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SOVIETAI SU PASIGARDŽIAVIMU
RAŠO APIE OLIMPINIUS MEDALIUS
MASKVA. — Sovietų Sąjungos spauda didžiausiomis antraš

tėmis paskelbė savo sportininkų laimėjimus, pabrėždama perga
les prieš pagrindinius konkurentus — amerikiečius. Tai esąs so
cializmo sistemos triumfas prieš kapitalizmą. Dešimtyje sporto 
šakų sovietai buvę geriausi, o dar lo-koje šakų sovietai buvo ge
resni už amerikiečius, — pareiškė Sergei Pavlov, Valstybinio 
Sporto komiteto pirmininkas, per Maskvos televiziją. Amerikie
čiai buvę prasti pralaimėtojai, nesportiško elgesio ir nemandagūs.

Jau anksčiau sovietų spauda 
rašė, kad du amerikiečiai, trum
pų distancijų bėgikai, Eddie 
Hart ir Rey Robinson, tyčia pa
vėlavę Į užbėgimus, nes jie ne
norėję pažeminimo. Jie žinoję, 
kad negali laimėti prieš sovietų 
Valery Borzov.

“Sovietsky Sport” rašo, kad 
amerikiečiai buvo užtikrintai su
mušti ne tik krepšinyje, bet vi
sur. Sovietai laimėjo 50 auk
so medalių, o Amerika 33. Ben
dru medalių skaičiumi sovietai 
veda 99-93. Jei atėmus vieno 
žmogaus medalius — plaukiko 
Spitz, tai Amerika būtų dar to
liau atsilikusi.

“Pravda”, apsidžiaugusi dėl 
sovietų sportininkų laimėjimų, 
nurodė, kad trečioje vietoje liko 
irgi “socialistinė” Rytų Vokieti
ja. Bulgarija, Vengrija ir Lenki
ja geriau pasirodė už Britaniją, 
Prancūziją, Švediją ar Kanadą. 
Tas visam pasauliui parodo ko
munizmo išlaisvintų asmenybių 
triumfą. Laikraštis nieko’ nesa
ko apie labai stiprų Vakarų Vo
kietijos ir Japonijos pasirodymą.

“Izvestija” nurodo, kad sis
tema, kuri Įjungia Į fizini lavi
nimą milijonus žmonių, sudaro 
bazę aukštos klasės sportininkų 
iškilimui. Sovietų sportininkų 
triumfas sustiprina Maskvos 
miesto pasiūlymą suruošti 1980 
metų Olimpiadą Maskvoje.

“Tass” agentūra, kalbėdama 
apie amerikiečių krepšininkų at
sisakymą priimti sidabro meda
li, sako, kad tai neetiškas elge
sys, Amerikos protestai buvę iš
šaukti “sužeistos garbės”.

Pranešimai apie Olimpiadą ne
išvengė ir politinių tonų. Komen
tatoriai dejavo, kad nedalyvau
ja Vietnamo sportininkai ir rei
kalavo “baigti Amerikos agre
siją” Indokinijoje. Spauda ne
rašė, kad Mark Spitz yra žydas 
ir nepaaiškino, kodėl jis išvažia
vo po arabų teroristų puolimo 
namo.

Šveicarijoje, Lausanne miesto 
meras perdavė lordui Killanin 
Tarptautinio Olimpinio komite
to rūmų, Chateau de Vitt raktus. 
Buvęs komiteto prez. Brundage 
išbuvo prezidentu 20 metų, jis 
turi 84 metus amžiaus.

Lordas Killanin pareiškė, kad 
jam nepatinka Olimpiadose pasi- 
reiškiąs nacionalizmas, valsty
binės vėliavos ir himnai, šalys 
mėgsta Olimpiadas panaudoti 
Įrodinėjimui, kad jų gyvenimo 
būdas yra geresnis už kitų gy
venimo būdą. Alan atrodo, kad 
daug medalių laimėjimas dar 
nerodo, kad gyvenimo būdas yra 
geresnis”, pareiškė naujas Olim
pinio komiteto pirmininkas.

ZAGREBAS. — Jugoslavijoje 
toliau tęsiamas keturių kroatų 
teismas, kuris kelis kart buvo 
pertrauktas kaltinamųjų advo
katams prašant.

MADRIDAS__ Ispanijos val
džiai panaikinus universitetų 
autonomines teises, iš pareigų 
pasitraukė dviejų universitetų 
rektoriai ir kiti pareigūnai, iš 
viso 11 žmonių.

IŠ VISO PASAULIO

SEDULAS. — šiaurės Korė
jos delegacija iš 54 žmonių at
vyko Į Pietų Korėjos sostinę. 
Amerikiečiai kariai ta proga bu
vo uždaryti kareivinėse, kad ko
munistai neturėtų progos iškel
ti P. Korėjos “okupacijos” klau
simo, Pi*ie sienos komunistus pa
sitiko 54 korėjietės mergaitės su 
gėlėmis kiekvienam delegacijos 
dalyviui. Abi pusės savo pareiš
kimuose atsargiai prisimena, kad 
dabartinės derybos, vykdomos 
Raudonojo Kryžiaus vardu, yra 
tik Įžanga Į tolimesnius susivie-; 
nijimo ieškojimus.

WASHINGTONAS. — Senato 
vidaus saugumo komitetas pra
dėjo studijuoti pasaulini narko
tikų judėjimą. “Jei Amerika ne
nugalės narkotikų, tai narkoti
kai nugalės Ameriką”, pareiškė 
komiteto pirmininkas sen. Ja
mes Eastland. ’ * * • **

WASHINGTONAS. — Buvę 
demokratai, dabar sudarą komi
tetą perrinkti prezidentą Nixona, 
gavo naują jėgą — George Kil- 
lion, buvusi demokratų naciona
linio komiteto iždininką, kuris 
dirbo Roosevelto, Trumano, 
Kennedy ir Johnsono kampani
jose.

SAN ANTONIO. — Texas su
važiuoja II-jo Pasaulinio karo la
kūnai — “tūzai”. Jų pirminin
kas Tex Hill yra numušęs oro 
kovose 18 japonų lėktuvų. Sve
čių tarpe bus sen. Barry Gold
water, pats buvęs aviacijos ge
nerolas ir šeši japonų lakūnai, 
dalyvavę paskutiniame kare.

ČIKAGA. — Dailininkas Mare 
Chagall sutiko pastatyti mozai
kos paminklą Čikagos centre.. 
Meno kūrinys bus 14 pėdų aukš
čio ir užima prie First National 
banko 3,000 kvadratinių pėdų.

ALAMEDA. — Iš Kalifornijos 
uosto Į Vietnamo vandenis iš
plaukė pasaulio didžiausias lėk
tuvnešis “Enterprize”. Sukomu- 
nistėję hipiai bandė laivą sustab
dyti, tačiau jų laiveliai turėjo pa
sitraukti iš tako, kad jų neap- 
verstų laivo sukeltos bangos.

DETROITAS. — GM Įmonė 
atšaukia iš rinkos 37.000 Cadil- 
lacų, nes pastebėta, kad jie turi 
defektus užpakalinėje ašyje. To
kių ašių gali būti 5,000. Ašys 
buvo pagamintos birželio ir lie
pos mėn. Anksčiau pirkti Ca- 
dillacai yra tvarkoje.

NEW YORKAS. — WCBS ra
dijo apklausinėjimai New Yorke 
parodė, kad prezidentas Nixonas 
pralenkia sen. McGovemą 50% - 
30% proporcija. Nixonui daug 
padėjo gub. Wallace pasitrauki
mas iš varžybų.

WASHINGTONAS. — Dvi au
tomobilių bendrovės: American 
ir Chrysler prašo Kainų komisi
jos leidimo pakelti 1973 m. mo
delių kainas. Komisija neseniai 
atmetė panašius prašymus iš 
Fordo ir General Motors bend
rovių.

Kambodžoje kareiviams po mūšio prie Kompong Trabek atsitrau
kiant, paskui savo vyrą ir žmona seka."

Čikagos demokratai 
užmiršta skriaudas
ČIKAGA. — Meras Daley la

bai gražiai priėmė sen. McGovern 
ir jo palydovą, demonstruojant 
demokratų partijos vienybę, sen. 
Kennedy. McGoverną meras pri
statė miniai kaip “būsimą JAV 
prezidentą”. Jis pristatė demo
kratų kandidatą savo Cook aps
krities demokratų centro komi
tetui, kurio daug narių buvo pa
žeminti demokratų konvencijo
je, liepos mėn. išmetant juos iš 
konvencijos kartu su meru Da
ley.

Meras pademonstravo, kad po
litikoje ir skriaudas reikia mo
kėti pakęsti ir užmiršti. Jis pa
sakė, kad viskas jau praėjo ir 
“mums reikia išrinkti visą de
mokratų partijos bilietą”. “Mes 
pademonstruosime demokratų 
vienybę ir solidarumą”, pasakė 
Daley.

Demokratų aparatas buvo Įs
pėtas, kad nerėmimas sen. Mc- 
Governo gali baigtis didelė res
publikonų pergale. Tada demo
kratai neteks prokuroro vietos 
ir jo galių tyrinėti Įvairius pra
sižengimus valdžioje, o taip pat 
demokratai gali prarasti ir Cir
cuit Court Clerk vietą, kuri išda
lina *1,200 Įvairių tarnybų. Nors 
ir nemėgdami sen. McGovern, 
Cook County demokratai bus pri
versti už jĮ agituoti ir dirbti.

ATLANTIC CITY. _ Wiscon
sin© gražuolė Terry Anne Mee- 
uwsen laimėjo Miss America 
titulą. Ji yra 23 metų studentė, 
turinti labai gražų balsą, kuris 
ir nulėmęs teisėjų pasirinkimą. 
Ūgis — 5 pėdos, 8 coliai, svoris 
— 120 sv., o kitos išmieros 36- 
25-36.

NEW YORKAS. — .IT sekr. 
Waldheimas Įrašė Į Jungtinių 
Tautų asamblėjos darbotvarkę 
teroristų klausimą, pareikšda
mas, kad pasaulinis negali lik
ti abejingas daugelyje valsty
bių pasireiškiančiam terorizmui. 
Asamblėja atsidaro ateinančią 
savaitę.

Lietuvių veiksnių 
pasitarimas

Galutinai paaiškėjus, kad So
vietų Sąjungos peršamoji Eu
ropos ir šiaurės Amerikos vals
tybių Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo konferencija yra 
sutarta ir jai ruošiamasi, Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas š. m. rugsėjo mėn. 9 d. 
New Yorke sukvietė Lietuvos ir 
lietuvių veiksnių vadovaujančių 
asmenų pasitarimą.

Pasitarime dalyvavo Vliko 
Pirmininkas dr. J. K. Valiūnas ir 
vicepirmininkas J. Audėnas, Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos at
stovas — Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke A. Simutis, 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas V. Sidzikauskas, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
vicepirmininkas dr. H. Brazaitis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos Pir
mininkas dr. K. Bobelis ir vice
pirmininkas dr. K. Šidlauskas, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdybos vicepirminin
kas A. Gečys ir Kanados Lietu
vių Bendruomenės Krašto Val
dybos pirmininkas E. čuplinskas.

Pasitarime buvo apžvelgta 
tarptautinių Įvykių raida, praė
jusi iki susitarimo konferenciją 
kviesti ir apsvarstyta, ką mū
sų veiksniai turėtų atlikti kon
ferencijai vykdant paruošiamuo
sius darbus bei jai jau susirin
kus.

Pirmuoju klausimu apžvalgi
nį pranešimą padarė V. Sidzi
kauskas, antruoju — J. Audėnas.

Išsamiai dalyką apsvarsčius 
buvo sutarta kokie darytini žy
giai atitinkamus dokumentus 
paruošti konferencijos pradi
niuose darbuose bei dalyvauti pa
čioje konferencijoje, ir visų žy
gių finansavimo klausimas. Pa
sitarimui vadovavo dr. J. K. Va
liūnas. (E)

Patarėjas Kissingeris pra
tęsė vienai dienai savo viešnagę 
Maskvoje.

šiaurės Vietname amerikie
čiai lakūnai numušė tris komu
nistų Migus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Libano prezidentas Saeb Sa
lam pareiškė parlamente, kad Li
banas turi laukti didesnio Izrae
lio pulimo, nes prie sienos Izra
elis yra sutraukęs didelę kariuo
menę. “Mes nesakome, kad mes 
pajėgūs sumušti Izraeli, tačiau 
mes darysime viską, kiek jėgos 
leidžia, atmušti agresorių”, pa
reiškė prezidentas.

V. Vokietijos diplomatas, 
paskirtas ambasadoriumi Egip
te, Hans George Selzer aplankė 
Egipto užsienio reikalų ministers 
ir pareiškė jam, kad Vokietija 
dėl Muencheno Įvykių negali kal
tinti jokios arabų valstybės. 
Egipto ministeris atsakęs, kad 
Egiptas noris pagerinti santy
kius su V. Vokietija.

♦ Gen. Abrams, JAV karo jė
gų vadas P. Vietname, buvo ap
klausinėtas senato ginkluotų jė
gų komitete, kuris turi patvir
tinti jo paskyrimą Armijos šta
bo viršininku. Klausinėjime iš
kilo ir neleistini š. Vietnamo 
bombardavimai prieš kovo 30 d., 
dėl kurių buvo pažemintas laips
nyje aviacijos generolas Lavelle.

Dvi didžiausios JAV me
kytojų federacijos paskelbė savo 
pritarimą sen. McGovern kandi
datūrai.

0 Statistikos biuras skelbia, 
kad Amerikoje, automobilių ne
laimėse kasmet žūva 55,900 žmo
nių ir 4 milijonai būna sužeidžia
mi. Nuostoliu nuosavvbėms, 
draudimo Įstaigoms susidaro 46 
bil. dol. Beveik pusė visų žuvimų 
— 27,000 — Įvyksta dėl girtų 
vairavimo.

P. Vietname aršios kovos vyk
sta Quang Tri mieste, Į kurio 
tvirtovę Įsiveržė Saigono mari
nai. Kareiviai kovoja “akis Į 
aki”.

Virgin salose policija gavo 
pranešimą apie trijų žmogžudžių 
slėptuvę. Suimti trys asmenys. 
Anoniminis pranešimas atėjo po 
to, kai prokuroras paskelbė, kad 
už žinią apie banditus informato
rius gaus 25,000 dol.

< Oregone Į Mentor miesto 
banką atėjo du uniformuoti 
“Brink’s” sargų agentūros val
dininkai ir jiems iš seifo buvo 
Įteikti 300,000 dol. Apgaulė pa
aiškėjo, kai pasiimti pinigų at
važiavo tikrieji Brink’s vyrai.

Artistė Shirley McLaine išrinkta Mc 
Govern — Shriver national, pataria
mojo komiteto vicepirmininke, galvo
ja eiti j politika ar pasilikti aktore.

ŽVALGYBOS ŽINIOMIS HANOJUS
PLANUOJA NAUJA FRONTĄ PIETUOSE

WASHINGTONAS. — New York 1'imes gavo žinių iš 
aukštų žvalgybos karininkų, kad du paskutinieji raportai apie 
padėti Vietname tvirtina, jog Hanojus taip, kaip dabar, gali kovoti 
dar dvejis metus, nežiūrint Amerikos bombardavimų. Du pana
šius raportus Baltiesiems Rūmams atsiuntė Centrinė /valgyles 
Agentūra — ČIA ir Gynybos Žvalgybos Agentūra D!A. Bom
bardavimas šiaurės Vietname laikomas veiksmingu, nes be jo 
komunistai būtų padvigubinę savo puolimus ir būtų padare Lietu 
Vietnamui dar didesnių nuostolių, tačiau bombardavimas nesu
stabdė kariuomenės ar ginklų siuntimo ą pietus.

Hoffos “advokatas”
- senas apgavikas
WASHINGTONAS. — Val-

džios pareigūnų tarpe yra daug 
raudonų veidų dėl Jimmy Hoffos 
aferos. Praėjusią savaitę Hoffa 
planavo važiuoti Į Hanojų tar
tis dėl belaisvių paleidimo. Vė

liau buvo paskelbta, kad valsty
bės departamentas Hoffai ne
davė vizos.

Blogiausia, kad visą tą Hoffos 
kelionę planavo ir dėl jos derė
josi William Taub, kuri visi pa
reigūnai laikė “advokatu”. Da- 

įbar paaiškėjo, kad jis nėra ir nie
kad advokatu nebuvo. Saugumo
Įstaigos turi apie tą asmenį di- 
deles bylas nuo pat 1932 metų. 
Jo didžiausia silpnybė buvo vai
dinti labai svarbų filmų pramo
nės žmogų, kuris savo ::drau- 
gų” tarpe turėjo kelis Amerikos 
prezidentus. Popiežius, garsius 
filmų aktorius. Jis yra padirbęs 
fotografijų, kurios ji rodo su 
garsiais asmenimis. Tas foto
grafijas rodydamas, jis visur Įsi
gydavo pasitikėjimą.

Prieš prezidento Nixono kelio
nę i Pekiną Taub parodė Bal
tuose R-ūmuose filmą apie Kini
ją. Ji buvo suklijuota iš Jugos
lavijos filmų kronikos gabalų. 
Pats prezidentas to filmo nežiū
rėjo, tačiau tarnautojai, norėda
mi daugiau sužinoti apie Kini
ją, ją žiūrėjo.

Bylose apie ankstyvesnius 
Taub darbus yra Įdomių dalykų. 
Kartą jis Paryžiuje vos neparda
vė didelių M. G. M. filmų ben
drovės rūmų, savininkams nie
ko nežinant, jis bandė Ameriko
je platinti be leidimo Charlie 
Chaplino filmus. Ši kartą Taub 
vos neapgavo valstybės departa
mento.

“Žydams vieta 
pas Hitlerį”

KAMPALA. — Ugandos prezi
dentas Idi Amin, buvęs boksinin
kas ir vėliau generolas, nebijo 
pasidaryti priešų. Savo laiške 
Jungtinių Tautų Sekretoriui 
Waldheimui ir Izraelio premje
rei Meir, jis siūlo visus žydus iš
kraustyti iš Viduriniųjų Rytų ir 
perkelti juos i Britaniją, nes ji 
atsakinga už žydų privežimą Į 
Palestiną.

Prezidentas Amin laiške sa
ko: “Vokietija buvo teisinga vie
ta žydams, kada premjeru buvo 
Hitleris. Jis sudegino virš še
šių milijonų žydų, nes jis su
prato, kad žydai nedirba pa
saulio žmonių naudai”.

Uganda neseniai ištrėmė izra
elitus, karinius patarėjus ir tech
nikus, kurie per 10 metų padėjo 
Ugandai atsistoti ant kojų.

MONTREALIS. Izraelio gy
nybos ministeris Dayan atvyko 
i Kanadą pasakyti dviejų kalbu 

jžydų aukų rinkėjams ir auko- 
1 tojams.

Vienas aukštas žvalgybos val
dininkas pareiškęs koresponden- 
tui Tad Szulc, kad lėktuvų puo
limai šiaurėje priešo neužmušė, 
tačiau jis kraujuoja iki mirties 
ir tas kraujavimas gali tęstis dar 
dvejis metus. Šiaurės Vietna
mas naudoja “skruzdėliti takti
ką”, siusdamas tiekimą kariuo
menei pietuose. Priėję.susprog
dintą tiltą, vietnamiečiai perke
lia karines siuntas laiveliais ir 
toliau keliauja. Ginklai ir amu
nicija siunčiama laiveliais, dvi
račiais ar. tiesiog, ant žmonių 
nugarų. Visą laiką tūkstančiai 
darbininkų taiso sugadintus ke
lius ar tiltus.

Per paskutines šešias savai
tes, žvalgybos žiniomis, apie 20,- 
000 naujų kareivių buvo atsiųsti 
i Pietų Vietnamą. Žvalgyba lau
kia, kad už 30 dienų komunistai 
pradės P. Vietname naują ofen
zyvą,'’’šj: kartą pačiuose šalies 
pietuc^o,-M«kongo upės žemupy-' 
j e. čia prieš metus buvo apie 
3.000 ginkluotų komunistų, šian
dien jų skaičius siekia apie 30,- 
000.

Gazolinas Į pietus pristatomas 
naujai pastatytomis vamzdžių li
nijomis, kurias lėktuvams sunai
kinti yra labai sunku. Susprog
dinti vamzdžiai tuoj pat pakei
čiami. Žibalas ateina iš Kinijos.

Nuo komunistų paskutinės 
ofenzyvos pradžios šiaurės Viet
namas prarado pietuose apie 
100,000 kareivių, tačiau ir pie
tiečiai neteko 30,000. Abi pu
sės turėjo daug nuostolių kari
ninkų tarpe.

Tripoly palaidojo 
arabų “herojus”

MUENCHENAS. — Vokiečiu 
policija paskelbė žuvusiu Muen
cheno Olimpiados metu skrodi
mo rezultatus. Du izraelitai, ku
rie žuvo Olimpiniame kaime bu
vo nušauti, vienas dviem šūviais, 
kitas — daugiau šūviu. Viena
me helikopteryje keturi žuvę iz
raelitai: trys žuvo nuo arabu 
kulkų, ketvirtas buvo tik su
žeistas, bet užtroško nuo gais
ro dūmų. Antrame helikopteryje 
buvo penki izraelitai, jie visi žu
vo nuo horizontaliniu šūviu ir 
kulkos liko jų kūnuose. Jie buvo 
suguldyti ant helikopterio grin
dų ir sušaudyti iš šono.

Keturi i< penkių žuvusiu ara
bu žuvo nuo kulku. penktas su
sisprogdino su granata, kurią jis 
imetė i helikopteri, \okietis po
licininkas žuvo nuo šūvio i gal

vą.
\’ok i eč i 11 \ y r i a ’ i s y 1 >ė pa pi 1 d ė 

įstatymą, liečiantį svorius iš už
sienio. Kuo šiol, visi arabai, at
vykstą į V. Vokietiją turės tu
rėti viza.

1 ibijoje buvo iškilmingai pa
laidoti penki palestiniečiai, žuvę 
Muencheno. Paskui jų karstus 
ėjo \ y naujybės nariai ir tūks
tančiai arabu. Pamaldos buvo 
Kankinių aikštėje. Tripolyje. Žu
vusieji paskelbti arabų herojais.



JUOZAS KARIBUTAS

(Tęsinys)

žiežirbomis saulė mušė j 
plačius vandenis. Bangos, nu
slinkus debesinis, pradėjo aiš- 
k‘ti vaivorykštėmis, 
dieninis jų šokis, 
audros ir vėjų. Taip 
trūkti nuo filmo
gd.ntos nepagražintą natūralų 
nangų šaltą šokį.

Havajuose

Tai kas- 
verčiamas 
norisi ati- 
ir stebėti

mas sugadinti jų nuotaikos, 
gražus. Gal niekur ir nėra taip 
vainikuotai spalvingo gyveni
mo, kaip čia Havajuose.

Braunuosi ir aš tarpe tos 
minios ir stebiu praeivius. Nuo 
metų naštos sulinkusi senutė 
eina jau lazda pasirdhistyda- 
ma. Pasipuošusi ilga sp&lvihga 
suknele, lyg riorėddnia pri
dengti savo senatvės pėdsa
kus. Ji dar gdlvoja apie ateitį,

t- • • t » ii i ■ kurios riebeddtig jau betikb ... Kai penktą valandą nusilei-!
do i Havajų aerodrome pasi-| P<> pietinių pasivaikščioji- 
tiko kvapių gėlių aromatas.Imu čia man ryškiai prisiminė 
čia jau buvau ne pirmą kar-j gražioji prancūzų Riviera, kul
tą. Pažįstamos vietos bei gėlių toli, gražu jos išvaizdą negali 
va n:ku ir tbtbgrafų biznio cė- prilygti Havajams. Tokią kil- 
remonijos. Tos pačios margos minga paplūdimio krantinė ir 
minios, Užplūdusios gatves ir pasivaikščiojimų bei pramo- 
jū os papiūdiihius. Dar buvoigaiiti Razinom kltibų taip gąu- 
nepilhas vasaros atostogų sę-!su. Ten savotiškos išvaizdos 
zonas, Bet žiiiohių čia visada publika taip pat labai jau 
pilna.

Apsistojau Biltmore v 
tvje. Rytojaus dieną jau ma
no “grięšną” kurią apglobė ža
vingoji Havajų jūra. Čia tokių 
bedykinėj ančių labai daug. 
Jie vartosi paplūdimyje ir be 
jokių rūpesčių leidžia poilsio 
dienas . Dairausi ir matau 
darigmaujų gražių ir ištaigin
gų Viešbučių bei vilų, kurių* 
ankščiau inan čia vasaroj ant | skietas, .Dtįbąr gi-reikia laukti 
nebuvo. Jos išdidžiai stovi aiit.lėkfLvb; kūriš tUFps vežti į ind- 
jūros labai jau užimto kranto žal žiiįctnią:- Šaliį’Jfhrdu Guam, 
ir puošia visą aplinką. j lTlbs^ji\Mt tebėra Amerikos

Vaikiki pliažo gatvėje ;var- teritorija^-Keleivių oro uoste 
du Kalakaiįa be perstojiip'o ei- p'erpildytŠ. Per vieną valandą 
na žmonės. Visi pasipuošusia- 26 lektiivai išskrido į Įvairias 
va jų mados drabužiais, i.e fpo-' pąš0ji.iid" šdlis: Belaukiant
nios ilgomis Mumu sukriėlė- nuovargis spaudė visą kūną ir 
mis. Spalvų net akys raibsta, riferkė dkiš. Iš riliobbdūlib šu
dras taip pat, rodos, pataikau-' sipažinaii sii japoriu,
damas ir. spalvomis nenorėda-. kuFiŠ ’šakosi skrendąs Į Airie-

Juozas Kaributas Indijoje, Agros valstijoje. Jis lankė garsiuosius Tas MahaJ rūmus.

Labai sena, bet gyva hriiritiš

Išjuokti lietuvį už tėvyniškumą
Tikt gal tie, ką turi proto nesveikumą, 
Arba smarkininkai, vandalai laukiniai, 
žvėriškumo pilni, žmonės paskutiniai! 
Kožna gera širdis, kožnas augštas protas 
Nebuvo Lietuvai Erodas, Pilotas: 
Mickievyeius mūsų dainuškas dainavo, 
Krašauskas ir kalbą išmoko kaip savo. 
Mes ne Litvomanai — mes Lietuvomylai, 
Ant tyčių negalim, kad būtum nebylai...

V-tys

Šios giliai reikšmingos mintys kaip motto buvo panaudotos 
knygos “Lietuviškieji Rastai ir Raštininkai” pirmame puslapyje. 
Knyga buvo išleista Tilžėje 1890 metais. Ją paruošė Lietuvos My- 

j lėtoj as (dr. J. Šliūpas). Būdinga, kad tie patys motto žodžiai yra 
pritaikytini iš šiais laikais, 80 metų po knygos pasirodymo praėjus.

Js.

•f - > > ę \ - ? -
skirtinga. Iš užsienių šuvažia-

iešbu-1'? aristokratai palėbauti, su
daro visos publikos daugumą. 
Gi, Havajų salos mirtingie- 

savo

; . s. . . . ~ ’
Gi, Havajų salos 
siems gėriau prieinamos 
paprastumu it pigumu.

- Į GUAM
Eaittaš štridibjo labai 

nepatS^u^.- ^ < Pjrmą valandą 
nakii^'B^^\:lyg ir poilsiui

jau

Kas tik tūri gerą skonį,
■ , Višk^iperkd pas Lifepohį

FURNITURE CENTER lNC< r. . ,
Marquette Pk., 621 KSp. Wėsfęrri> PR 8-5875

■ .U Vedė jas •' L L E P .O N i S
Pirmadieniais ir-ketvirtadieniais nuo .9 iki. 9:30. Kitom, dienom nuo

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

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

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

1739 So. Halstėd Street Chickgb, Illinois 6060S

vi 4 
Ci a

Liėtuviaths reikalinga literatūra
Kiekviena* lietuvis, Kuriam rūpi giitniflld krašto l«dšve ir iietū- 
gerbūvu, privalu sfisujazinti su žemiau išvardintomis Knygomis. 
*uihineta* knygas galima užsisakyti t>»aujienb*ti.

Luxte* Dovydėnu MJE$ VALDYSiM. PASĄULj. v , Als|rmiumai .lr
Hiiymus duoiiiėnys apie boise^tkmelĮ Lxeiilvdje dviejuose tomuose, 
rimuoja po 4 ddi tomas. JuOsž yra .511 psl.

jurįi* GLaudi, SIMAS! Plattiš literatūrinis aprašyiiias įpie. Simo 
Kudirkų* paDugjiną ir jo išdavimą rusams.^ ‘Tjįgedįj^ įv^u ^benara 
daroiauiuju ir uii^ šiį}yto’ju„siį Sovietais šdkęĮtiį mniį miglose apie 
besiieicianfį komunižmą. 158 psL, kaipa 3 doi

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 41$ psLvJqniU4 Af>*
tąsoma Lietuvos vynadsybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na 
n u elgesy* tragiškose drenose.

Staram ja Rukiene, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiru tremtinė* atsi- 
uiinHiidi parašyti raniitL kfasiskii stihumi apie sunkiu pavergto lięiu 

Aprašymo bū<J^s ir štiliu* .prilygsta geriausioms gąr5ibšip* 
..asytuju* Heart Ruck kuriniams 526 psl.. kietai? viršeliais, kai- 
nučte h doi

kapėčtnšk«i. SlAUfclHGOS DIENOS. Alšiiųtriiniau
Jztem uiėmvą Deginią iiuo bolševikų iy gyvenimą tęęmunių stbvyk

' uKbOipjje 273 psl.. kietais drbbės viršeliais, kaina 4 dol
j Auaena*. PASKujilNjŠ.POSĖDIS. iiiniičiu tikslumu aprašyta 

paskui..re> nepriklausomo* Lietuvos dienos ir valandoj Kuriose yra 
.M.yskcje* nesikeiėiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
♦Kwni- Z70 psl., S4-Q0

cikagietes |$f»uož(Ąi komuLš+U pAv'fcRGtbj Lletd\(t>j. 
Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose, 
Palangoje. Vaizdūs aprasym>L >a i>. įįn malė kokia* 

’ nones pasakė psl.. il.00 m taip pai 
u kalbą

MĄGtikydjU. KILIAU | Vitali 
<0».i ’»n4tnk>ta foto humraukottitį 331 p^l

K ELlONe

.uiore buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose 
-kiai[x<ioje ir
n.aih4A girdėjo it Ką jai žmones 
' v»-r<»

6
3

kalkines I Liehi- 
S3 00

KBLiONę I 0ELdjtlN<5 OŽdAnGOS.
iLxia’i-ntia neapgauna inturlsįlo- it .agitprppo jfrogaganda

\tu knvgos parašytos tėntfvū; gražiu stiliumi
VINCAS KRfcVt ŠĄ.VO- LĄjikUbSE 1.944-&4 (ii , 4k

beim i
ui <s4Vi.ua-

peši $i 90 Didžiojo Klasiku mintys ft i4ipesči3(. kple Iteivijn* kultu 
‘ui rntma Skurdi ?remHs ji nepalfchkJ bėHdradarbtavirntn

yra žiauru^ i$et lis iF fo vSJal yrfr ne inSžiah ju«r 
Kuigi į’Mstjihokiffip visi Knzo Ple^eHo 77 ANEKDOTOi.
»•> DSI <1 OO

Ai* i« Kiti tra ijHuniirrv
NAUJiENdšfe U. HALSted it.. cWICAbo, III. W6bs

«tsiUn<4t> iirte •a1Andonu> <irru diakint p^Atti tf pridedi 
Želti &r pihiįinc perlinį

riką “su misija’’. Nenorėjau o mergaitės balsas pranešė, 
pasirodyti per daug smalsus kad jau pasiekta gražioji sala 
ir neklausinėjau, kas ta jo Guam. Pranešė ir orą, laiką ir 
“misija”.

Atėjus laukiamai valandai, 
lėktuve užėmiau vietą, pasiju
tau geriau, tikėjausi, kiek są
lygos lejs, poilsiauti. Lėktuvas 
buvo 747. Tai milžinas, vidury 
turi keturias sėdynes, iš šonų 
po tris. Viso 360 kėdžių. Jos 
visos prisipildė. Keleiviai dau
giausia uniformuoti. Jie skren 
da i Saigoną. Kalbuosi su stiu
ardese. Ji pasakoja, kad skri
dimas būsiąs ilgas. Jūros labai 
plačios, sugaišime net aštuo
netą valandą. Lėktuvas buvo 
skoningai Įrengtas, kremo 
spalvos vidus, o sėdynės rau
donos. Sėdėjau prie lango, ku
ris man priminė daugiau laivą 
negu lėktuvą. Vieni keleivių 
mane spėja esant ■----------
Ginuosi, kad ne.

Keleiviai vis ėjo ir ėjo. Kai 
prisipildė vietos, lėktuvas 
šniokšdamas pajudėjo iš vie
tos. Pajutau esąs saugioje lėk
tuvo globoje, kuris “užtikrin
tai” (gal ir ne?) nuneš į tą 
man niekados dar nematytą 
salą.

Keturiomis kalbomis patar- 
apie ten 
aukšti ir C 
Ji prašė 
malonu

mais ir netrukus vėl ją pama
lti. Žinoina. tik jau kitu skri- 

r dimu. Lėktuvas rėžė padan
gės, b keleiviai tuojau sumigo. 
Užviešpatavo tyla ir ramybė.

Kai pabudau, buvo čia tre
čia vai. ryto. Paprašiau kavos.

I Slurpčiojau kavą ir stebėjau 
: hesfiaudžiančius keleivius, ša

lia manęs sėdėjo čekas. Jis ne-
■ svietiškai keikia nacius. Su 

jtfiT i platesnes kalbas nenorė
jau leistis. Klausytoju būti

‘ thip pat atsisakiau.

Pradėjo keltis visi miega
liai, kai patarnautojos prane
šė, kad laikas pusryčiauti. 
Nors dar tik brėkšta švieselė. 
Taigi, pusryčių lyg ir per ank
sti.

Mus aptarnavo baltoji ru
saitė iš Belgijos. Tokia išauk
lėta, mandagi ir maloni. Jos 
tėvas buvęs caro generolas. 
Kalbos tarpe mūsų atsirado 
labai daug, o temos vijosi vie
na kitą. Lėktuve vietos, kaip 
kokiame pirmos klasės bare. 
Sėdžiu sau prie stalo ir rašau. 
Lėktuvo ilgis 265 pėdos, o plo
tis 25. Gerokai nustembu.

Vos Įžiūrima, kur prasideda 
ir kur baigiasi to milžino 
“džeto” skliautai. Jame aš 
jaučiuosi lyg kambaryje. Ro
dos, stovime vietoje, tik iš 
kažkur ateina savotiškas ūži- 
inas. Tas ūžimas ir leidžia pa
jusi! ir suprasti milžino jėgą, 
greiti ir svorį.

PRARADOME VIENĄ DIENĄ
Saulė nepavydėdama riešku

čiomis bėrė į salą skaisčius 
spindulius, kai mus vežąs lėk
tuvas sparnus išskėtęs leidosi 
ant lygaus aerodromo kelio. 
Muzika švelniai glostė klausą.

naiitbja pranešinėja 
buvusi orą, skridimo 
kitokias smulkmenas, 
smagintis kelionės

hiatą. Užgirdę paskutinį prane
šimą, keleiviai gerokai nuste
bo. Praradome vieną dieną. 
Iš Havajų lėktuvas išlėkė 
virtadienį, o čia buvo jau 
tadienis. Visai negyventos 
nos dienos ir nėra.

Keleiviai skubėjo iš lėktuvo. 
Tarpe jų spraudžiaus ir aš. 
Prie lėktuvo stovėjo kapito
nas. Dėkoju už labai malonią 
kelionę ir kartu pasisakau, 
kad užvesiu bylą prieš jų lėk
tuvų kompaniją. Labai nuste
bo ir paklausė kodėl.

—Nagi už tai, kad prara
dau vieną dieną, — atsakiau 
jam, vis dar rimtą veidą tebe
laikydamas.

____ _ — Už kokią sumą, ar gali- 
vokiečiu.'ma žinoti? jis paklausė.

— Nedaug. Penkias dešim
tis tūkstančių, — juokais at
sakiau.

— Kodėl jums ta diena to
kia jau brangi?

■ — Todėl, kad;^idyšiš penk
tadienis. Vos juoką laikyda
mas atsakiau ir pamačiau, kad 
tas šposas jam labai patiko. 
Girdėję nusijuokė. Kapitonas 
paspaudė man ranką ir padė
kojo 
sakydamas, 
keleivi jis 
na labai 
šypsena.

Mažame 
ir galvoju, kaip nuvykti į vieš
butį. Jų čia nėra daug, o kai
rios labai aukštos. Susisieki
mas tik taxi, jokio kitokio nė
ra. Pati Guam sala karšta, tro- 
pikinč, pergyvenusi įvairių 
okupacijų, save vadinanti Pa- 
cifiko salų virtinės sostine. 
Kai 1944 metais Amerikos ir 
japonų kautynėse sala buvo 
sunaikinta, dabar tų žymių 
neliko. Pergyvenusi įvairių 
tragiškų metų, sala 1950 me
tais prisijungė prie JAV. Tai 
labai svarbus kryžkelinis taš
kas, pakeliui į Havajus, Filipi
nus, Japoniją 
Dabar sala paversta pirmaei
le aviacijos baze. Gyventojų 
apie 58,000. šią pietų Pacifi- 
ko salą aplanko tūkstančiai 
pravažiuojančių.

VYŠNIŲ ŽIEDUOSE 
PASKENDUSIAM MIESTE

ket- 
šeš- 
vie-

už gražų rytini juoką, 
kad pirmą tokj 

sutikus. Atsisveiki- 
malonia, draugiška

oro uoste dairausi

ir Australiją.

Paskutini kartą moja Guam 
vėliava: melsvame fone lai
velis. Žiūriu i kryžkelės rodyk
lę kur j Los Angeles 6007 my
lios, Į Tokijo 1561 mylia, Sid- 
niejus 3,202 mylios ir j Jeruza
lę 15,884 mylios. Visos pasau
lio dalys badartinio susisieki
mo priemonėmis lengvai pa
siekiamos. Vaikštinėju apie 
aerodromą ir stebiu aplinką. 
Vienas draugiškas keleivis pa
sakoja. kad 1962 m. šitą sim
patingą salą 
naš. Neliko 
namo, žuvo 
nių. Birželio
lietaus sezonas.
vasarojantienis. Nors jie sva
joja. kad jų sala turėtų pri-

nusiaubė taifū
ne! vieno sveiko 
labai daug žmo- 
mėn. prasideda 

Taigi trukdo

lygti Havajams ir tai neužil
go. Bet kaip nugalėti gamtos 
parėdymus ir pasukti lietų j 
kitas puses?

Lėktuvas jau nutūpė, kuris 
skraidins mus i Japoniją. Su
simaišė dienos ir laikas, nors 
visur tie patys žmonės, su tais 
pačiais rūpesčiais ir vargais. 
Einu Į lėktuvą ir stebiu, kaip 
saulė muša statmenai, karštis 
svilina pečius ir galvą.

(Bus daugiau)

® Didžiausia pasaulyje nudis
tų (nuogųjų) stovykla buvo Įsi
steigusi 1912 m. Vokietijoje.

® Pirmutinis mechaninis laik
rodis buvo padirbtas 725 m. Ki
nijoje. Laikrodžio konstrukto
riai buvo I’Hsing ir Liang Ling 
Tsan.

KNYGOS ANGLU KALBA
A VISIT To SOVIET OCCUPIED LITHUANIA- Cikagietės įspūdžiai cku 

Duotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

JA Jasmines, A KISS THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
tprašyinai, paimti iš gyvenimo. Lengvas štilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
t50 pšL Kaina $2.50.

Kristi jonas donėlaitiš, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Vado Rastenio vertimas. Gražūs leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V 
.auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
UI pšL Kaina $3.(X>. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių kuygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
qtas. knygas galima įsigyti atsilankids į Naujienas hrba atsiuntus čekį ar 
jinigme perlaidą

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 6060b

Dr. KAZYS GRINIUS

Vi’SlSliNlMAl IR MINTYS
H tomas. I96z rii Gražiais viršeliais. Kaina 55.0’0.

išleido Dr Kaziu Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Ts a ujie nose” už $5.00,. užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto, išlaidoms apmokėti. Taip pat 
Žalimą įsigyti ir pirmąjį '‘Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 S<> Halsleb Street Chicago b. Ui.
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T. If yoti don’t know a local Zip Code, check the Zip Code 
Section of your phone t&pk.

2. ..For out-df-tdtvri Zip Cbdes; call us. Oiir huiiitfer is in th 
Zip Code Sectibri tdo; 'M>

. handlę get bigger everyyear.
Zip Code’s the bnly way We’ve Kept 
up withit’’ ...

the last pickup before 5:00 p.rii.
4. For next-day delivery to cities Within 600 riiiįeš, Zi 

and mail before 4^0 p.rri. frbni afty specially marked 
Air Mail Box:
t 5. Always pūt your Zip Code dn your return addre^ 
So people can copy it down. T ToA •7i^i

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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ATOSTOGOS PRIE ATLANTO
Po Velyky, ir po veršio mėsos . . .

•Mūsų gentkartės jaunystės 
metais lietuvių kalbos žodyne to
kio žodžio kaip atostogos 
dar visiškai nebuvo. Buvo kitas 
žodis — Velykos, turėjęs to
kią pat magišką jėgą kaip šian
dien atostogos, su tokia pat en
tuziastiška pradžia ir tokia pat 
melancholiška pabaiga.

— Kur važiuoji?
— Į Velykas!
— Iš kur parvažiuoji?
— Iš Ve-ly-kų...
Dabar prašom žodį Velykos 

pakeisti žodžiu Atostogos ir pa
kartoti. Gausite visiškai tą patį 
sąskambį.

Baigėsi Velykos, baigėsi ir 
veršio mėsa, sakydavo žemaičiai.

Trijų savaičių atostogos šie
met apėmė Bostoną-Menkių Ra
gą (Cape Cod) — New Yorką 
ir Skrantus Scranton, Pa.) su 
Vilksberiu (Wilkes Barre, Pa.).

ruotojui. Lieka, ką kantrus skai
tytojas jau atspėjo — Pilkojo 
Skaliko (Greyhound) autobusas. 
Taigi. Go Greyhound... and leave 
the driving to us, kaip skelbia 
tos korporacijos šūkis.

Sekančios atostogos bus by 
Greyhound Ameripass, tai yra 
pasinaudojant naujuoju planu,) 
kuriuo už $149.50 galima važi
nėtis po visas JAV ir Kanadą 
per 60 dienų bet kuriuo dienos 
ir nakties metu kada norint ir1 
kur norint sustojant ar kad ir 
visiškai nesustojant bet kuriuo 
laiku tarp rugsėjo ir gegužės mė
nesių. Tik viena sąlyga: keturis 
kartus tuo pačiu keliu esą nebe
galima už tą pačią kainą važiuo
ti. Pilnai planą išnaudojant iš
eina kelionė tik po pustrečio do
lerio per dieną! Taigi, “barge- 
nas”!

<fc*

įsraa

R

■■...•: <■. ->x- ■■•

sass

g®

Karšta New Yorke. Įkaitusi pora gaivinasi prie fontano La Guardia aerodrome.

f t

Kalbant apie atostogas, atro
do kad jįj aprašinėtojų yra dau
giau negu skaitytojų ir tektų iš 
to fakto daryti išvadas, bet kaip 
tai daryti, kai popierius toks 
kantrus ir nieko nekaštuoja. Tai-

Bostone

CICERO
SERGA IR SERGA

Ona (iusenienė, daktaro 
seno žmona, vėl pateko į ligo-l 
ninę. Yra Loretta ligoninėje; 
daktaro Kisieliaus priežiūro-j 
je. Linkime visi poniai Guse-Į 
nienei greit pasveikti ir vėl 
būti sveikai ir linksmai kaip 
visuomet.

D-ras Gusenas čia 
labai gerai žinomas, 
ilgų metų praktiką, 
susilaukė pensijos

(iu

, Cicerojj 
turintis 1 
sveikas ‘ 

amžiaus,I 
bet ne tik medicinos srities!

neapleidžia. Let ir plunksną 
puikiai vaido, kaip matyti iš 
jo atsiminimų Naujienose. 
Garbė tokiam pensininkui.

Į

| Jurgis Nevarus, gero, ra- 
linaus būdo vyras, sunegalavo 
; ir paguldytas Lorettos ligoni- 
i nėję, kur jam padary ta ope- 
; racija. Kol kas jaučiasi silp
nas. Visi pažįstamieji ir kai
mynai linki sveikatos, pagyti 

grįžti prie savųjų.
—D.

čiausių minčių. Gi normaliems 
žmonėms filmas sukrečiančiai 
koktus, nepatartinas žiūrėti. Bū
čiau neėjęs, bet niekas neperspė
jo apie filmo kreivumus.

a Jauniausias popiežius buvo 
Benediktas IX. Jis tapo popie
žiumi vos 11 metų amžiaus. Dėl 
jo amžiaus istorikų nuomonės 
skiriasi. Jis valdė popiežiaus 
sostą net tris kartus: 1032-4 1 
m. 1045 m. ir 1047 1048 m.

Kai sėdi tokioje Čikagoje, su 
laiku visas pasaulis pasidaro “či- 
kagiškas”, bet tik pro platų lan
gą pasidairyk ištrūkęs iš did
miesčio — koks didis besąs pa
saulis ir kokia neapsakomai gra
ži, įvairi ir begalinė Amerikos 
žemė. Kokiomis priemonėmis tai 
geriausia patirti ?

Lėktuvu tūkstantį mylių nu- 
skrisi per pora valandų, sutau
pysi visą parą, bet už tą parą 
daugiau kaip dviguba kaina su
mokėsi ir visame kelyje tik de
besų patalyne po kojomis tema
tysi.

Traukiniu — ir sėdynės pla
tesnės ir praėjimai erdvesni, bet 
geležinkeliai kaip tyčia išvesti la
biausiai gamtos nuskriaustomis 
vietomis ir akims nėra kuo pro 
langus gėrėtis.

Automobilis būtų geriausia 
priemonė, bet tik ne pačiam vai-

Bostonas neturi nieko, kuo ga
lėtų pasigirti prieš Chicagą, ne
bent atitinkančia kriminalo pro
porcija, nors ir šiame bare bent 
Bostoną, pasirodo, pralenkia Cle- 
velandas, kuri pravažiuojant te
ko to miesto laikraštyje Cleve
land News skaityti, kad per ne
pilnus aštuonis šių metų mėne
sius, iki rugpiūčio 22 dienos, ten 
plėšikų nužudyta daugiau žmo
nių negu automobiliais užmuš
tų... Bet Bostonas, pasirodo, pa
siryžęs nepasiduoti: tą dieną The 
Boston Globe per visą puslapi 
antrašte skelbė, kad “statistika 
rodo, jog smurtingi vaikų nusi
kaltimai darosi didėjanti pro
blema”, o Sunday Herald Tra
veler and Sunday Advertiser ve
damajame “Crime in the streets” 
perspėja, kad “kriminalo grės
mė Bostone didėja” alarmuojan
čių greičiu, kad didėja daug la
biau negu kur kitur ir kad po
licija Įstengia išspręsti tik kiek
vieną ketvirtąjį gatvės krimina
lą... Bet krjžkim prie širdžiai 
mielesnių dalykų.

Bostono miestas per pastaruo-

sius metus užsiauginęs pora nau
jų dangoraižių, kurie tačiau, su
gretinus su Chicagos Ilguoju Jo
nu (Long John Hancock) ir bai
giamu statyti Sears and Roebock 
atrodytų tik nykštukai! Šiaip 
senmiestyje daug statybos, bul
dozerių, žemsemių ir dulkių dul
kių. Lietuviai daugumoje tebesi
laiko pietinėje miesto dalyje 
South Bostone, išilgai Broadway 
ir pagal Bostono Įlanką.

prie baro mūsų kvartetas dar ne
spėjome tarpusavyje susiderinti 
kai pradėjo vienas po kitam pri
sistatyti buvę geri giruliai (gai
da kaip bičiuliai, vieni nuo bi
čių, kiti nuo giros) iš anksty- 
besnės inkarancijos. Geriausios 
atminties rekordą “sumušė” vie
nas buvęs Nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenės karininkas, 
detaliai papasakojęs susitikimą 
Alytuje, kur dar 1922 metais te-

ko būti Suomijos laikraštininkų 
ekskursijos palydovų grupėje! 
Deja, kaip viskas taip ir vaka
ras turi galą. Atsisveikinant vi
su artimiausius — Jackų Sonda, 
Antaną Gustaitį ir Jurgį Jašins- 
ką, ištikimąjį Naujienų bendra
darbį, penktojo teko tik duris 
paklabinti: Stasys Santvaras At
lantą iškeitęs į Pacifiką — iš 
Bostono išskridęs i Meksika...

(b. d.) ' J.Pr.

Jei kas klaustų, kur lietuviai 
su geriausiomis atmintimis gy
vena, nemiksėdamas atsakyčiau, 
kad So. Bostone. Nepripuolamai 
susitikome du žemaičiai prieš 
vieną aukštaitį ir vieną kapsą 
Bostono Lietuvių Piliečių Klu
be, kurio labai socialus (sve
tingas) direktorius prieš pasie
kiant barą aprodė klubo įsigy
tus naujausius svečiams mai
tinti ir girdyti prietaisus, naują 
“pogrindinę” salę su bufetais, 
šaldytuvais ir šildytuvais, putok
liais ir vėdintuvais, iliuminacija 
bei kitokiais prašmatniais pa
togumais. Pagaliau prasimušęs

Nauj i filmai

Iškrypėliai filmu gamyboje
ALGIRDAS GUSTAITIS

Chicago Savings
tnd Loa a Association

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

0 PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiu 
jūsy namo pagerinimu duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiu 
reikalu? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.SHORT TERM

3 OR 6 MONTH TERM 
Minimum $1,000

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

INSURED
UP TO

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tue*. 9 to 4, Th urs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

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 arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

Užpilamos upės, išlyginamos 
daubos, dešimtys buldozerių 
griauna kelmynus ir kalnus, da
ro vietą naujiems miesteliams, 
keliams. Gražieji upių slėniai 
užtvindomi, miškai iškertami, 
viskas sušabloninama ir pritai
koma moderniems laikams.
Toks negailestingas gamtos 

naikinimas gal> veda prie pačių 
žmonių susinaikinimo. Ar tam 
vadovauja JAV-bės?

Šiame Warner Bros, kompa
nijos 70 mm spalvotame, perdė
tai realistiniame filme “Delive
rance” (Išgelbėjimas) vieną pa
grindinių rolių turi staiga iški
lęs Jon Voight. Arti poros va
landų stebi vietomis gražius 
gamtos vaizdus, laukiniškai įdo
mią upę kažkur Georgia valsti
joje.

Keturi statybininkai nutaria 
metaliniais laiveliais plaukti bai
siai pavojinga, šniokščiančiais 
kriokliais, upe. Savo mašinomis 
jie nuvažiuoja (be reikalo, per
dėtai, keikdamies) Į mišką gy
ventojų (miškėnų) vietovę. Už
sidarę miškuose, vesdami savo 
siauros aplinkos gyvenime tie 
miškų gyventojai išsigimė, ta
po kietai uždari. (Jie žinomi kaip 
nesuvaldomi naminės degtinės 
gamintojai ir siurbėjai).

Iš tenai pasiekia upę ir laive
liais plaukia geroką gabalą. Su
stojus poilsiui, juos sulaiko du 
miškų gyventojai (miškėnai) 
medžiotojai.

čia įvyksta tragedijos, nes 
miškėnai juos baisiausiai lyti
niai prievartauja. Koktu! Tuo 
laiku priplaukia antras keliau
tojų laivelis ir vienas jų metali
ne, iš lanko paleista strėlė, nu
šauna lytiniai išsigimusi miškė- 
ną.

Įtampa tik pradedama. Likęs 
miškėnas, nušauna vieną keliau
ninką, pagaliau kitas keliauni- 
ninkas (irgi strėle) sumedžioja 
miškėną.

Ir štai, nekalti, geriausių no
rų pilni keturi statybininkai, jau 
yra nužudę du žmones.

Įdomiai pradėtas filmas (iš
skyrus keiksmu), išvystytas į 
šlykščiai nužmogintus veiksmus, 
neleistinus rodyti ekrane. Juk 
ne viską, kas vyksta pasaulyje, 
galima duoti masinei auditori
jai. Kas nors tokius Savavaliavi
mus filmuose turėtų sustabdyti! ( 

Prie filmo, rodomo puikiausia-
Į me Los Angeles kino teatre, sto- 
•vi per pusantro bloko eilės, no- 1

rinčių sumokėti po 3 dot, besi
stengiančių pamatyti. Taip, fil
me neužmigsi, bet filmas vieto
mis neleistinai ir šlykščiai su
krečiantis.

Neduok Likime, kas nors ga
li pasimokyti, ir praktiškai pra
dėti žmones šaudyti strėlėmis. 
Kaip žinoma, JAV sporto krau
tuvėse visi gali laisvai pirkti 
stiprius lankus ir metalines strė
les, su kuriomis įgudę lankinin
kai šaudo tiek pat tiksliai kaip 
ir geru kultūriniu šautuvu, o 
strėlių pramušamoji jėga yra 
mirtina.

Lytiniai ir protiniai pakriku
siems tokie filmai gali duoti pik-

1

1739 So. Halsted St, Chicago, lit 60608

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Midland savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000.

Passbook SavingT 
I- All accounts com

pounded daily — 
paid quarterly

Nuo

Ff3S3K Pl'€Sid©flt

MIGLAI
SAVING
AND LOAN ASSOCIATION

<48 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50632 

PHONE: 2544472

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

Nei vienas žmogus, noris 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 S1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

f
■

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 nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos.

UNIVERSA
1800 So. Halsted St. Chicago, I1L 6060®

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.
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Šių metų pradžioje atspaus
dinome vieną Cicero Lietuvių 
Švento Antano parapijos ku
nigų laišką, ne pasirodžiusį 
marijoninėje spaudoje, o 
šiandien spausdiname jau ant
rąjį, šio mėnesio pirmomis 
dienomis išsiuntinėtą kiekvie
nam lituanistinės mokyklos 
vaiko tėvui. Laiškas spausdi
namas toks, koks parašytas, 
pasirašytas ir išsiuntinėtas. 
Tam pačiam klausimui pa
skirtas šios dienos įžanginis.

ŠV. ANTANO PARAPIJA
1515 So. 50th Avė. 

Cicero, Illinois
1972 m. rugsėjo mėn. 4 

Mieli Tėveliai,

Šį penktadienį, rugsėjo mė
nesio 8 d., tuojau po lietuviš
kų Mišių prie Šiluvos Marijos,

d.

apie 7 vai. 40 min. vakaro, šv. 
Antano parapijos mokykloje, 
šaukiamas labai svarbus že
mesnės lituanistinės mokyklos 
tėvų susirinkimas, į kurį kvie
čiami visi tėvai. Į to susirinki
mo tėvus kreipiamės šiuo pa
reiškimu.

Mes, parapijos z kunigai, 
džiaugiamės abiem lituanisti
nėm mokyklom — žemesne ir 
aukštesne, ir norėtume, kad 
jos ilgus metus dar išsilaiky
tų. Jų mokiniai buvo auklėja
mi ir lietuviškoje ir katalikiš
koje dvasioje. Tačiau jau ku
ris laikas pas kai kuriuos tė
vus, kaip ir mokytojus, prade
da įsigalėti mintis, kad vardan 
lietuvybės galima išsižadėti 
krikščionybės. Tokie organiza
vo nepilnamečių vaikų eks
kursiją Į pijonierių stovykląFrontininkai, kur vedate?

Chicagos lietuviai labai gerai žino, o Amerikos lie
tuviai yra girdėję, kad Ciceroje yra pats stipriausias 
Vidurvakarių valstybių frontininkų centras. Čia rezi
duoja labai stiprius Įgaliojimus turįs Fronto Bičiulių vie
tininkas, čia buvo suplanuoti pravesti katalikiškos spau
dos užkariavimo žygiai, čia aptartos priemonės, kaip nu
šalinti lietuviškos veiklos veteranus ir suskaldyti lietu
vių vienybę. Niekam ne paslaptis, kad Ciceroje frontinin
kai pirmieji pagrobė vietos bendruomenės skyriaus va
dovybę ir tą skyrių valdo iki šios dienos.

Ciceriečiai ir čikagiečiai taip pat žino, kad be fronti
ninkų pritarimo ir paraginimų bendradarbiautojai nebū
tų drįsę net pradėti organizuoti vaikų ekskursijos Į rusų 
pavergtą Lietuvą. Ta ekskursija, daugiausia pačių va
dovų vaikų sudaryta, vis dėlto buvo nuvykusi į Vilnių ir 
buvo nuvežta Į vieną pionierių stovyklą, kurioje vaikučiai 
“mokęsi gyvos lietuvių” kalbos. Kiekvienam aišku, kad 
visos pionierių stovyklos yra grynai komunistinio auklė
jimo centrai, ten bandoma Įkalti vaikučiams Į galvą pa
grindiniai Lenino dėsniai ,kad jie vėliau taptų partijos 
nariais. Jau Lenino laikais pionierių stovyklose aršūs ir 
fanatiški komunistai bandė nukreipti vaikus prieš tėvus. 
Nieko nuostabaus, kad ir Lietuvoje veikiančiose stovyk
lose vaikus prižiūrėjo tie patys mokytojai, turį tuos pa
čius tikslus.

Prieš lietuvių vaikų siuntimų Į komunistinio auklėji
mo centrus pasisakė Amerikos Lietuvių Taryba. Jos pir
mininkas Dr. Kazys Bobelis parašė atsišaukimą ir ke
liais atvejais priminė cieeriečiams ir Amerikos lietu
viams, kad neverta vaikų siųsti Į tokius komunistinius 
centrus. Daugelis susiprato, išbraukė vaikus iš sąrašų 
ir atsiėmė Įmokėtus pinigus, bet keli mažiau apdaires
nieji tėvai vaikus vis dėlto išleido. Cicero vaikų tėvus Įs
pėjo ir lietuvių šv. Antano parapijos klebonas su kuni
gais, bet Į jų Įspėjimą tada nebuvo atkreiptas reikalingas 
dėmesys.

Vaikai buvo nuvežti į Vilnių, pavežioti po miestą ir 
kelias dienas palaikyti Rumšiškėse. Ką tie vaikučiai Lie
tuvoje matė ir kiek jie patobulino lietuvių kalbą, tuo tar
pu sunku pasakyti, nes iki šio meto nepaskelbti ne tik 
vaikų, bet ir palydovių pranešimai. Tiek težinome, kad 
vienos palydovės giminė, išaiškinusi kelionės tikslus, pok
štelėjo :

— Mes savo vaikų Į pionierių stovyklas neleidžiame, 
o tu iš laisvos Amerikos juos čia atvežei... Tai pati blo
giausio ji vaikų auklėjimo vieta . . .

— Aš to nežinojau... — atsakė palydovė.
— Tai reikėjo pirma sužinoti, o vėliau vaikus vežti...
Okupuotoje Lietuvoje galima dar pasiteisinti neži

nojimu, bet Amerikoje, kur spauda yra pilna tikslių ži
nių, kur knygynai turi informacijų apie komunistų par
tijos vadų ir agentų tikslus ir darbus, nežinojimas nepa
teisinamas. Nei organizatoriai ,nei palydovai negali tei
sintis nežinoję, ką jie darę. Ypač po to, kai rimtų orga
nizacijų atstovų laiku buvo Įspėti nesiimti tokio žingsnio. 
Kiekvienam Amerikos lietuviui šiandien jau aišku, kad 
vien Įspėjimų nepakanka. Reikia imtis priemonių, kad 
panašūs dalykai nepasikartotų.

Cicero šv. Antano bažnyčios kunigai šio mėnesio 
pradžioje išsiuntinėjo vaikų tėvams dar vieną laišką tuo 
pačiu reikalu. Jie skundžiasi, kad nebuvo atkreiptas rei
kalingas dėmesys Į jų pirmą Įspėjimą, o dabar jie jau 
imasi konkrečių žingsnių. Jie prašo tėvus išrinkti tokį 
mokyklos tėvų komitetą, kuriame nebūtų panašių vaikų 
ekskursijų organizatorių. Jie reikalauja, kad būtų pa
rinktas ne tik tinkamas mokyklos vedėjas, bet ir moky
tojai, kurie ne tik pačioje mokykloje, bet ir už mokyklos 
sienų nesiimtų laisvo pasaulio vaikų siųsti į komunistines 
mokyklas. Seni Amerikos komunistai savo vaikų Į tas 
mokyklas nesiunčia, o naujai atvažiavusieji tremtiniai 
patys važiuoja, vaikučius ten veža.

Chicagoje yra marijonų leidžiamas dienraštis. Čia 
apsčiai yra ir kitais vardais pasivadinusios, bet fronti
ninkų kontroliuojamos spaudos. Bet nė vienas oficialiai 
katalikišku laikraščiu besivadinąs leidinys neįdėjo pirmo 
Cicero dvasiškių rašto. Joje nesimatė ir naujai išsiuntinė
to Įspėjimo. Naujienos įdėjo pirmą, Naujienos šiandien 
spausdina ir antrąjį. Naujienos nori išvengti gėdos, ku
rią Cicero lietuviams užtraukė maža bendradarbiautojų 
grupelė, Įsibrovusi Į frontininkų kontroliuojamą bend
ruomenės skyrių ir lituanistinę mokyklą. Šiandien kiek
vienam aišku, kad vaikų vežiojimas i Lietuvą buvo nau
dingas tiktai okupantui.

Ką frontininkų vadovybė, toleruodama vaikų siunti
mą Į okupuotą Lietuvą, naudingo daro lietuvių laisvės 
bylai? Kur ji veda nesusipratusius lietuvius?

okupuotoje Lietuvoje. Mes, 
kunigai, prieš tokį sumanymą 
ir jo vykdymą griežtai pasisa
kėme, pasisakėm ir pasisaky- 
sim. Pijonierių stovyklos yra 
komunistų partijos valdžioje, 
Į kurią priimami vien komu
nistų vaikai, ir jie auklėjami 
ateistinėje dvasioje. Jų paža
dais nevaržyti iš Amerikos at
vykusių vaikų religinių prak
tikų nepasitikim ir yra tik 
apgaulė naivių akims dumti. 
Jei jie kitų religinius įsitikini
mus toleruotų, nebūtų bažny
čios mūsų krašte uždaromos, 
kunigai už katekizmo dėstymą 
baudžiami, neįvyktų susidegi
nimai, nereikėtų 17 tūkstančių 
katalikų kreiptis į Jungtinių 
Tautų sekretorių prašant pa
galbos.

Nežiūrint mūsų griežto pasi
sakymo iš religinio taško prieš 
vežimą vaikų Į pijonierių sto
vyklą, su apgailestavimu pa
stebim, kad mūsų žemesnės 
mokyklos mokytoja joje daly
vavo, tėvų komiteto pirminin
ko žmona jai vadovavo, o mo
kyklos vedėjas ją organizavo.

Prieš tokias išvykas pasisa
kė Altos ir Lietuvių Bendruo
menės Taryba. Dėl to mums

įneša dar 
ir musų 

bendruo

skundėsi organizacijų atsto
vai, paskiri parapijiečiai ir tė
vai. Cicero vardas ir lietuviš
koje spaudoje buvo negražiai 
panaudojamas, kas 
didesnį suskaldymą 
gražios lietuviškos 
menės griovimą.

Mes mokytojų nerenkam, 
nesprendžiam jų kvalifikaci
jų, nesi gilinam į jų asmenines 
pažiūras. Vieno dalyko aiškiai 
norime ir tėvų prašome — pa
rinkite tokį vedėją, mokyto
jus, tėvų komitetą, kurie atei
tyje tokių išvykų neorgani
zuotų, joje nedalyvautų, jai 
nevadovautų. Mus pasiekia ži
nios, kad tokios išvykos bus 
organizuojamos kasmet — šį
met tik pirmieji ledai pralauž
ti. Žemesnės lituanistinės mo
kyklos vadovybė mažiausiai 
bent turėtų būti jų atžvilgiu 
neutrali. Nė mokyklos ribose, 
nė už jos, prie tokios išvykos 
organizavimo neprisidėtų. Ti
kimės, kad į mūsų aiškius rei
kalavimus bus atsižvelgta. 
Reiškiam pagarbą

Parapijos kunigai .
Klebonas kun. J. Stankevičius 
Vikarai kun. J. Vyšniauskas 

kun. dr. A. Juška

PL Jaunmo kongreso nutarimai (4)LIETUVIŠKOS ŠEIMOS REIKALU
P. STRAVINSKAS

I. — Ketvirtuoju savo nuta
rimu Jaun. kongresas pasisako 
jaunos lietuviškos šeimos reika
lu: 1) skatina tėvus savo vaikus 
mokyti lietuvių kalbą ir juos 
auklėti lietuviškoje dvasioje bei 
kultūroje; 2) siūlo parūpinti sa
vo vaikams priemonių (pvz. kny
gų, plokštelių, žaidimų ir t. t.) 
bei skatinti jomis naudotis; 3) 
prašo kraštų LB valdybų suda
ryti sąlygas mišrioms šeimoms 
Įsijungti Į lietuvišką gyvenimą, 
kad jos galėtų su kitais lietuviais 
bendrauti ir susipažinti su lietu
vių kultūros reiškiniais.

Visi trys čia paliestieji lietu
viškieji momentai labai svarbūs. 
Nutarimu duotos jaunoms lietu
viškoms šeimoms bei kraštų LB 
valdyboms sugestijos gerai ap
galvotos ir priimtinos.

II. — Prie to, kas nutarime 
pasakyta, galima dar šį tą pri
dėti;

1) Jau anksčiau, prieš II PU 
kongresą esu čia, Naujienose, už
siminęs ir dabar noriu dar pa
kartotinai aikštėn iškelti bei at
kreipti vaikus auginančiu lietu
viškų šeimų dėmesį Į, va, kokį 
blogį, trukdantį mūsų lietuvių 
vaikams susiformuoti lietuviš
komis asmenybėmis, lietuviška 
dvasia: a) lietuviškų tradicijų 
nepažinimas ir jų nesilaikymas

lie-šeimose; b) daug jaunimo 
tuvjškoms organizacijoms, net
gi ir jaunučių padaliniams (pvz, 
ateitininkuose ar skautuose), ne
priklausymas; c) nesupažindini- 
mas jaunimo (net ir mokyklinio 
amžiaus) su Lietuvos valstybe, 
su jos istorija ir idėjomis; d) 
nesupažindinimąs jaunimo (ypač 
jau kiek ūgtelėjusio) su mūsų 
valstybės politinėmis grupėmis 
ir jos teisinė santvarka (tas la
bai svarbu, nes gi dėl jos politi
nės santvarkos atstatymo kovo
jame) ; e) lietuviško solidarumo 
stoka, nevertinant lietuvių gy
venimo kompaktiškoje, suglaus
toje masėje, tikrose kolonijose, 
o lietuviškų šeimų išsikėlimas už 
tų kolonijų ribų, Įsimaišant į 
svetimųjų masę, kur tautinio 
auklėjimo ir auklėjimosi sąlygos 
labai sunkios (dėl ko vaikai ir 
visai nutausta); f) lietuviškų 
parapijų, kaip lietuvybės židi
nių, nevertinimas; bėgimas iš 
jų, įsijungiant jaunoms šeimoms 
(su savo vaikais) į amerikonų 
parapijas, kuriose vaikai grei
tai ir nutausta arba negali Įsi
savinti lietuviškos religinės kul
tūros.

2) Priėjimas mišriose šeimose 
prie sutuoktinio nelietuvio tu
rėtų būti labai taktiškas, švel
nus, be jokio moralinio smurto,

suprantant ir to sutuoktinio (ki
tataučio) tėviškosios galios na
tūralinę teisę į savo vaikus, Į 
jų auklėjimą. Juos patraukti Į 
mūsų tautinę bendruomenę ga
lima tik parodant jiems mūsų 
dvasios taurumą, mūsų augŠtą 
dvasinę kultūrą, supažindinant 
juos su lietuviškąja kultūra. Kol 
jie, tie kitataučiai sutuoktiniai, 
dar nemoka mūsų kalbos, reikė
tų jiems duoti pasiskaityti apie 
mūsų tautos kultūrą knygų jų 
gimtąja ar kita jų mokama kal
ba. Pvz. rekomenduočiau jiems 
duoti Į rankas puikią vokiečių 
kalba parašytą Dr. Victor Jung- 
fer (Lietuvos — VD buv. profe
soriaus) knygą Litauen, Antlitz 
Eines Volkes, Versuch einer Kul- 
tursoziologie. Tai puikus mūsų 
lietuviškos kultūros pažinimo 
šaltinis.

Jis turėtų būti perskaitytas 
ir išstudijuotas netgi ir vokiškai 
mokančio mūsų lietuviško jau
nimo. Jame duodama apsčiai in
formacijų : 1) apie mūsų lietuvių 
kalbą (jos kilmę, jos senąsias 
formas, apie mūsų rašomosios 
kalbos išsivystymą); 2) apie 

mūsų liaudies dainas (apie jų 
charakterį, turinį ir motyvus, 
apie jų formą ir išsireiškimus, 
apie liet, liaudies dainas vokie
čių poezijoje); 3) apie mūsų 
prozinę kūrybą (apie raudas, pa
sakas, padavimus, apie lietuviš
kus priežodžius ir patarles, taip 
pat mįsles ir lietuvišką folklorą); 
4) apie liaudies meną (apie kai
mo ūkininkų) namų ir bažnyt
kaimių maldos namų (bažnyčių) 
statybinį stilių, kaip lietuviškos 
kultūros išraišką); 5) apie kitą 
liaudies meną (kaip pvz. apie 
medžio plastiką, medžio drožinius 
ir tapybą, lygiai kaip ir apie 
keramiką ir kt); 6) apie mez
ginius ir audinius; 7) apie mū
sų architektūrą (apie jos išsi
vystymą, apie mūsų gotiką, re
nesanso ir baroko stilius, žodžiu 
sakant, apie išsivystymo eigą 
nuo klasicizmo iki modernybių); 
8) apie mūsų muziką ir teatrą 
(apie lietuvišką operą, dramą, 
baletą); 9) apie mūsų literatūrą 
nuo 16-17 amžiaus iki naujau
siu laiku,, iki mūsų tremties die
nų. ■'rs'

Tai puiki knyga, kuri turėtų 
būti išversta į daugelį svetimų 
kalbų ir paskleista visame pa
saulyje, visose kultūringose tau
tose. Kas kas, o jau mūsų jau
nimas, kuriam kartais jau sun
kiau skaityti lietuviškai, taip pat 
mišrių šeimų sutuoktiniai ne
lietuviai būtinai turėtų su šia 
knyga susipažinti ir ją išstudi
juoti iš pagrindų. Knygos ga
le yra nurodyti ir labai gausūs 
šaltiniai lietuviškai kultūrai, 
kartu gi ir mūsų tautai pažintų 
Sugestijuoju šią knygą išversti 
į kitas daugiau pasauly varto
jamąsias kalbas, netgi ir į mūsų 
lietuvių kalbą.

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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— Ar vis dar nori važiuoti i Ameriką? — vieną po

pietę paklausė tėvas.
— Noriu, — aš jam atsakiau.

— Tai parašyk savo pusbroliui Vincui, kad jis tau pa
rūpintų darbo, — metė man tėvas.

— Aš jam jau parašiau, — atsakiau.
— Ar jis tau atsakė?
— Atsakė.
— Tai ką jis rašo, — tėvas paklausė.
— Jis parašė, kad atvažiuočiau, ir kad jis, kiek ga

lės, tai pasižada man padėti...

— Tai jeigu taip jau nori, tai gali važiuoti, — ne
noriai tarė tėvas.

Pasirodo, kad mano tėvas buvo daug rūpestinges- 
nis, negu aš maniau. Kai jis susigyveno su mintimi, 
kad aš išvažiuosiu j Kanadą, tai jis taip jau papras
tai iš namų manęs nenorėjo išleisti. Aš buvau jaunas 
berniukas, vos 16 metų. Man nebuvo jokio reikalo 
bėgti iš Lietuvos, kaip bėgdavo jauni vyrai nuo rusų 
karo tarnybos. Jis pats tarnavo caro kariuomenėje, 
bet jis nenorėjo, kad aš ten tarnaučiau. Jis pritarė 
tiems jauniems vyras, kurie, negalėdami išsisukti iš 
karo tarnybos, bėgo i Ameriką.

Bet man nebuvo jokio reikalo bėgti. Manęs kariuo
menėn dar nešaukė. Aš iš Lietuvos galėjau laisvai iš
važiuoti. Tėvas mane nusivežė Į Naumiesti, išėmė man 
legalų pasą ir paruošė kelionei. O kai turėjo kelias 
laisvas dienas ūkyje, tai įsisodino i paruoštą vežimą, 
mane, motiną ir išvežė j Karaliaučių.

TĖVAI SURUOŠĖ ATSISVEIKINIMĄ

Prieš išvažiuojant tolimon kelionėn, tėvas suruošė 
atsisveikinimą. Motina pagamino užkandą, o tėvas su
kvietė artimesnius kaimynus ir savo draugus, šešta
dienio vakarą pas mus atsirado muzikantai — armo
nika ir smuikas. Saulei nusileidus — prigužėjo pilna 
gryčia jaunimo. Motina apkrovė stalus geriausia mė
sa, bulvėmis ir daržovėmis. Už stalo buvo susodinti vy
resnieji. Visiems vietos nebuvo, bet kiekvienas gavo, 
jei ne mėsos gabalą su šviežia duona, tai gero pyrago. 
Tėvas atsinešė degtinės. Ji buvo siūloma vyresnie
siems, bet jos gavo ir jaunesnieji, kurie prie degtinės 
turėjo palinkimą.

Užkandus, muzikantai pradėjo groti. Jaunimas 
tuojau susiporavo ir pradėjo šokti, šokau ir aš. Iš viso, 
man patiko šokti. Tais laikais labiausiai madoje buvo 
polkos ir valsai. Polka privargindavo šokėjus, o valsas 
duodavo progos atsikvėpti, šokom suktini, veltini, ro
želę ir laputę. Pašokę gaudavom išgerti geros giros, o 
vyresnieji gavo alaus.

Porą šokių pašoko ir vyresnieji. Jie šoko trepsėda
mi, kirsdami Į grindis, šoko muštini.

Iš eilės pašokdinau visas savo kaimynes, su kurio
mis kartu BliuviŠkiuose augau, galvijus ganiau, Į mo
kyklą vaikščiojau, bažnyčion ėjau ir šventoriuje kal
binau. Kiekviena lengvai šoko, bet nesidžiaugė. “Ko 
tu išvažiuoji?” — jos manęs bešokančio klausdavo. 
“Pasilik BliuviŠkiuose, nekeliauk taip toli”. Buvo po
ra ir tokių, kurios, pašokusios ir žinodamos, jog tai yra 
paskutinis šokis, apsiverkdavo...

Jaunimas, pašokęs, pradėjo dainuoti. Pradžioje su
dainavo kelias paprastas lietuviškas dainas, bet kai 
užtraukė “Sudie, kvietkeli. tu gražiausias...” — tai 
ir aš neišlaikiau, žinojau, kad daina taikoma man.

Kiekvienas josios žodis man ėjo tiesiai Į širdį. Aš bu
vau pasiryžęs išvažiuoti, bet man buvo skaudu kai to
kiais širdį skaudinančiais žodžiais geriausieji mano 
^draugai ir draugės man tą kelionę priminė...

Dainoms pradžioje pritarė armonika ir smuikas. 
Pradžioje tas pritarimas buvo gana garsus, bet pama
žu jis kaitaliojosi, tai ėjo garsyn, tai sulėtėdavo. Neju
čiomis armonika visai nutilo. Liko dainos ir joms 
pritariantis smuikas. Pagaliau, liko tiktai vienas smui
kas— Ką tas Bliuviškių smuikininkas išdarinėjo 
smuiko stygomis, tai aš ir šiandien negaliu suprasti. 
Smuikas kalbėjo, tarytum būtu gyvas, čia juokėsi, čia 
šūkavo, čia traukė pačias linksmiausias melodijas. Vi
sos jo melodijos buvo nepaprastai sentimentalios. Be
siklausydamas matydavau linguojančius Panovio 
gluosnius, pageltusius alksnius, žydinčius rugius, mė
lynuojančius linus ir labai mėlynai ir žaliai žydrias sa
vo kaimynės akis. Man liūdna buvo klausyti dainų. 
Jos man kelias ašaras išspaudė. Bet kai pradėjo mano 
jausmus tampyti smuikas, tai neišlaikiau. Nejučiomis 
išėjau laukan ir atsisėdau ant gonkelių ... Man pasi
darė labai skaudu. Aš nežinojau, ar čia mūsų kaimy
nai susirinko pasidžiaugti, ar jie čia suvažiavo į lai
dotuves... Lauke pravirkau. Smuikas mane visai at
palaidavo.

— Nebūk kvailas, nevažiuok — ir viskas bus ge
rai, — pribėgusi man tarė Katrė Kronaitė, mūsų kai
mynė.

Nieko aš neatsakiau. Aš tik žinojau, kad kelio at
gal man nėra, žinojau, kad ašaras reikia nusišluosty
ti ir atrodyti vyru, o ne sentimentaliu beūsiu. Niekad 
negirdėjau taip grojančio smuiko. Matyt, kad stygos 
geriau pataiko į sielą, kai žmogus tam sentimentui 
yra paruoštas. Klausiausi ne vieno koncerto ir klau
siausi gerų smuikininkų, bet Bliuviškių smuikinin-

kas mokėjo iš tų stygų ištraukti jautresnius garsus, 
negu virtuozai.

Išlydėjus paskutinius svečius ir su visais atsi
sveikinus ir atsibučiavus, atėjo eilė atsisveikinti ir su 
saviškiais. Man buvo gaila savo brolių ir sesers Liud
vikos. Ji buvo pati mažiausioji, vos pradėjusi vaikš
čioti. Ji, ko gero, nei nežinojo, kad aš išvažiuoju toli
mon ir nesugrižtamon kelionėn. Atsisveikindamas ją 
pakėliau, abu žandus pabučiavau ir pastačiau ant 
žemės. Tą patį padariau ir su abiem broliais. Jie liko 
Bliuviškių kieme, o aš, sėdęs į didelį vežimą, tarp tė
vo ir motinos, išvažiavau į Karaliaučių.

Tada aš nepagalvojau, kad brolių aš daugiau nepa
matysiu. Man atrodė, kad aš netrukus grįšiu Į Bliu- 
viškius, kad kitą rudenį jiems padėsiu javus nupjauti, 
bet reikalai taip susidėjo, kad nė vieno brolio daugiau 
nebemačiau. Antrojo Pasaulinio Karo pabaigoje sesuo 
atvažiavo į Ameriką ir dabar gyvena greta manęs, bet 
abu mano broliai žuvo tokiose aplinkybėse:

BROLIS BRONIUS GUSTAINIS

Aš jau buvau Amerikoje, bet iš laiškų ir iš pasikal
bėjimų su seserimi bei kitais bliuviškiečiais patyriau 
tokį vieno mano brolio, Broniaus Gustainio likimą:

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NO8IBS 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 

Rezid. telef u W Al brook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

auo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

Rerz. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

LOS ANGELES, CALIF.
Komp. B. Markaitis, S.J, — DailiyjŲ Menų Klubo svečias

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR ChlKURGAS 

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

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

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 308-2233
OFISO VALANDOS:

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

.ir sestad. tiktai susitarus.

Rez.; GI 8-0873

DR. W. EiSIN ■ E1SINAS 
amJšEkija ir moterų liuos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
ŠI 32 So. Kėdzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-OOOL

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCELIUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7lįt STREET

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

Iš archeologinių kasinėjimų 
sugrįžusi prof. dr. Marija Gim
butienė praeito liepos mėnesio 23 
d. sukvietė Dailiųjų Menų Klu
bo susirinkimą, bet jame kalbė
jo ne apie paskutiniausius arche
ologinius kasinėjimus, o apie lie
tuvių kompozitorių Brunoną 
Markaitį, S. J., žinomą ne tik 
lietuvių visuomenei, bet ir pla
čiajai amerikiečių muzikinei au
ditorijai. Jis pagerbtas 50 me
tų proga.

Iš garso juostos buvo pagro
ta keletas komp. Markaičio kū
rinių, atliktų amerikiečių, ir vie
nas (Vilniaus varpai) lietuvių. 
Kūriniai klausantiems paliko ge
rą įspūdį, kas aiškiai pabrėžta

"_______ '

CRAD1NSKAS
NEBEVARKITE: 

NAUJOSIOS TV 

LENGVIAUSIAI NUSTATOMOS 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
k ------- '/

GĖLININKAS 
(PUTRAMĖNTAŠ) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. 

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. HarIern Ąve. * — 58£122O

GŪŽAUSKU’
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČI*
2443 WEST 63ro STREET

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

* 1 ' - ’ '' Ą
I’ERKRAUSTYMA!

M 0 V I KG
Leidimai — Pilna apdraudė

J ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

■ 2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairi v atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

įvairiuose pasisakymuose, įskai- 
tytinai kompozitorės G. Gudaus
kienės ir komp. Br. Budriūno.

Ta proga susirinkusieji padis
kutavo lietuviškos ir svetimųjų 
muzikos reikalais. Vyravo nuo
monė, kad ne viskas, ką net pa
tys lietuviai vadina iš kitų pa
imta meliodija ar muzika, yra 
svetima, nes tatai galėjo kaip 
tik būti paimta iš lietuvių, tik 
svetimųjų anksčiau išnešta į pa
saulį gaidų ar panašiais būdais. 
Lietuvių tauta, būdama sena ir 
svetimai įtakai nepasidavusi, sa
vo tarpe kūrė ir turėjo daug sa
vos muzikos, dainų, melodijų, ku
rių dali pasisavino svetimieji.

Anksčiau lietuviai, ypač liau
dis, kūrė negalvodami, ar tai lie
tuviška, ar ne, bet tai buvo jų 
liaudies kūryba. Nagrinėjant lie
tuvių liaudies melodijas moksli
niu pagrindu, esą, jos pradėta 
kurti tik nuo XIX a., o jei anks
čiau, tai tuo reikalu reikėtų at
skirų studijų. Reikia būti la
bai atsargiems, kad nepakliuvus 
ant svetimųjų seniai ir gudriai 
paspęstų muzikinių slastų. Ne
galima paimti kokią lietuvišką 
dainą ir panašia ar tolygia me
liodija vokiečių, lenkų rusų dai
ną, iš kart atsižadant jos lietu
viškumo vien dėl to, kaip tokią 
pat melodiją turi viena ar kelios 
svetimųjų žinomos dainos ar me
lodijos.

Pageidauta, kad modernieji 
kompozitoriai naudotų lietuviš
kų dainų melodijas, bent dalį jų, 
savo moderniems kūriniams. Ki
ti vėl sakė, kad nereikia varžyti 
kūrėjo, tegul tik kuria ir būsią 
lietuviška vifen dėl to, kad kom
pozitorius lietuvis Kitiems at
rodė, kad lietuviškam, kūriniui 
neužtenka vien lietuviškos pa
vardės.

Po spalvingų diskusijų lietu
viškos muzikos temomis, atsisto
jimu buvo pagerbtas prieš metus 
(rugpiūčio 2 d.) tragiškai žuvęs 
DMK narys Juozas Turinis.

Sekančiu DMK pirmininku bus 
Juozas Balčiūnas-švaistas.

(lg)

Ritos pasiekta pasekmė yra 
3382 taškai, paėjai naują, tabelę. 
Paskiros pasekmės (skliauste
liuose duota atsiekti taškai už 
paskiras rungtis): 100 m. kliūti
ms — 15.4 sek. (705 t.), 4 kg. 
rutulys _ 8.01 m. (26’-3M>”) 
(446 t.), šuolis į aukštį 1.55 m. 
(5’-l”) (7811.), šuolis į tolį 5.08 
m. (696 t.) ir 200 m. bėgimas 
26.1 sek. (754 t.). Ši pasekmė 
yra kartu ir naujas Š. A. lietuvių 
rekordas. Senasis priklausė jai 
pačiai 3261 (pagal naują tabelę) 
pasiektas 1971 m. Ritos pasekmė 
100 m. kliūtiniame bėgime 15.4 
sek. yra taipogi naujas š. A. lie
tuvių rekordas. Pakeliui į laimė
jimą Rita turėjo įveikti pajė
giausias varžoves, prieš kurias 
buvo pralaimėjusi pareitais me
tais, užimdama 3-čią vietą, šių 
metų pirmenybės buvo itin atka
klios ir tik 80 taškų skyrė pirmą 
vietą nuo ketvirtos.

Varžybose dar dalyvavo žai- 
bietė Danutė Januškytė, surin
kusi 22211., rodanti gerą pažan
gą.

Mergaičių 12-13 m. klasėj pen- 
kiavos varžybose dalyvavo žai- 
bietė Rūta Maželytė, surinkusi 
1919 t. Pažymėtina, kad šioje 
grupėje Rūta buvo viena iš stip
resniųjų varžovių, tačiau buvo 
nelaimingai diskvalifikuota 50 
yd. kliūtiniame bėgime, už kurį 
negavo taškų, kas, be abejonės, 
užkirto jai kelią užimti geres
nę vietą. Rūtos pasekmės buvo: 
6 1b. rutulys — 7.21 m. (384 t.), 
šuolis į aukštį 1.35 m. (4’-5%”) 
(551 t.), į tolį 13’4” (420 t.) 
ii- 200 m. bėgimas 28.7 sek. (561 
t.).

Dėl Grandinėlės išvykos į Eu
ropą ir atostoginio meto tik šios 
trys žaibietės dalyvavo varžybo
se.

tis). Varžybas vykdo Grand Ra
pids Latvių Golfo Klubas.

Varžybos vyks Saskatoon 
Golf Club, Alto, Mich. Pradžia 
9:30 AM punktualiai! Dalyvių 
prisistatymas ir sugrupavimas 
nuo 8:00 AM iki 9: AM.

žaidėjų skaičius dalyvauti var
žybose neapribotas. Komandinės 
varžybos bus išvedamos iŠ in
dividualinių pirmenybių, pai
mant 8 aukščiausias vietas už
ėmusius žaidėjus iš kiekvienos 
tautybės ir sudedant jų pasek
mes kartu.

Specialūs pabaltiečiu olimpi
niai medaliai bus duodami už 6 
vietas individualinėse varžybose 
ir pirmą bei antrą vietą užėmu
sių komandų nariams. Koman
dinė trofėja nugalėtojams.

Registracijos terminas iki š. 
m. rugsėjo 16 d. (pagal pašto 
antspaudo datą), Šiuo adresu: 
Mr. U. Plate, 1436 Ball N. E., 
Grand Rapids, Mich. 49505. Tel. 
(616) 459-7354. Pavėluota re
gistracija bus atmetama.

Lietuviai golfininkai kviečia
mi skaitlingai dalyvauti. Pirme
nybėse pakviesti dalyvauti ir uk
rainiečiai.

Lietuvių golfininkų kordinavi- 
mu rūpinusi ŠALFASS-gos Gol
fo Komiteto vadovas Juozas Kre- 
dys, 7259 So. Washtenaw Ave., 
Chicago, Ill. Tel. (312) 436-2013.

Smulkios informacijos išsiun
tinėta visiems sporto klubams. 
Klubams nepriklausą, pavieniai 
žaidėjai prašomi kreiptis į ren
gėjus arba J. Kredį.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAS IR PAAIŠKINIMAI.
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Štai koks gražus ir meilingas daiktas, kada broliai taikoje gyvena. 

Psaimas 133:1.
Kaip mūsų Viešpats, taip ir mes, pasistenkime būti taikos darytojais, 

ir gyvenkime taikoje su broliais. Dvasios vienybėje ir ramybės ryšiuose. 
Visa mūsų darbštumą ir lenktyniavimą panaudokime kovoje prieš mūsų 
didu! priešą ir prieš visus nuodėmingus darbus, net prieš tuos, kurie yra 
mūsų sąnariuose, mūsų nupuolusiame kūne. Todėl mes, ir visi mūsų bro
liai, rasime užtektinai darbo kiekvienam smarkiam mūsų prigimties ele- 
mentui; jei pavartosime juos Dievui tinkamu būdu, ir nsime užsiėmimą 
kiekvienai meilingai ir paslaugiai savybei, kurią mes turiniu pastatydami 
viens kitą ir darydami gerą visiems žmonėms, kai progos turime, o ypač 
tikėjimo šeimynai.

Kristas pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Balnyčių 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 garsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJA!
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DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Te!. 737-5149 
Tikrins Aids. Pritaiko akinius ir 

“contact lense*’’
VaL pagal. susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS 5EIBUT1S 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofteo telef.: 776-2380 
Naujai rei. tėlefj 443-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktike ir chiruręija 

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

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ lipo* 
OflMi: 2652 WEST 59th STREET 

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

__ pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D„ S. C. 
CHIRURGAS 

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

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

~ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bari
ai dažai. Speciali pagalba kojoms 

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

Telef.: PRospect 6-5084

z— - —

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

I

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

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

CHICAGO, ILL. 60629
----- . ---- —7 ... . -----------)

CLEVELAND, OHIO
Rita čyvaitė laimėjo penkiakovą

Cleveland© Žaibo lengvaatle
tė Rita čyvaitė, rugpiūčio 5 d. da
lyvavo Cleveland© įvykusiose 
1972 m. Lake Erie AAU distrikto 
moterų penkiakovos pirmenybė
se, kur gal ir nevisai lauktai, bet 
tikrai sunkiai užtarnautai laimė
jo čempionės titulą. Moterų pen
kiakovą sudaro 100 m. kliūtinis 
bėgimas, 4 kg. rutulio stūmimas, 
šuolis i aukšti, šuolis į tolį ir 
200 m. bėgimas. Taškai verti
nami pagal tarptautinę tabelę už 
atsiektas pasekmes (ne už užim
tas vietas) sudedant visų 5 rung
čių taškus.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
’NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

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

S. P«terseniene
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne nažiau kaip žaidimai 

krykštavimai. .Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
iems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY 
4 U K ĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai iliui- 
.puotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

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

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

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Zemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 pel., $1,06.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų S-gos premi

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakot 
/aikams 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 
ėiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažem yra daug lengviau juot 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 
•ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608.
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SPORTAS
š. Amerikos Pabaltiečiu ir V'- ; > ...

Lietuviu Prieauglio Klasių Leng
vosios Atletikos pirmenybės

1972 m. š. Amerikos Pabaltie- 
čių Prieauglio klasių Lengvosios 
Atletikos pirmenybės įvyks š. 
m. rugsėjo 16 d. (šeštadieni) Ka- 
nodos latvių stadione “Sidra- 
bene”, netoli Hamiltono, Ont. 
Varžybas rengia Kanados Latvių 
Sporto Sąjunga. Pradžia 11 AM.

Pirmenybės bus vykdomos jau
niams ir mergaitėms, šiose kla
sėse-. B (.14-15 m. imtinai), C 
(12-13 m. imt.) ir D (žemiau 12 
m.).

Š. Amerikos Lietuvių pirme
nybės bus išvestos iš pabaltiečiu 
varžybų pasekmių, atskirų rung
čių visai nevykdant.

Smulkios informacijos yra iš
siuntinėta visiems lietuvių spor
to klubams. Klubams nepriklau
są sportininkai prašomi kreiptis 
į šALFASS-gos lengvosios atle
tikos vadovą A. Bielskų, šiuo ad
resu : Mr. A. Bielskus, 30207 Re
gent Rd., Wickliffe, Ohio 44092, 
tel. (216) 944-3390.
1972 š. Amerikos Pabaltiečiu 

Golfo pirmenybės
1972 m. š. Amerikos Pabal- 

tiečių Individualinės ir Koman
dinės Golfo pirmenybės įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 24 d., Alto, 
Mich. (Grand Rapids priemies

ŽMOGŽUDYSTĖ PRIEŠ 
3000 METŲ

Prie Ancona, Italijoje, Aqu- 
aviva Paceha vietovėje nuo 
liūčių nuslinkus žemei buvo 
rasti žmogaus griaučiai, kur 
dešinė galvos kiaušo dalis bu
vo peršauta strėle. Strėlė tebe
buvo kiauše įstrigusi. Archeo
logai išaiškino, kad strėlė turi 
panašumo su senovės etruskų 
ginklais, bet yra dar senesriė 
ir priklauso iš Vidurio Euro
pos į Italijos pusiasalį įsiver- 
žusiems indo-arijams dar žy
miai seniau negu prasidėjo 
Europos tautų persikrausty
mas.

Griaučiai priklausė labai di
delio ūgio — 2.10 metrų vyrui, 
kuris buvęs pakastas be jokių 
kario žymių, kaip žmogžudys
tės auka.

104 ‘TRANAšŲ” 
PRANAŠYSTĖS

Šiomis dienomis Seoul mies
te, Korėjoje, įvyko trijų dienų 
pasaulinė “raganių” (prana
šautojų) konferencija, daly
vaujant 101 pranašams iš Ja
ponijos, Indijos, Hong Kongo, 
tautinės Kinijos ir Pietų Korė
jos.

Jie “išpranašavo”, kad Ame
rikos prezidentu bus vėl iš
rinktas Richard Nixon; kad 
tautinė Kinija bus įjungta į 
“liaudies kinų respubliką”, 
kad šiuo metu perskirtosios 
tautos kaip antai Korėja, Viet
namas ir Vokietija, iki 1984 
metų bus vėl sujungtos; kad 
Azija 1977 metais turės badą, 
o Rylų Europoje 1984 melais 
bus didelis tvanas.

A.
KAZIMIERA GURSKIS

Juškaitė
Gyv. 3171 W. 84th Place, Chicago, Illinois

Mirė 1972 m. rugsėjo mėn. 12 dieną, 10:00 vai. ryto, sulaukusi 
76 metus amžiaus.

Gimusi Lietuvoje, Panevėžio apskrityje.
Amerikoje išgyveno 68 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime: sūnus Anton, marti Sophie, anūkai: 

Robert, tnomas ir Artdrey, brolio duktė Vollie Jankei, sesers sūnūs 
Kazys Churas, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street

Laidotuvės įvyks penktadieni, rugsėjo 15 d., iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Sūnus, marti ir anūkai.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.
. 'i1 -------------------— ---------------- ---------——
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EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA j

i 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS F. GAIDAS GERALMS F. OAIMIB Į 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE ’

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 
I

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

NARIAI
Chlcagog
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNĄVI 
MAS CIENA 

1R NAKrj

TURIME 
KOPLYČ’Af 

Visose miesto 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAros 7-113d-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

P. J. RIDIK.VS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
J _ NAUJIENOS, CHICAGO I, iLl___ THURSDAY, SEPTEMBER 14, 1972



Dail. A. Petrikonis vadovauja meno parodai ši sekmadienį, rugsėjo 17 d. Waukegane, III. Parodoje daly
vauja kai kurie Chicagos lietuviai dailininkai.

I Bet ta jau išlėkusi. Lekiam 
'ir mes. Prie durų stovi būrys 
i jaunuolių. l’ždusus klausiu:

Kas atsitiko?
j '' Sy LL

Tom Jones - Gintaras ka
pojo medį ir sau į koją įsikir
to. Dabar guli administracijos 
kambaryje ir laukia, kad Eu

genijus grįžtų iš miesto ir vež
tu į ligoninę pirmai pagalbai.

Atvažiavo ir jisai. Jam greit 
buvo pranešta “naujiena”, 

! Gintaras buvo paprašytas 
Į grindų nesupurvinti, išvežtas 
•į ligoninę, o mes grįžom prie 
savo užsiėmimų.

Po valandos skubėjome į 
j valgyklų — vakarienei ir tuo 
įmetu Eugenijus parvežė besi- 
i šypsantį Gintarą. Po vakarie
nės rikiavomės vėliavos nulei
dimui. Vėl šalom, bet vėliavą 
nuleidom ir ėmėm ruoštis 

i laužui, kuris įvyko salėje. Tu- 
j rojome svečių iš Detroito ir 
| Kanados, kurie prisidėjo prie 
laužo programos. Laužui pasi-

RIMA JANLLEVIČIUTĖ

ŽIUPSNELIS IŠ 
STOVYKLOS
(Tęsinys)

Peržiūrim kambarį ir ko
mendantui įėjus, stojamės. 
Juk ir jis vertas pagarbos. Eu
genijaus nosis raukosi.

— čia kvepia kaip... baž
nyčioj !

Prasi juoki am. Ant mūsų 
lentynos guli uždegtas “incen
se’’ gabaliukas. Ponia Balčiū
nienė pakelia galvą i viršutinę 
lentvna.

— Eugenijau, apžiūrėk tas 
knygas.

Eugenijus nuima knygas. 
Šypsosi. Mat, visos trys to re- 
voliucijonieriaus Abbie jHoff- 
mano parašytos.

— Abbie Hoffman — tai ge
ras žmogus. Ar daug išmokote 
iš jo?

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

- --- == . .................
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

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

Didelis pasirinkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

■ II I III w ■■■ 1

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 

k Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų.
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimu — 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

“MOKSLEIVIŲ” 
DAINAVOJE

Atiduoda knygas ir eina i 
sekantį kambarį kratos daryti. 
Jam išėjus iš barako atlekia 
vadovės.

—Į būrelius, greičiau!
Pasižiūrriu į dienotvarkę: 

šiandien pirmiausiai tautiniai 
šokiai. Nuskubu su Asta į sa
lę. Visi susirinkę, bet kur mo
kytojas? Įeina Eugenijus.

— Ką jūs čia visi darote?
— Mes laukiame Rimkaus.
Išeina. Per garsiakalbį pasi

girsta:
— Linas Rimkus, prašau i 

salę. Rimkus, į salę! — 0 švel
niu balseliu prideda: — Vai
kučiai laukia.

Pagaliau šokam, bet vis tas 
pats “Gyvataras”. Tur būt Li
nas daugiau nemoka. Per gar
siakalbį pasigirsta:

Būreliai keičiasi.
Mes einame i vadovavimo c

būrelį, kur mūsų jau laukia 
Basa Bukšaitytė. Pasikalbėji
mą pradedam apie jaunučius 
ir kaip juos reikia žaidimų iš
mokyti. čia Įdomu ir laikas 
greitai bėga. Vėl keičiasi bū
reliai. Eidama Į pokalbių (dis 
kusijų) būreli sutinku Puterį, 
lik ką iš miesto grįžusį. Su
stabdau.

— Romai, ar parvežei laiš
kus.

— Taip, bet tau turbūt ne
buvo.

— Kaip gali taip sakyti ma
no vardo nežinodamas!?

— O, aš tai visus pažįstu.
Nieko nepešusi, pykdama 

atsirandu skaitykloje. Daina 
Kojelytė pakelia galvą.

—O tau kas?
— Puteris neduoda laiško.
— Ca, ca mažyte. Na, visi, 

susėskite, šiandien kalbėsime 
apie Jaunimo Kongresą.

Pasigirsta bumbėjimas. Juk 
visi žino apie Jaunimo Kon
gresą! O štai mums staigme
na: kurio tik klausia, o tas. 
broliuk, nieko nenusimano! 
Greitai prabėgo laikas ir čia, 
Dabar keliaujame valgyklon 
pietų valgyti. Pavalgiusiem 
Puteris dalina laiškus. Yra ir 
man. Matai išminčius. O sakė, 
kad nėra. Už tai praeidama 
parodau liežuvį, žinoma, tik 
jo nugarai.

Laisvalaikis. Oi, kaip gera 
ant lovos pagulėti. Nejuntu 
kaip užmiegu. Pro sapnus gir
džiu Astą:

— Ar atsikėlei, Rima?
Mieguista pašoku lovoje.
— Ką Kur? Kas dega?
— Rima, reikia eiti į sportą.
— Gerai, tuoj palauk!
Nusirioglinu nuo lovos, ir 

išeinu su ja iš barako. Nusilei- 
džiame i sporto aikštę, kur 
Arvydas Stankus pasitinka 
mus su teniso raketėm, tinkli
nio ir krepšinio kamuoliais.

— Tu prie tinklinio. — ro
dydamas pirštu į mane, — o 
tu prie krepšinio. — į Astą.

Prasideda žaidimai. žai
džiant įkaistam: metamės žo
džiais.

— Mūsų taškas!
— Ne. mūsų!
— Matai, atsirado — jūsų 

taškas. Ar tu kvailas, ar kas?
Švilpukas. Pavakariai. Šilta 

kakava ir kiekvienam po sau
sainį. Grauždama einu į gam
tos būreli. Vadovė — Roma 
Girdauskaitė. “žaidžiam” su 
sliekais ir bakterijom iki lai
kas eiti į užsiėmimų būrelius.

Aš ir Asta žygiuojam į dra
mos būrelį ir planuojam — 
na, kaip čia anksčiau išeiti? 
Ir planuoti nereikėjo. Kunigė
lio niekur nėra. Tai gerai. Ei
siu palošti stalo teniso. Randu 
belošiančius du bernus. Pra
nešu jiems, kad greičiau baig- 
tų, nes nori ir kiti lošti. Tenka lywood salėje. 2417 W. 43rd 
lošti su laimėtoju — Gundžiu St., pradeda Johann Strausso 
Vaitkumi. Staiga Įlekia Asta. | “čigonų Barono*5 repeticijas.

— Rima! Gundi! Jis koją Kviečiame i Pirmyn choro šei- 
įsikirto!

Kas? Kur? Asta, palauk! Po repeticijos bus kavutė ir apylinkės valdyba. (Tr).
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

baigns, nenorom skirstėmės. 
Visur girdėjosi, “labanaktis” ir 
“Ryloj ])asimatysime”!

TARPTAUTINIS 
FESTIVALIS

Chicagoje gyvenančių tau
tinių grupių paroda ir mugė, 
vadinama Tarptautiniu Festi
valiu, šiemet Įvyksta lapkričio 
4 ir 5 dienomis Navy Pier sa
lėse, kaip kiekvienais metais. 
Tokia paroda-mugė šiemet bus 
jau tryliktoji. Lietuviai šioje 
parodoje dalyvauja kiekvie
nais metais. Pernai turėjo net 
keletą kioskų.

KARIETA AR 
AUTOMOBILIS?

Karieta yra pavojingesnė už 
automobilį. Taip tvirtina Pa
ryžiaus prefektas, kurio sta
tistika rodo, kad 1909 metais 
tame mieste po arklių pasago
mis ir karietų ratais žuvo 18,- 
584 žmonės, kuomet 1969 me
tais tame pačiame mieste nuo 
automobilių žuvo “tik” 11,417 
žmonių. Priežastis aiškinama 
taip, kad dabar automobiliais 
Paryžiuje gatvėse dėl trafiko 
kamšaties galima važiuoti lė
čiau kaip būdavo galima va
žiuoti karietomis.

“LAISVU MOTERŲ” 
PALAIDI LIEŽUVIAI
Išlaisvintos moterys vartoja 

“purviną” kalbą, pareiškė 
Kalifornijos universiteto Ber
keley profesorius Dr. Robin 
Lakoff. Grubi, nevalyva kalba 
pasidarė barometru, rodančiu 
kur linksta “Women’s Lib” 
pastarųjų 10-15 metų bėgyje.

Keiksmai moterų tarpe esą 
darosi “pastebimi’’. Dar prieš 
15 metų nebuvę girdėti mote
ris savo kalboje! vartojant žo
džius. kaip tai “pekla” ir “pra
keiktas”.

TRUMPAI |

— Grandies Tautiniu šokiu 
grupės šokėjų tėvų susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, rugsėjo 
14 d., 7:30 vai. vak. Jaunimo 
Centre. Tėvai prašomi skaitlin
gai dalyvauti, nes yra daug svar
biu reikalu. * c

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

Pirmyn chorai po puikiai 
praleistų vasaros atostogų ir 
šaunios metinės išvvkos į 
gamtą, kuri buvo Astos ir Al
berto Snarskių ūkyje — sode, 
šio mėn. 17 d. 4 vai. p. p. Hol-
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HELP WANTED — MALE
Darbininkę? Reikia

MODERN FOLDING
CARTON PLANT

NEEDS EXPERIENCED
• GLUE MACHINE OPERATORS 

7or 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. YOUGA

EXPERIENCED
M I L L W R I G II T

WANTED
Exceptional oportunity with over time 
ben. shift differential. Paid vacation 
& a comprehensive insurance benefit 

program.
Apply in person.

UNITED STATES STEEL 
SUPPLY DIVISION

13535 So. Terrence Ave., Chicago 
(Hegewisch Burnham area)

Employment office open Monday to
Friday 9 A. M. to 4 P. M. 

(An Equal Opportunity Employer)

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. INC.
TEL. 944-0500

HELP WANTED - FEMALE 
Darbininkių R.«iki*

ŠEIMININKĖ
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.

BARMAIDS
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 2-4755 or GA 2-6056

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

POSITIONS OPEN IN 
HEALTH CARE FACILITY 
EARN WHILE YOU LEARN 

Immediate openings for full & part 
time personnel.

« NURSES R,N.\ & L.P.N.’s
• COOKS & KITCHEN HET .PERS
• NURSING AIDES & ORDERLIES
• HOUSEKEEPING PERSONNEL.

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

Outstanding fringe benefits. l ife ins. 
Major med. Health care. Pd. vac. 

Sick leave.
Call 971-2645 

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

EXPERIENCED COOK
For modern kitchen at Lake Forest 
College. Excellent benefit* including 
paid vacations. £ood working condi
tion, uniforms furnished Anply at 

SZARO FOOD SERVICE 
c4 Lako Forecf Cnlln^^ 

SHERIDAN RD. LAKE FHPTtct ill.
Or for appt.. Call 234-1060

MFDTCAT. OPPORTUNITY 
L. P N’<? (Fveriings) 

3—11 2nd 11—7 Nursing Home.
Fn^rienc^d nreferrod 

CouvoniAnt to transportation. 
Full timo — Port tirpo
L. P. M’S — 311 shifts ‘ 

CR 7-6868

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

SUAUGUSI MOTERIS nori nuomoti
4 kambarius Bridgeporto apylinkėj. 

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

pasidalinimas įspūdžiais iš 
vasaros atostogų. Repeticijos 
pr a si d ės pu nk tu ai i ai. k vieči a- 
mi visi choro nariai. Valdyba

LB Marquette Parko apy
linkė rugsėjo mėn. 17 d. Tėvų 
Marijonų soduose rengia links
mą gegužinę sportuojančiam 
jaunimui paremti. Pradžia 1:00 
vai. p. p. Skanūs užkandžiai, 
minkšti ir kieti gėrimai atsigai
vinimui. O Antanas Kareiva or
ganizuoja, kad visokio amžiaus 
svečiai galėtų įsijungti į sporto 
varžybas. Visus nuoširdžiai

imą įsijungti ir naujus narius, kviečia LB Marquette Parko

REALESinrt
«

REAL ESTATE FOR SALS REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė —< Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUALFEDERALSAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

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

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

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

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

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

5 kamb. mūrinis. $23,500.
48-TA IR KARL0W, 5 ir 6 kamba

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

kamb. mūrinis. S30.000.
LEMONTE, lotas ir 3 mieg. naujai 

statomas namas.
32- RA IR HALSTED, restoranas su

6 kambariu butu. $390 naiamu 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

ž L. INSURANCE a R3ALT> I
ALAURAITIS I

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA M775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs au+cmobUIv draudimai.

K. E R I M G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICI 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
«24 So. CALIFORNIA AVB.

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-93Ž7

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59t®

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

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

kitoki blankai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis' 
32081/a W. 95th St.

GA 4-8654

Casual
i _______________ '

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublIc 7-1941

A. G. AUTO REBU4LDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
Žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. —• 776*5881
Aniceta* GarbaČIauekat, »av.

SKAITYK CNAUJIEK3SF - 
JOS TEIKIA GERINSIĄS,

SAUGUMAS NAMUOSE
1 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, 

į 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-eia ir Pulaski. $27,700.

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

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

6 BUTŲ LIUKSUS, 2 aukštų mūras 
ir 4 auto muro 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 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

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

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios;- Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $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 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500. _

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koki m ės 
plytelės, 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

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

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli . kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24,500.

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

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

TEL. 436-7878

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda 2 butų po 4 kambarius mūrini. 
Aluminijaus langai, spintelės, uždari 
porčiai, sausas skiepas. _2 masinu ga
ražas. gera transportą ei ja, S195 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 stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS TEL. 238-8656

BIZNIERIAI, kurie garsinasi 
■NAUTIENO^E- —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE
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