotu
mą”. Kol darbininkai negaus tinkamo atlyginimo, tai 
maisto Rusijoje nebus. Okupantas darbininkus supras, 
kai jie prabils ta pačia kalba, kuria kalbėjo Lenkijos uos
tų darbininkai prieš porą metų.

KOMUNISTŲ
dies reikalams. Man įsako drau
ge važiuoti, nes pirmon eilėn Lie
tūkiui teks rūpintis tais prekybos 
reikalais. Mielu noru sutikau. 
Kaip korespondentas mus lydėjo 
dabartinis Chicago  j e Terra krau
tuvės savininkas p. V. Civinskas.

Iš Vilniaus pro Nemenčinę pa
sukom tiesiog plentu į Švenčio
nis. Pakelyje pravažiuojant vie
ną didelį kaimą pamatėm krau
tuvės iškabą, čia mums jau 
naujiena. Sustojam. Prie durų 
priėję pamatėm iškabintą skel
bimą — pranešimą rusų kalba: 
“vychodnoj dien — ne darbo die
na”. žiūrėjom pro langus kas 
matyt krautuvės lentynose. Be 
degtukų ir daugybės atviručių 

su Lenino ir Stalino paveikslais 
beveik nieko daugiau nesimatė.

Tas durų skelbimas buvo ge
rokai panešiotas ir musių “pa
gražintas”, tai kilusioms abejo
nėms išsklaidyti, aš užkalbinau 
praeinantį vietos gyventoją ir 
pasiteiravau apie krautuvės vei
kimą. Jis man tuojau visai ne
sivaržydamas ir paaiškino, kad 
kuomet ką nors krautuvėn atve
ža, tai tuojau vietos gyventojai 
sužino ir suėję bematant viską 
išperka, o toliau krautuvė vėl sa
vaitei kitai lieka uždaryta iki se
kančio papildymo.

Toliau Švenčionyse mus pasi
tiko partijos atstovas, palygina
mai dar apyjaunis ir labai šne
kus. Aprodė jis mums 4 krau
tuves, iš kurių viena buvo senų 
baldų krautuvė, kas man asme
niškai buvo naujenybė. Lankan
tis krautuvėse neteko susidurti 
su pirkėjais. Vaizdas gana skur
dus, nors prekių lentynose atro
dė lyg ir daugiau, kurios savo 
daugumoje buvo mažiau reika
lingos, ir iš seniau užsilikusios.

Švenčionyse įgytas vaizdas 
aiškiai parodė, kad nieko geres
nio mes nepasimokinsim, todėl 
komisaras M. G. pakvietė mus 
užeiti į arbatinę pasistiprinti.

Begeriant arbatą, partijos at
stovas nelauktai pasišovė mus 
supažindinti su savais įspūdžiais. 
Prieš 3-4 mėnesius buvęs gavęs 
leidimą nuvykti į Kauną. Taipgi 
gavęs leidimą kelis rublius iš
keisti į litus.

Jis pasakoja:
— Kaune ėjau pačia didžiąja 

gatve (manau tai buvo Laisvės 
Alėja) ir savo akim nesinorėjo 
tikėti. Mačiau dideles krautuvių 
vitrinas, kuriose išstatytos pre
kės ir į kurias negaliu atsižiūrė
ti ir kurios taip būtų reikalingos 
mano šeimai. Kainos sužymė
tos, bet apie jų brangumą netu
riu jokio supratimo. Einu krau
tuvių vidun ir dar labiau esu nu
stebintas prekių įvairumu ir jų 
gausumu lentynose. Matau kaip 
žmonės perka, moka pinigus, tai 
darau išvadą, kad uždirba, jeigu 
išsigali pirkti.

Ir taip bevaikščiodamas, pagal 
turėtą litų skaičių apsispren
džiau ką nors nusipirkti.

Nemažam jo nustebimui, krau
tuvės savininkas pirktą prekę su- 
viniojęs jam į du popierius, su
rišęs virvutę, kas jam niekur ne
buvę matyta, dar Įrišęs ir paga
liuką nešimuisi. Krautuvininkas 
jį lydėjęs dar iki durų, jas ati
daręs ir vis jo klausinėjęs: “Nu, 
koak tam u vas, kaip ten pas ju
mis ?”

Jis žiūrėdamas į mus visus ir 
klausia: “Ir ką aš galėjau jam 
pasakyti”. Nesulaukdamas nė 
iš vieno mūsų jokio atsakymo, 
galop jis mums ir pasakė:

— A ja emu skazal, poživiote 
i sami uvidite — o aš jam pasa- 

klau, pagyvensite ir patys pa
matysite.

Ir toliau jis pats pradėjo 
mums pasakoti apie S. Sąjungos 
prekybą: menką prekių asorti
mentą, ilgas eiles prie krautu
vių ir nemandagų patarnavimą.

Mes visi tylėjome, nes tikrai 
nebuvo aišku, kaip jis drįso vis
ką taip neigiamai piešti ir ne 
vienam kilo įtarimas, ar jis ne
siekia kurių nors provokacinių 
tikslų ?

Iš Švenčionių dar pasukom į 
Adutiškį, bet vaizdas tas pats, 
ir todėl grįžome į Vilnių.

Už kelių dienų skaitau “Tary
bų Lietuvoj“ aprašytą mūsų ke
lionės gražiausią patirtį, iš kurio 
aprašymo susidaro aiškus vaiz
das, kad toje kelionėje tikrai 
pasimokinome, kaip reikia pasi
tarnauti darbo liaudžiai.

Kartą sutikęs p. Civinską Chi
cago j e ir paklausiau apie jo ra
šytą reportažą iš tos buvusios 
kelionės. Jis man į tai atsakė, 
kad buvęs parašęs tą, ką ištik- 
rųjų buvome matę, bet J. Šim
kus, Tarybų Lietuvos redakto
rius, jo straipsnį taip ištaisęs, 
kaip to reikalavo Tarybų Lietu
vos tuometinė linija.

Po tos taip vaizdingos eks
kursijos ir įgyto vaizdo, Vilniaus 
Lietūkis įsteigė savo kooperati
nę krautuvę Turgeliuose. Pra
dėjus krautuvei veikti, už savai
tės laiko važiuoju į Turgelius, 
kad arčiau susipažinčiau su vie
tos žmonių pareikalavimais. Nu
važiavęs Įsimaišau į pirkėjų bū
rį ir stebėjau, ką daugiau žmo
nės perka, kaip pirkinius vertina 
ir kuomi nusiskundžia.

Staiga užgirdau ir pamačiau, 
kaip vienas vyriškis, vilkintis 
ilgu paltu, rankose vartydamas 
du didelius gabalus pirkto mui
lo, gerokai kukčiodamas ima 
verkti. Manydamas, kad gal 
krautuvė jį kuomi nors nuskriau
dė, greitai prie jo priėjau ir pa
ėmęs už rankovės jo rusiškai pa
klausiau : “počemu vy plačete — 
kodėl tamsta verki?“

Jis pakėlęs galvą, pažiūrėjo į 
mane, rankogaliais nusišluostė 
ašaras ir man sako:

— O pravirkau iš nuoširdaus 
susijaudinimo, nes žinau, kokia 
mano žmona bus laiminga, galė
dama po pusės metų savo vaiku
čius numazgoti su muilu.

Buvau labai nustebintas tokiu 
jo paaiškinimu ir patsai nenorė
damas tuo tikėti jo paklausiau:

— Argi muilo per tą laiką ne- 
privežė.

Vyriškis, Į mane žiūrėdamas 
ir galvą palingavęs, atsakė:

— Navezli, spieki da vodki — 
privežė, degtukų ir degtinės.

Pasiteiravęs pas kitus krau
tuvės lankytojus sužinojau, kad 
to žmogaus ašaromis palaistytas 
pasakojimas buvo teisingas.

Uždarius krautuvę, turėjau 

platesnį pasikalbėjimą su vedė
ju ir tarnautojais, kurie man 
taipgi pasakojo, kas jiems pra
džioje buvę neaišku. Pirkdami 
sviestą, sūrį, dešrą, ar kitą kurį 
valgomą daiktą, pradžioje vis 
su pirštu paspausdavę perkamą 
produktą, norėdami užsitikrinti, 
ar perkamas produktas yra tik
ras, ne dirbtinas. Tokie reiški
niai buvę tik pradžioje krautu
vės veikime.

Vėliau iš kitų šiltinių teko su
žinoti, kad komunistų partijos 
buvo nustatyta, naujai užka
riautose vietovėse, pirmon eilėn 
turi būti vietos gyventojų aprū
pinimui pristatytos: “Političes- 
kij tovar — politinės prekės”. 0 
tas politines prekes sudarė drus
ka, degtukai, žibalas ir degtinė. 
Kaip ten būdavę su kitom pre
kėm, bet jau degtinės niekuomet 
netrukdavę. Matyt partija tei
singai galvojo, kad visiems var
gams ir trūkumams užglostyti, 
tai degtinė geriausiai padeda vi
sus vargus palengvinti ir laiki
nai užsimiršti.

Po tų visų įspūdžių sumaniau 
nuvažiuoti ir tikrai jau pasimo
kinti į Minską, Baltgudijos sos
tinę, kame jau 20 metų tvarko
masi ir siekiama liaudies gerbū
vio. Traukiniu važiuojant ir ste
bint vaizdus pro langą, mačiau 
trijose vietose laukuose stovin
čius kombainus (matyt sugedu
sius) nes už jų ilgiausios eilės 

moterėlių su šviesiom skare
lėm sutūpusios piovė pjautuvais 
vasarojų. Dviejose kolchozų cen
truose mačiau aukštus pastatus, 
spėju kad tai buvo naujai pasta
tyti elevatoriai grūdams supilti. 
Buvusių kaimų grįčiutės nere
montuojamos atrodė labai su- 
menkusios, tuo tarpu kai mūri
nių pastatytų gyvenviečių tuo 
keliu važiuojant neteko matyti.

Vienoj stotelėje į traukinį įli
po nenukštas, ilgu paltu, bet be
galo nulopytu, ir sustojo mano 
skyriuje. Padėjęs paltą po kiek 
laiko išsitraukė terbą ir iš jos iš
siėmęs 20-30 sąsiuvinių ėmė juos 
su džiaugsmu rankose visaip var
tyti ir sklaidyti. Neiškenčiau jo 
neužkalbinęs. Pasirodo važiuo
ja į Sibirą pas savo šeimą. Jis 
begalo džiaugiasi, kad savo bu
vusioje gyvenvietėje iš vietos 
mokytojos gavęs nupirkti tuos 
sąsiuvinius ir žinąs kiek džiaugs
mo jis suteikdsiąs savo anūkams, 
kuomet jie turės ant ko rašyti, 
nes tremties vietoje retai pasitai
ko nupirkti sąsiuvinių.

(Bus daugiau)

3 Myliu Lietuvą todėl, kad ji 
yra tokia maža, tokia graži ir 
taip nuskriausta.

Rūta Lee-Kilmonytė

3 Seniausias užregistruotas 
vėjo malūnas Persijoje 7 šimt
metyje.

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Mano brolis Bronius buvo geras žemės ūkio dar

bininkas. Jis tiko visiems ūkio darbams. Bet tėvas su 
juo negalėjo sugyventi. Bronius kelis kartus jo nepa
klausė, todėl visą laiką tarp jų buvo tam tikra įtampa. 
Tėvui ir aš negalėjau įtikti, bet mano konfliktas buvo 
visai kitoks. Man atrodė, kad aš dar turiu daugiau pa
simokyti. Ūkio darbų nebijojau. Man nebuvo svetima 
mintis, kad aš galėčiau perimti visą ūkį. Tik man visą 
laiką atrodė, kad aš galėčiau būti naudingesnis sau, 
tėvams ir visiems žmonėms, jeigu aš gausiu progos 
siekti aukštesnio mokslo.

Tėvui griežtai atsisakius leisti mane toliau moky
tis, aš jam nedviprasmiškai pasakiau, kad aš ūkio ne
noriu. Tą patį kelis kartus aiškiai pasakiau motinai, 
ir dar pakartojau pačiam tėvui. Tėvas būtų turėjęs 
perleisti ūkį broliui Broniui, bet tėvas apie tai ir gal
voti nenorėjo. Su Bronium jam būtų buvę sunku susi- 
rokuoti. Bronius buvo užsispyrėlis, o tėvui tas visai 
nepatiko.

— Tai ką tu darysi, — kartą tėvas paklausė ma
nės. — jeigu nenori ūkio perimti?

— Važiuosiu į Ameriką. — aš jam pasakiau.
— O kas tavęs ten laukia? — jis vėl manęs paklau

sė.
— Niekas manęs ten nelaukia, bet aš manau, kad 

aš susirasiu darbo ir galėsiu mokytis.
— Ko tu Amerikon važiuosi? — jis dar pakartoti

nai paklausė.
— Amerikon nuvažiuosiu, susirasiu darbo, užsi

dirbsiu pinigų ir eisiu į aukštesnę mokyklą. — aš jam 
atsakiau.

Tėvui nepatiko mano atsakymai. Pradžioje jis nie
ko nesakė, tylėjo, o vėliau pridėjo:

— Tavo mokslo pakanka pavyzdingam ūkiui vesti.
Aš jam dar bandžiau aiškinti, kad pasimokinę ūki

ninkai gali dar geriau ūkį vesti, bet jis apie tai neno
rėjo klausyti.

Mano noras išvažiuoti Amerikon dar labiau nu
gąsdino motiną. Ji niekad nesikišdavo į tėvo pasikal
bėjimus, tylėdavo ir klausydavo, bet vėliau, kai tėvas 
išėjo, tai ji man ir sako:

— Antanėli, na kasgi tau užėjo? Kodėl tu nori taip 
toli važiuoti?

Jai pasakiau, kad Amerikon nuvažiavusieji leng
viau užsidirba pinigų ir greičiau atsistoja ant savo 
kojų. Žiūrėkite, keli Bliuviškių vyrai, pusmetį pabuvę, 
siunčia rublius ir moka skolas. Jie į metus atmoka pi
nigus, paskolintus kelionei į Ameriką.

— Bet Amerikoje tu nieko nepažįsti? — ji mane 
gąsdino.

— Pirma aš nuvažiuosiu į Ameriką, ten kurį laiką 
pagyvensiu. Žinau, kad ten gyvena mano pusbrolis. 
Pradžioje jis mane priglaus, padės susirasti darbo, o 
vėliau, kai aš pramoksiu kalbos, tai stosiu į kurią 
mokyklą ir daug ko išmoksiu.

— Tai ko jau tu ten mokysiesi? — ji mane klau
sinėjo.

— Dabar aš dar pats nežinau, bet jei man viskas 
seksis, tai aš norėčiau būti gydytoju ir žmones gydyti, 
— jai aiškinau aš jau. — Jeigu negalėsiu žmonių gy
dyti, tai tada bandysiu pramokti galvijus gydyti. Juk 
tiek daug galvijų visai be reikalo nudvesia... Jeigu 
negalėsiu ir to pasiekti, tai tada pramoksiu kitokį 
amatą__

— O koks tau labiausiai patiktų? — ji manęs pa
klausė.

— Aš labiausiai norėčiau būti gydytoju, jai al

sakiau. — Man būtų smagu, jei galėčiau pagydyti vi
sus sergančius žmones. Pirmon eilėn norėčiau pagy
dyti mūsiškius, mūsų gimines ir kitus, susirgusius. 
Man taip pat patiktų būti akių gydytoju, arba dantų 
gydytoju, arba kokiu kitokiu geru daktaru...

— Tai jeigu gydytum akis, tai būtum, kaip tas Ka
raliaučiaus vokietis, kuris ir man akis pagydė? — ji 
manęs paklausė.

— Aš galėčiau būti dar geresnis, nes dabar moks
las jau daugiau pažengė. Vokietijos gydytojai dau
giau žino, negu Rusijos gydytojai, nes Vokietijoje 
mokslas geriau stovi. Amerikoje mokslas dar geriau 
stovi, negu Vokietijoje. Ten ir gydytojai turi būti ge
resni. Jeigu aš baigsiu gydytojo mokslą Amerikoje, 
tai aš būsiu toks geras, o gal dar ir geresnis, negu tas 
vokietis.

—Tai tu ir mane galėtum pagydyti? — ji susido
mėjusi klausė.

— Kodėl ne? — atsakiau. — Jei būčiau gydytojas, 
tai ir galėčiau pagydyti.

Ji turėjo kataraktą, kuris jai buvo vykusiai nu
luptas. Pradžioje viskas jai rodėsi per labai tirštas mig
las, bet vėliau akys prasiblaivė ir ji nesiskundė. Bet 
jai patiko mintis, kad aš galėčiau būti gydytojas ir ne
laimės metu padėti ne tik jai, bet ir kitiems šeimos 
nariams. Aiškus daiktas, ji būtų norėjusi, kad aš bū
čiau linkęs eiti į kunigus. Tokias mintis turėjo kiek
vienas stambesnis ir geresnis Lietuvos ūkininkas. Bet 
po to, kas dėjosi pas mus su “Žiburiu“ ir “Žagre“, 
ypač po 1905 metų ir tėvo kalėjimo Lomžoje, kalinis 
negalėjo būti apie kunigystę. Tėvas būtų nenorėjęs 
leisti manęs į kunigus, pagaliau ir aš pats norėjau 
siekti mokslo žinių, dirbti audingą darbą, o ne gyventi 
iš aukų. Ubagavimas buvo svetimas jaunatviškai ma
no prigimčiai.

Jeigu būtų reikėję gyvenime pabadauti, tai gal ir 
būčiau paprašęs maisto alkiui numarinti, bet aš grei
čiau būčiau prašęs darbo, o ne duonos. Maistą, apran
gą ir kitus būtiniausius dalykus aš buvau pasiryžęs 
pats užsidirbti, o ne prašinėti.

Man pavyko pirmiausia įtikinti motiną, kad ke
lionė į Ameriką ne tokia jau baisi. Pradžioje jai ne
patiko, bet vėliau su ja apsiprato. Turint galvoje, kad 
tėvas buvo priešingas leisti mane į aukštesnę mokyk
lą, ji beveik sutiko mane išleisti i Kanadą, pas pus
brolį, kad aš pats bandyčiau siekti mokslo. Nežinau, 
kada ir ką motina kalbėjosi su tėvu, bet netrukus pa
stebėjau, kad ir tėvas jau nebuvo toks priešingas tai 
minčiai. Pamačiau, kad motina turėjo daugiau įtakos 
į tėvą, negu mums pradžioje atrodė. Ji tėvą labai ge
rai pažino ir mokėjo jį įtikinti, kad leistų man išva
žiuoti. Ji nepajėgė jo įtikinti, kad jis leistų mane į 
aukštesnę mokyklą, bet ji pripratino tėvą prie min
ties, kad galiu leistis kelionėn į Kanadą.

Rudenį, kai buvo baigti palys svarbiausieji ūkio 
darbai, javai su pašarais suvežti, ir bulvės nukastos, 
tai ir vėl iškilo mano kelionės į Ameriką klausimas.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIS* 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofi*o telef.: PRospect 8-322$
R«zid. teleU WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 
juo 1 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

R«n. 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 ^cambinti 374-8012

KANADOS NAUJIENOS
Kiniečiu pasirodymas Toronto metinėje parodoje

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Šiemet nuo rugpjūčio 10 d. iki 
rugsėjo 5 d. vyko Toronte meti
nė paroda. Ją aplankė 3 milijo
nai su viršum žiūrovų, nes buvo 
nepaprastai šiltas ir gražus oras. 
Nebuvo nė vienos lietingos die
nos. Berods, lijo keletą naktų, 
bet tas netrukdė lankytojų. Jau 
17-tą dieną buvo peržengta 3 
milijonai lankytojų riba.

Parodą labai domino raudono
sios Kinijos pirmą kartą dalyva
vimas. Kiniečiai buvo išsinuo
mavę didžiausią pastatą parodo
je — Queen Elizabeth Building, 
kurį jie vieni pripildė savo eks
ponatais. Po Raudonosios Ki
nijos pripažinimo ir pasiuntiny
bės įkūrimo Raudonoji Kinija 
darosi Kanados rinkai labai ak-

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PITER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexid.; 3*8-2238
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad, penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir sestad tiktai susitarus.

Rex.: Gi 84)873

DR. W. EIS1N - EiSiNAS 
akušerija ik moterų ligos 

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

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

DR. NINA KRAIKEI - 
KR1AUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
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 71st STREET

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

GRADINSKAS
; NEBEVARKITE: 

NAUJOSIOS TV 

LENGVIAUSIAI NUSTATOMOS 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
- -7

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAŠ)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ 
gėlės visoms progoms 

SEVERLY HILLS GELlNYtlA 
2443 WEST 63ra STREET 

Telefonai; PR 60833 Ir PR 8-083*

5 ^BRKRAUSTYMAI

MOVING | 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

(2047 W. 67th PI. WAIbroek 5-8063

DR. FRAMK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71$t St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akię. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses’’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTiS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso t*l*f.: 776-2830
Niuįa? rex. tel^f.: 443-5545

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

Ofl«< 2750 West 71 st St. 
T«U 925-8296

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

uždaryta.
Rex. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IP CHIRURGAS 

3ondr» praktike, spec. MOTERŲ ligoi 
©flM.! 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

r------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

i
j Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.! 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

tuali, nes ji yra nuolatinis stam
bus kviečių pirkėjas. Pereitais 
metais ji pirko Kanadoje už 200 
milijonų, o pardavė Kanadai tik

■ už 20 milijonų. Suprantama, 
kad Kanada norėtų raudonąją 
Kiniją palaikyti kaip klijentą, o 
ši norėtų Kanadai daugiau par
duoti. Suprantama, kad kanadie
čiai lankytojai buvo suinteresuo
ti pamatyti ką kiniečiai galėtų 
Kanadai parduoti. Tas pats pre
kybinis motyvas vaidino didelę 
rolę Kanadai Kiniją pripažįstant.

Į parodą įžengus tuojau po de
šinės rankos prie sienos kabėjo 
dideli paveikslai, kuriuose rodo
mas Chou En-Lai priimantis 
įvairias delegacijas — kinietiš- 
kas ir kanadiškas. Jose buvo ma
tomi ir keli Kanados ministerial 
bei prekybos delegacijos. Nuo- 
latai besišypsantis jis stengėsi 
parodyti geriausia kiniečiu vei
dą.

Toliau sekė apie pusę tuzino 
didelių kanadiečio dr. Le Be
thune paveikslų, šitas bolševi- 
kuojantis asmuo asmeniniai da
lyvavo ispanų karuose ir paskui 
persikėlė į Kiniją, kur raudo
nose eilėse kovojo prieš čiang- 
kaišeką. Paveiksluose jis atvaiz
duotas kartu su kiniečių bendra
darbiais bei delegacijomis ir epi
zoduose iš jo pokarinio gyveni
mo Raudonoje Kinijoje. Jis di
delėmis raidėmis pavadintas 
Raudonosios Kinijos herojų.

Toliau prie sienų kabėjo dideli 
plakatai apie tariamąją Kinijos 
naftos industriją. Atrodo, kad 
šitoje srityje kiniečiai daro di
delių pastangų žengti pirmyn. 
Paveikslai vaizduoja įvairius 
naftos gręžimo bokštus ir didelio 
masto naftos perdirbimo įmo
nes. Paveiksluose matomi lau
kai su daug juose naftos tankų. 
Parodyti dabar Kinijoje steigia
mos mažesnio masto industrijos 
įmonių modeliai. Čia pat buvo 
didelis iš j adės akmens drožinė
tas gamtovaizdis.

Pramonės skyrius toliau ap
statytas dviračiais, laikrodžiais, 
barometrais, įvairiais smulkiais 
instrumentais, foto — aparatais, 
radijo bei televizijos aparatais 
ir muzikos instrumentai. Daug 
paveikslų iš operos ir baleto pa
saulio.

Pakeliui matėsi paviljonai su 
įvairiais audiniais, paprastos ar
ba šilko Įvairių spalvų medžia
gos. Jų kokybę nebuvo galima 
patikrinti, nes paviljonai iš visų 
pusių buvo virvių tvoromis ap
tverti su užrašais medžiagų ne
liesti. Buvo matvti įvairiu rank
darbių, kurie darė gerą įspūdį.

Toliau matėme iš paprastos 
medžiagos arba iš porcelano pa
dirbtų indų su moderniškais ar
ba senais paišiniais, paimtais iš 
senų laikų iškasenų. Matėsi dro
žinių iš jadės akmens arba muil-

KNYGOS VAIKAMS IK JAUNIMUI

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rexid. telef.: Glbson 3-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, Ilk 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAI'SlA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus laikus. 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersen!en«

Poezija ir pasakos yra vaiky mėgstami ne nažiau kaip žaidimai 
a-ykstavimai. Naujienose galima gauti šių perlu ir žemčiūgu mūsų mažie 
ienas bei jaunimui:

1. N. Butkiene. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY 
WKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš va*ku pasaulio. Abi gausiai jliu>- 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vande Frankiene - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaites iliustruota. Didelio formato, 24 psl., grė
bis leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams. DaiL V. Siman- 
tevičiaus iliustruota, 130 psL, SI,80.

4. Stase Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Zemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
osL, kaina 5 dol.

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

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
/alkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. ^Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško šuk
ėj imo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608.

akmenio (soapstone). Kainų nie- 
kur nebuvo užrašyta.

Prie vakarų sienas kabėjo 
apie pusę tuzino didelių kilimų 
su kinietiškais motyvais arba be 
jų. Jų tarpe matėsi įvairių kili- 
mukų, meniškų arba paprastų.

Trys paveikslai rodė kiniečių 
medicinos stovį. Viename pa
veiksle gydytojas kietu instru
mentu kalė paguldytam pacien
tui galvą, o pacientas šypsojosi. 
Kitame paveiksle matoma nėš
čia moteris, kuriai būrys gydy
tojų Kaiser operacijos būdu iš
ima vaiką, jis irgi šypsojosi. 
Trečiame paveiksle buvo rodo
mas medicinos pagalbos teiki
mas toli nuo centrų gyvenan
tiems piliečiams. Viename be 
kelio esančiame tarpkalnyje jojo 
trys iki ausų apsivynioję asme
nys, kurie šitoje “dykroje” ieš
kojo pacientų.

Prie žemės ūkio skyriaus sie
nos kabėjo didelis Mao Cetungo 
paveikslas, rodantis šį asmenį 
priimantį žemės ūkyje nusipel- 
nusius partijos pareigūnus. Pa
veiksle visi šypsosi dėl didelio 
žemės ūkio pakilimo Raudonoje 
Kinijoje. Atrodo, kad žemės 
ūkio tvarkymas priklauso Mao 
Cetungui. Viename paveiksle ro
domą javų kirtimo mašina, ku
rios didumas net mane nustebi
no. Išstatytas visas skaičius 
maketų, kur rodomi buvusiose 
nederlingose žemėse pravesti že
mių sutvarkymai, su platformo
mis antkalnėse ir vandens iriga- 
cija iš aukštesnių vietų. Visur 
pažymėta daug aukštesnis der
liaus procentas. Dabartiniai kai
mai šiose žemėse labai suglau
dinti. Namai (barakai) ankštai 
sustatyti, tur būt, norint taupy
ti žemės.

Rodomos kelios iškimštos ki- 
nietiškos žąsys — didelės, su pa
leistais pagurkliais. Rodoma vi
sokios rūšies vaisių, žirnių, pu
pelių, pupų, ir visa eilė kitų 
mums nepažįstamų grūdų bei su
džiovintų žemės riešutų. Buvo 
didelių sieninių paveikslų su ki
nietiškais laivais, plaustais bei 
keltuvais.

Pabaigoje vienas pasienis bu
vo apdėtas įvairiais konservais 
ir sausainiais. Prie išėjimo bu
vo galima jų pirkti. Kiek paste
bėjau, sausainiai nerado pirkė
jo, bet kiek daugiau buvo per
kami konservai, nes jų įpakavi
mas darė gerą įspūdį. Ten pat 
buvo galima pirkti ir medžiagų, 
bet jos mažai rado pritarimo 
spalvos ir kokybės atžvilgiu. Re
tai kas pirko.

Čia ir pasibaigė paroda. Kaip 
iš atpasakojimo matyti, kiniečiai 
pasistengė pasirodyti esanti di
delė valstybė, bet jos parodyta 
eksporto galimybė buvo labai 
maža. Parodos lankymas šiemet 
žymiai didesnis negu ankstyves
niais laikais, pasiekė 3,561,000,- 
000, tai yra 300,000 daugiau ne
gu pernai. Parodos pastatas vi
są laiką buvo kimštinai pilnas. 
Lankėsi ir žymūs pareigūnai — 
ministerial, ministeris pirminin
kas Trudeau ir konservatorių 
opozicijos vadas Stanfield.

Vyrauja nuomonė, kad ši pa
roda yra didelis blefas, nes var
gu kiniečiai gali užsiimti rimtu 
eksportu. Daugybė paveikslų sie
kė vakariečiams parodyti, kad 
ji dabartiniu metu daro didelę 
pažangą industrijos ir žemės 
ūkio reikalais, bet dar nėra pa
siekę stovio, kad galėtų išmai
tinti savo tautą kaip ir Raudo
nojoje Rusijoje. Socializmas 
puikiai moka žemės ūkį sugriau
ti, bet ne atstatyti.

Pereitą savaitę baigėsi Pekin- 
go mieste Kiniečių industrijos 
paroda, kurioje aktyviai dalyva
vo ir Kanados industrija. Kana
dai šita paroda kainavo 2,000,- 
000 dol. Kanados skyriuje nuo
latinis svečias buvęs Chou en 
Lai, parodai baigiantis, ją aplan
kęs ir Mao Cetung. Pagal laik
raštines žinias kiniečiai užsakė 
už 7 milijonus Kanados prekių, 
o dėl tolesnių trijų milijonų dar 
einančios derybos.
• Į parodą buvo nuskridęs ir 
Kanados užs. reik, ministeris 
Sharp. Chou en Lai buvęs paroda 
nepatenkintas, nes nematęs snie
gui valyti mašinų ir “snow-mo- 
bilįų”. Kvebeko firma Sicord

and Co. atsisakiusi jas išstatyti, 
nes maniusi, kad jos gaminiams 
Šiuo metu dar nėra rinkas Ki
nijoje. Parodos metu Pekinge 
lankėsi apie 600 Kanados biznie
rių. Dr. M. A.

ROCKFORD, ILL
Serga Lietuvių Klubo choro 
dirigentas Liudas Jarošekas
žinomas Rockforde ir kituo

se miestuose gerb. Liudas Jaro
šekas, Rockfordo Lietuvių klubo 
vyrų choro dirigentas buvo šir
dies sutrikimu sunkiai susirgęs, 
bet greita pagalba ir daktarų pa
stangos išgelbėjo gyvybę. Liu
das atlaikė sunkias valandas. Da
bar yra daktarų priežiūroje ir 
niekas negali jo lankyti. Ilsisi ir 
miega, dar tebėra sunkioje pa
dėtyje. Jau tris širdies antpuo
lius pergyveno.

Dabar reikalingas ramumas 
be rūpesčių, gal sustiprės šir
dis. To linkime Liudui visi Liet. 
Klubo choristai ir visi lietuviai, 
kad pilnai pasveiktų. žvalgas

Joniškiečių klubas
Joniškiečiu klubo veikla

Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros klubo eiliniame susirinki
me rugsėjo 5 d., Hollywood salė
je dalyvavo gausus narių skai
čius. Pirm. Julia Sačauskas pa
sveikino atsilankusus po dviejų 
mėnesių atostogų.

Kluban nauja narė įstojo Bri
gita Perrey. Rast. Antoinette 
Kalys perskaitė praeito susirin
kimo protokolą ir valdybos na
rių pranešimus. Visi priimti 
vienbalsiai.

Piknikų komisija pranešė, kad 
abudu piknikai pasisekė labai 
gerai ir davė klubui pelno.

Klubas nutarė, kad prieš Ka
lėdas visi nariai važiuotu i lie
tuvių senelių namus, pasveikin
tų senelius su dainelėmis ir įteik
tų jiems dovanas. Paskirta iš 
kasos vienas šimtas dolerių.

Po susirinkimo sugiedojo Il
giausių metų gimtadienio proga 
Mary Dapkus ir Marie Strakstus.

Sužinota, kad mūsų narys 
Aleksas Samuolis rugsėjo 11 d. 
išvažiavo į Lietuvą.

Vakaras praėjo linksmoje nuo
taikoje ir sudainuota daug sma
gių dainelių.

Ateinantis susirinkimas įvyks 
antradienį, spalio 3 d. Hollywood 
salėje. A. K.

Eržvilkiečiai 
darbuojasi

Eržvilko Drautjiško Klubo 
susirinkimas įvyko 1972 m.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMĄ! IR PAAIŠKINIMAI.
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Kantrybėje jū^i užlaikysite savo sielas. Luko 21:19.

Apaštalas Jokūbas pasakė: “Duokite kantrybei atlikti savo tobula datr- 
bą, kad būtumėt tobuli, sveiki ir nieko nestokuojanti”. Todėl aišku, kaa kan- 
trybė bet kokiame laipsnyje tun kitas charakterio ypatybes. Bet Dievo vai
kuose tikėjimas turi eiti pirm kantrumo, ir jų kantrumas paprastai yra 
matuojamas jų tikėjimu. Jeigu kuris Krikščionis neturi kantrumo nė ra
mybės, be abejonės kad tai reiškia neturėjimą užtektinai tikėjimo į Dievą; 
nes kitaip jis galėtų suraminti save Dievo maloningais prižadais ir ramiai 
laukti jų išsipildymo. Savo darbo sėkmės ir laikus bei valandas jis tur palikti 
Dievo rankose; užtenka jam, kad uoliai pasidarbavo ir panaudojo savo 
energiją.

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

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

rugsėjo 6 d. Hollywood Inn 
salėje. Susirinkimui prasidė
jus, pirmininkė Helen Venge- 
lauskas pasveikino narius, 
grįžusius po atostogų, bet pra
nešė liūdną žinią — narė Bar
bora (Bessie) Zapolis neseniai 
mirė. Nariai pagerbė ją atsi
stojimu, vienos minutės tyla, i

Į klubą įstojo Raymond 
Rudauskas, Hollywood Inn sa
lės savininkas. Sylvia Danta 
ir John Passt. Visi nauji na
riai yra jauni, turi daug geros 
energijos.

įvykusio pikniko raportas 
Davė pelno $157.00. Komisija, 
kuri surengė pikniką, pastebė
jo, kad jeigu nebūtų buvę ge
rų rėmėjų ir gerų darbininkų, 
nebūtų tokio gražaus pelno.

šį mėnesį yra gimtadienis 
veiklios narės Lorrie Samolis, 
todėl po susirinkimo jai buvo 
sudainuota “Happy Birth
day”. Pagal klubo seną nuta
rimą, po susirinkimo buvo 
skanių užkandžių ir gėrimo.

Klubo susirinkimo nebus 
spalio mėnesį, bet įvyks lap
kričio 1, 1972.

.Ve korespon(lcntas\
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PETKUS
TtVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street I
Telel.: GRovehiU 6-2343-4 |

& * 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-S
f TRYS MQDERNISKOS KOPLYČIOSI AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

—fc—  wrw ill i Bswgga .......................................

EUDEIK1S’
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA f _ K

LAIDOTUVIŲ DJRfeKTORiAJ: ?

DOVYDAS F. GAIDAS GERALDAS F. DAIffilD !
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPL\ČIOš

NARUI:
Chicagos
Lietuvių 
laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ
TURIME I 

KOPLYč’Af 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4343 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-113d-U39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) I

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667Z I
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

P. J. RIDDCVS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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RIMA JANULEVIČICTF.

ŽIUPSNELIS Iš “MOKSLEIVIŲ” 
STOVYKLOS DAINAVOJE

— Mergaitės, kelkitės! šv.iir mūsų komendantas, praby- 
Mišios už penkiolikos minu-įla:
čių! Mergaitės! — 'lai p. Bal
čiūnienė prikelti mus bando.

— Dėkit ilgas kelnes! šian
dien šalta.

Vos, vos išsirioglinu iš lo

Būrelių pranešimai! Mer 
gailės pradeda!

Pasigirsta:
— Visos “Pikčiurnos” čia 

visos “Širšės” čia. visos “Bo
tos, apsiprausiu ir apsirengiu. 
Kita vadovė eina per baraką 
visu balsu rėkdama:

Penkios minutės, mergai
tės !

Reikia manyti, kad tai Ra
mūnė Sakalai tė.

šiltai apsirengusi iškišu bė
gančią nosį pro duris. Nusi
purtau. Brrr, kaip šalta! Nie
kur nenoriu eiti; lik atgal Į 
lovą. Vadovei pasirodžius imu 
skustis:
— Rasa, man labai skauda 

gerklė ir nosis bėga. Atrodo, 
kad ir temperatūros turiu.

— Paprašyk ponios Balčiū
nienės, kad apžiūrėtų.

Nutapnoju pas ponią, kuriai 
išverkšlenu savo pasaką. Ap
žiūrėjus gerklę ir pridėjus 
ranką prie kaktos, susirūpina.

— Rima, tuctuojaus lovon! 
Dar labiau susirgai, šiąnakt i 
laužą, nemanau, kad eisi!

Keista, bet man jau nebešal- 
ta, o ir gerklė staiga nustojo 
skaudėti.

— Nereikia į lovą, ponia. Aš 
šiltai apsirengsiu.

Ponia Balčiūnienė šypsoda
masi purto galvą. Jau ne pir
mą syki laužas pagydė mirš
tančią ligonę.

Skubinu i šv. Mašias, kurias 
laiko kun. Januška iš Kana
dos. Po mišių aš, Asta. Danutė 
ir Ofelija skubame prie val
gyklos. Raginame ir kitus. Iš
sirikiuojame prie valgyklos ir 
nužygiuojame prie vėliavų. 
Eugenijus Girdauskas, MAS 
Centro Valdybos pirmininkas

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

!
site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 

.   - ■ ■ r III ■ ii—a—m———tfT

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

Didelis pasirinkimas {vairių praHų.

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėde Šerną as

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

{ Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
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 ADMINISTRACIJOJE
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AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
*------- ' N ■■ — -J
(————————————A

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

į V. VALANTINAS____________________

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metą patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 6O636.»TeL WA 5-9209

bos” čia. visos “Pupos” čia. vi
sos “Pupytės’’ čia. visos “Vė- 

jsios” čia, visi ’"Pirmieji” čia, 
visi “Rasabraukliai” čia ir t. t.

Pasibaigus pra neši mains:
Garbės sargyba prie vė

liavų.
Garbės sargyba bėgte nubė

ga ir nekantriai laukia iki Eu
genijus leis vėliavas kelti. Bet 
jis laukia absoliutiškos tylos. 
Pagaliau:

-- Vėliavas keliame tautos 
himnu.

Turbūt nėra buvę atsitiki
mo, kad taip greitai būtų su
giedotas himnas ir jaunimas 
stovėtų taip aukštai pakelto
mis galvomis.

— Garbės sargyba atgal i 
vietas.

Tie, “sušilę”, grįžta į jau
kesnę vietą.

— Dabar Onilė turi praneši
mą apie šio vakaro programą.

Oi, kaip mums čia šalta sto
vėti !

Pasigirsta Onilės švelnus 
balsas:

— Aš noriu, kad kiekvienas 
būrelis paruoštų kokį nors 
vaidinimėli šio vakaro laužui.

Girdisi bumbėjimas ir vie
nas balsas:

— Ar būtinai reikia?
— Jei neturėsite pasirody

mo, tai nebus laužo ir eisime 
anksti gulti. Aišku?

Tokiu grasinimu mus sto
vykloje priverčia padirbėti.

Vėl atsistoja Eugenijus. Ne
jaugi ir jis turi pranešimų? 
Ačiū Dievui, nepraneša, o mus

kviečia valgyklon pusryčiu. į 
Sulėktam valgyklon prie inaH 
sto lyg laukinukai. Maldą greit: 
atbarškinant ir puolam tašyti 
blynus, geriam karšta kakava 
ir po truputį sušylant.

Bet vėl tas Eugenijus stoja
si. Ko gi jis dabar nori? Turi 
būt pamiršo ką nors pranešti.! 
Šypsosi lyg velniukas.

Aš turiu jums papasakoti 
įdomu atsitikimą. Šiandienų 
anksti ryte sugavome du ber
nužėlius, einančius aplankyti 
savo draugužiu mergaičių ba
rake.

Pakyla švilpesys ir ūžesys. 
Mergaitės juokiasi, spėlioja 
kas tai gak tų būti, o bernai 
kvatojasi, nes žino kas tie du 
“bernužėliai”. Eugenijus kelia 
: aukų, prašydamas tylos.

Tad, norėdami, kad jų 
‘"naktiniai pasivaikščiojimai” 
nepasikartotų, mes jiems turi
me darbelį. Gintaras Dalinda 
ir Rimas Juodis, prašome i 
priekį.

Dar didesnis klegesys. Gin
taras, pramintas “Tom Jones” 
ir Rimas, mūsų “vėsiausias” 
stovyklautojas, juokdamiesi 
atsistoja. Bet jų juokas įniršta, 
kai Baz (Algio Juzikonio) 
rankose išvysta kastuvą ir 
kirvi.

Gintarai, tau kirvis, o Ri
mui — kastuvas.

Pasiėmęs už rankų, Baz ve
da juos prie lango.

— Matote tuos penkius me
džius. Pasirinkite vieną ir iki 
vakaro jį nukirskite. Pradėsi
te tuoj po pusryčių.

Gintaras ir Rimas, iš veidu 7 c
matyti, nepatenkinti. Betką 
padarysi — bausmė. Eugeni
jaus paskutinis žodis:

— Dar keturi medžiai lieka. 
Tai . . .

Malda. Pusryčiai baigti. 
Reikia eit tvarkytis. Kamba
riai lyg kiaulių tvartai, o už 
pusvalandžio inspekcija. Lai
kas bėga greitai. Pasišneku- 
čiuodamos klojame lovas, 
menkniekius kišam i pagalves, 
maistą slepiam. Žiūrėk, jau 
atbėga mergina iš kito būre
lio:

— Eugenijus ateina!
(Bus daugiau)

Iš Našliuku Klubo 
veiklos

Po dviejų mėnesių atostogų 
ir poilsio, rugsėjo 8 dieną Hol
lywood Inn svetainėje įvyko 
šios veiklios organizacijos su
sirinkimas. Narių susirinko 
daug. Ypač moterų buvo daug, 
vyrų mažiau. Klubo pirminin
kė Mary Neberieza pradėjo 
susirinkimą, maloniai visus 
pasveikino. Pagerbti 3 mirę 
klubo nariai minutės atsisto
jimu.

Įstojo i našliukų klubą 5 
nauji nariai. Pirmininkė ap
gailestavo. kad valdyboje trū
ksta dviejų narių, būtent, nu
tarimų raštininkės ir kores
pondento. Raštininkė Mary 
Urbelis nuoširdžiai ėjusi fi
nansų sekretorės našliukų 
klubo pareigas 12-ką metų, 
jau seniai serga. Jai buvo pa
siųstas gražus laiškelis, kurį 
finansų sekretorius Anna Con- 
dux perskaitė susijaudinusi. 
Visi apgailestavo, kad Mary 
Urbelis nebegrįš prie savo 
mylimo raštininkės darbelio. 
Jos vietoje laikinai raštininke 
buvo išrinkta Viktorija Sinka. 
Buvo pranešta, kad ir naujoji 
raštininkė apsirgo ir yra Hol
ly Cross ligoninėje.

Buvo paprašytas Našliukų 
klubo iždininkas Jonas Joni
kas. Jis gražiai perskaitė pro
tokolą . Jis pats apsiėmė visus 
nutarimus įrašyti į protokolų 
knygą. Su korespondentu irgi 
tos pačios bėdos. Ilgametis ko
respondentas Antanas Jusas 
jau daugiau kaip pusė metų 
serga ir yra slaugytojų na
muose. Nėra žinios, kada Ju
sas pasveiks ir sugrįš prie 
korespondento pareigų.

Našliukų valdybos raportai 
buvo priimti vienbalsiai. Bu-

Astronautas Charles Conrad Jr., 42 
metu, vadovaus pirmai erdvės labora
torijos kelionei, kuri truks 28 dienas. 
Čia jis praktikuojasi miegoti stačias 
Houstono erdvės tyrimu centre. As
tronautai miegos prie erdvėlaivio sie

nų pritvirtintuose maišuose.

vusio pikniko komisijos ra
portą paruošė Sofija Petro
šius. Su geru pelnu jis priim
tas. Išrinkta komisija — A. 
Condux, M. Neberieza, S. Pet
rošius. Jos bus darbininkės 
pikniko, kuris įvyks rugsėjo 
17-tą dieną O. Bruzgulienės 
darže.

Taip pat buvo išrinkta ko
misija ir darbininkai meti
niam banketui, kuris ivyks 
spalio 15 dieną Polonia Grove 
svetainėje, esančioje 44 gat
vėje ir Archer.

Apsvarsčius klubo reikalus, 
po susirinkimo buvo vaišės, o 
prie George Joniko muzikos 
visi linksmai šoko. Koresp.

— Bendruomenės Spaudos ir 
radijo suvažiavimu Tabor Kar
moje, Michigan, susidomėjimas 
didelis ir jau peršoko 100 daly
vių skaičių. Suvažiavimas pra
sidės ši penktadieni žurnalistų 
suvažiavimu, o baigsis sekma
dienį vakare.

Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugija ren
gia linksmą Rudens Balių, ku
ris įvyks šeštadieni, rugsėjo 16 
dieną 7:30 vai. vak. Balio Pakš
to salėje, kampas 38-os g-vės ir 
California Ave.

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

Bilietus iš anksto galima įsi
gyti Pr. Rumšos maisto parduo
tuvėje, 4359 So. Maplewood 
Ave., telef. VI 7-2119 arba prie 
įėjimo.

Įėjimas ir vakarienė tik 6 dol. 
asmeniui. (Pr).

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų 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 LITHO-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

PARTS ASSISTANT
Must have knowledge of foreign au
to parts. Busy dept. Exc. oppty. for 
ambitious young man. Salary open. 

Hospitalization, pension, vacation.
Ask for MR. LOGAN 

LOEBER MOTORS. LNC.
TEL. 944-0500

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Rdkit

BARMAIDS
Patyrusi. Šeima — 3 suaugę. Gyven
ti vietoje (atskiras kambarys) arba 
kitur. Arti šiaurinės miesto dalies. 
5 dienas per savaitę. Alga $75 savai
tėje. Uniformos parūpintos. Turi 
kalbėti angliškai ir turėti rekomenda
cijas. Skambinti Miss LUNDGREN, 
346-6111. nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 

paprastomis dienomis.

F A R M A I D S 
DAYS 

OR 
NITES

Call between 12:00 & 3:00 P. M. 
278-6930

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 2-1755 or GA 2-6056

SUAUGUSI MOTERIS nori nuomoti
4 kambarius Bridgeporto apylinkėj. 

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkią

POSITIONS OPEN IN 
HEALTH CARE FACILITY 
EARN WHILE YOU LEARN 

Immediate openings for full & part 
time personnel.

• NURSES. R.N.’s & L.P.N.’s
» COOKS & KITCHEN HELPERS
® NURSING AIDES & ORDERLIES
• HOUSEKEEPING PERSONNEL.

No exp. nec. will train. We pay 
whille you learn.

Outstanding fringe benefits. Life ins. 
Major med. Health care. Pd. vac. 

Sick leave.
Call 971-2645 

or anoly in person 
FOUR SEASONS NURSING CENTER 
5801 S. CASS AVE. WESTMONT. ILL.

EXPERIENCED COOK
Ęor moderni kitchen at Lake Forest 
College. Excellent benefits including 
paid vacations, good working condi
tion-. uniforms {furnished Annlv at 

SZABO FOOD SERVICE
___ % Lake Forest College

SHERIDAN RD. LAKE FOREST. ILL.
Or for appt;. Call 234-1060 jį gg* ; . ... ■ ■

!, XfEDlCAI? (į’PoHTUNITY • •
L. P. • (Evenings) t- ?

—11 'and 11—r'Nutsine Home. •
? * \ Experienced preferred. 

Convoniėnt to transoortation.
Full time — Part time
L. P. — all shifts 

CR 7-6868

rUSKHTljPi? AMD FIXTURES
Rakandai Ir

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI 

t0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
Jalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai
SOLHHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So WESTERN AVE

Dr. Juozo Bartkaus 75 me
lu amžiaus pagerbimo vakarie
nė įvyks š. m. rugsėjo 16 d., Chi- 
cagoje. Komitetas sudarytas iš 
iu organizacijų narių, kurioms 
jubiliatas priklauso.

IKKRIIUKIKKKIHIIHII

REAL ESTATE FOR SALS Į REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui ! Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESINLAIS IŠS1MOKĖJIMAIS 

DDL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDY1LAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| 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. S10.900.
56-TA IR MOZART. 4 mieg. mūrinis 

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

kamb. medinis. $18.900.
43- ČIA IR CAMPBELL, 2 butų po

5 kamb. mūrinis. S23,500.
48-TA IR 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 

TEL. — 254-5551

A l. insurance & realty 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVB.

LA 54775 
(Cnrrency Exchange ištaigoj} 
Pigūs iirtomoblliy draudimai.

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

tune-ups Ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar
Chicago, III. 58632. Tol. YA 7-59M'

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

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

kitokį blankai.
V -J

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
> ________ —

HOME INSURANCE

“ A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tai.: REpublIc 7-1941 
--------- ------------- - ____ __-r

A. G. AUTO REELWLDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerat prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776^5881
Anlcattf Garbačiauskai, stv.

SKAITYK ’’NAUJIEKAS* - 

TOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TFTSTNGTAUSTAS ŽINIAS

SAUGUMAS NAMUOSE
LIUKSUS MODERNUS beveik nau

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

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

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

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

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

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

6 BUTŲ LIUKSUS. 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Puikios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

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

■ $22 000.
( 10 BUTU MŪRAS, apie $15 000 
j pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazuy 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. S36.500.

11 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
nlvtelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

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

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

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

5 KAMBARIŲ — 3 miegami. 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25.500.

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

TEL. 436-7878

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 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DSL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

BTZNIFRTal. KURIE GARSINASI 
‘NAUPENncF- — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




