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MONTREAL__ Kanados politinės partijos pradėjo rinkiminę
kampaniją. Rinkimai įvyksta spalio 30 dieną. Premjeras Pierre 
Elliot Trudeau vėl kandidatuoja, kaip liberalų partijos kandidatas. 
Jo svarbiausias konkurentas yra konservatorių partijos kandida
tas Robert Stanfield, kuris pirmoje savo kalboje kirto dabartinei 
vyriausybei už Kanadoje nemažėjantį nedarbą. “Kiekvienam 12 
kanadiečių yra tik vienas darbas”, pareiškė konservatorių kan
didatas į premjerus.

Stanfordas kandidatavo ir 
1968 metais, kada pirmą kartą 
buvo išrinktas premjeras Tru
deau. Jis- tada gavo mažiau bal
sų už Trudeau. šiame parlamen
te liberalai turi 147 vietas, kon
servatoriai — 73, mažesnių par
tijų atstovų yra:: naujųjų de
mokratų — 25, socialinio kredi
to — 13 ir 2 vietos priklauso ne
partiniams atstovams.

Nors nedarbas ir vis kylančios konferenciją pasisakė dvi kata- 
kainos labai rūpi kanadiečiams, 
paskutiniu metu visą tautą su
krėtė... ledo ritulio žaidimas. Ka
nada yra ledo ritulio (hockey) 
tėvynė. Jos geriausi žaidėjai už
dirba gerus pinigus ne tik pačio
je Kanadoje, bet yra gaudomi 
ir Amerikos profesionalų klubų.

“Tautinė katastrofa” — pa
reiškė Toronto Maple Leafs Įdu
bo prezidentas Harold Ballard, 
kada Kanados profesionalų ledo 
ritulio rinktinė pralaimėjo prieš 
Sovietų Sąjungos rinktinę. Ši 
vieši Kanadoje jau kelios savai
tės ir iki šiol labai gerai pasiro
dė, pirmose rungtynėse sumaš- 
dama kanadiečius “ 7-3 rezulta
tu. Toronto “Globe and Mail” 
laikraščio sporto reporteris, ku
ris pranašavo, kad sovietų žai
dėjai pralaimės prieš kanadiečių 
profesionalus visas astuonias 
rungtynes, suvalgė, išplėšęs iš 
puslapio, savo straipsnį, kai pa
sirodė, jog kanadiečiai bus lai
mingi, jei laimės nors pusę susi
tikimų. I

Kanados treneris Harry Sin- 
den pareiškė, kad sovietų koman
da galėtų lošti Nacionalinėj Le
do ritulio lygoj. Pavieniai so
vietų žaidėjai yra gerai užgrū
dinti individualiam žaidimui, o 
komandiniai jie geriau susižaidę 
už kanadiečius.

Keista, bet artėjant rinki
mams, premjero Trudeau prie
šai kaltina dabartinę vyriausy
bę už tokį Kanados ledo ritulio 
pažeminimą.

BELFASTAS. — Britų vy
riausybės pastangos sušaukti vi
sų politinių grupių konferenciją, 
kuri surastų politinį sprendimą 
Šiaurės Airijai, gavo dar vieną 
smūgį: atsisakė dalyvauti pro
testantų grupė. Anksčiau prieš

KISSINGERIO VIZITAS IŠSPRENDĖ
Oficialiai patvirtinta, kad 

Amerikos kviečių, 15 milijonų 
bušelių, bus vežama į Kiniją. Ši 
pati Amerikos kviečių neužsakė, 
tačiau norėjo jų gauti Prancūzi

joje. Viena prancūzų agentūra, 
pritrūkusi savo kviečių, dalį jų 
užsakė Amerikoje, kuri gaus apie 
30 mil. dol.

MASKVA. — .Prezidento patarėjas Kissingeris baigė pasita
rimus su Kremliaus vadais ir išskrido į Londoną. Paskelbtame 
bendrame pareiškime sakoma,, kad buvo tartasi dėl Europos sau
gumo, susitarta atnaujinti derybas dėl strateginių ginklų maži
nimo ir eventualaus jų uždraudimo ir svarstyti prekybos klau
simai. Klausimuose dėl prekybos buvusi padaryta pažanga. Spau
dos sekretorius Ziegleris korespondentams Baltuose Rūmuose 
pareiškė, kad buvo kalbėta ir apie Vietnamą, tačiau to komunikate 
nėra.

Amerikos paskolą
WASHINGTONAS. — Ameri

ka sutiko padėti Rumunijai ieš
koti žibalo Juodojoje jūroje, Ru
munijos teritoriniuose vandeny
se. Amerikos Eksporto-Importo 
bankas duos Rumunijai kreditų. 
Rumunai išleis Amerikoje virš 
3 mil. dol. dugno gręžimo įren
gimams ir amerikiečių patarna
vimams.

Paskola Rumunijai yra pirma 
po penkerių metų pertraukos. 
Laukiama, kad ir Lenkija gaus 
Amerikos paskolų. Pirmadienį 
Amerikon atvyksta Lenkijos už
sienio reikalų ministeris Stefan 
Olszowski, kuris tarsis su se
kretorium Rogers. Laukiama, 
kad bus paskelbta apie naujų 
konsulatų atidarymą. Lenkija 
atidarys konsulatą New Yorke, 
o Amerika — Krokuvoje.

Paskola Rumunijai bus pen- 
keriems metams su 6% palūka
nų. Įrengimus, technikus ir brė
žinius jūros platformai statyti 
parūpins Offshore Co. iŠ Hous
ton©, Texas.

likų organizacijos. Dar du vy
rai žuvo ir du buvo sužeisti ka
talikų tavernoje Belfaste. Per 
trejis metus žuvo 556 žmonės.

TEL AVIVAS. — Karinis Iz
raelio teismas nuteisė vieną ara
bą mirti už granatos padėjimą 
civilių autobuse, kur du kelei
viai buvo sužeisti.

SEDULAS. — Abi Korėjos iš
siskyrė nebaigusios spręsti klau
simų apie išskirtų šeimų sujun
gimą. šiaurės Korėja siūlo pa
sitarimus praplėsti į politinę sri
tį, o pietiečiai pageidauja svars
tyti tik šeimų klausimą.

WASHINGTONAS. ^Ame-
■ - . -1 - -

rikos šalpos čekius gaunančių 
asmenų skaičius pakilo tarp ba
landžio ir gegužės mėn. 20,000 
žmonių, daugiausia merginų su 
mažais vaikais. Iš viso šalpą ga
vo 15,089,000 asmenų.

AUCKLAND. — N. Zelandi
joje rinkimai irgi įvyks lapkri
čio mėn. ir jau prasidėjo kam
panija. Tautinės partijos vyriau
sybė valdo Zelandiją jau 12 me
tų, tačiau ji turi parlamente tik 
44 atstovus, opozicijos darbo 
partija turi 40.

ROMA. — Italijos komunistų 
partija paskelbė, kad jos prezi
dentas ir buvęs sekretorius Luigi 
Longo jau seniai gydosi netoli 
Maskvos esančioje ligoninėje. 
Jis yra 72 metų.

PARYŽIUS. — Koresponden
tai surado Paryžiuje William 
Taub, kuris sakėsi esąs Jimmy 
Hoffa advokatas. Patirta, kad 
jis niekad advokatu nėra buvęs. 
Jis atsisakė kalbėti apie savo 
praeitį.

ROMA. — Vandalo sužalotos; 
Michelangelo Pietos restauravi
mo darbams bus panaudotas 
zilijos vaškas, vadinamas 
nauba vaškas, gaunamas iš 
tingos medžio rūšies. Jis 
lėps suklijavimo žymes.

Ekonomistas apie 
vyrų “apetitą”

CARACAS. — Brazilijos eko
nomistas Josue de Castro savo 
paskaitoje Venecueloje, pareiš
kė, kad žmonijos technologijos 
pažanga ir žemės turtai gali, ge
rai administruojant, išmaitinti 
10 ar 20 kartų daugiau žmonių, 
negu jų pasaulyje yra. Jis ne
tiki pranašavimams, kad žmoni
jai gresia krizė.

Ekonomistas ir sociologas to
liau sako, kad Pietų Amerikoje 
žmonių augimas yra didesnis 
kaip kitur dėl dviejų priežasčių. 
Pirma — alkani vyrai turi di
desnį “lytinį apetitą”, o mote
rys, kurių dietoje trūksta bal
tymų, yra vaisingesnės.

-MASKVA. — Nors sovietų vyriausybė nutarė imti iš išva
žiuojančiųjų savo piliečių “švietimo mokesčius” jau rugpiūčio 3 d., 
tačiau paprasti sovietų piliečiai apie tuos mokesčius išgirdo tik šią 
savaitę. Tų mokesčių taisyklės buvo išspausdintos užsienio politi
kos žurnale “Novoje Vremia”. Piliečiai, kurie emigruoja iš So
vietų Sąjungos turi atsilyginti valstybei už išeitą mokslą. Juo 
daugiau mokslo gauta, tuo didesni mokesčiai, sieikią iki 30,000 
rublių. Nors teoretiškai mokesčius turi mokėti visi emigrantai, 
praktiškai jie daugiausia liečia žydus, kurie šiuo metu lengviau 
išleidžiami už kitus.

Senatas 76-15 balsais nu
tarė apriboti debatus dėl strate
ginių ginklų susitarimo, kurį 
prez. Nixonas padarė su sovietų 
vadais Maskvoje. Kiekvienas se
natorius tuo reikalu galės kalbė
ti tik vieną valandą.

V Viet Congas paskelbė atsi
šaukimą į kovotojus Kambodijo
je, ragindamas juos stipriau pa
spausti vyriausybės jėgas ir už
imti sostinę Phnom Penhą.

Popiežius sudavė smūgį 
“moterų išlaisvinimo” bylai, pa-1 
reikšdamas, kad katalikų baž
nyčios kunigai galės būti tik vy
rai ir tik nevedę.; Moterys for
maliai negali būti patvirtintos 
nei lekcijų skaitymo darbams.

Irako prezidentas AI Bakr 
išvyko į Maskvą tartis dėl pro-so- 
vietinio arabų bioko, į kurį įeitų 
Sirija ir Irakas.

Amerikiečių grupė, vado
vaujama prokomunistinių vado
vų, išvyko į Hanojų parvežti tri
jų karo belaisvių, kuriuos Hano
jus paleidžia. ' ’ <' .
' • Upės keltuvas^Malaižijoje 
apsivertė ir 20 asmenų prigėrė.

Hollywoode mirė 77 metų 
aktorius William Boyd, žinomas 
kaip kaubojų filmų herojus Ho- 
palong Cassidy.

šių mokesčiu klausima iškėlė 
prancūzų socialistai, kuriems so
vietų ambasadorius Prancūzijoje 
Abrasimovas paaiškino, kad mo
kesčiai reikalingi pristabdant 
“smegenų nusunkimą” iš Sovie
tų Sąjungos.

Apie 500 žydų iš 11-kos sovie
tų miestų pasiuntė skundą Jung
tinių Tautų sekretoriui Wald- 
heimui, reikalaudami sustabdyti 
“dvidešimto amžiaus baudžia
vą”. Tie patys žydai apeliavo ir 
į sovietų vyriausybę, kad ji at
šauktų “diplomų mokesčius”. Tie 
mokesčiai esą per aukšti.

Sovietų žydai mano, kad Krem
liaus vadai tikisi pasidaryti už
sienio valiutos atsargų imdami 
tuos mokesčius. Pasų ir emigra
cijos įstaigos tarnautojas pulk. 
Andrei Verenin pareiškęs vie
nam žydui, kuris skundėsi dėl 
dideliu išvažiavimo mokesčiu ši
taip: “Tegul jūsų Goldą Meir 
neperka Amerikos Fantomų, bet 
tegul perka sovietų žydus”.

Pirmadienio New York Times 
išspausdintas laiškas, parašytas 
Zev Katz. Tarptautinių Studijų 
centro MIT institute lektoriaus. 
Jis sako, kad nežiūrint j tokių 
sovietų mokesčių nemoralumą, 
jie nėra ir teisingi. Iš sovietų 
šaltinių, kurie visada gyrėsi, 
koks pigus yra švietimas Sovie
tų Sąjungoje, paimtais duome
nimis, jis nurodo, kad universi
teto mokslas kainuoja 5,500 ru
blių, o sovietai reikalauja 12,500. 
Patys sovietų šaltiniai yra įro
dę, kad žmogus, baigęs mokslus, 
sugrąžina savo darbu valstybei 
skolą per 5-7 metus. Be to, emi
grantai palieka savo butus ir na-

mus. Jei iš 60.000 žydų 20,000 
yra pensininkai, tai jų pensijos, 
medicinos priežiūra ir kiti vals
tybės patarnavimai, skaitant po 
1,000 per metus, sutaupo sovie
tų valdžiai 20 mil. rublių per 
metus. Jei valdžia išleistų visus 
60,000 žydų, per 10 metų val
džia sutaupytų 200 milijonų vien 
tik iš nemokamų pensijų, valdžia 
gautų 128 mil. rublių iš butų ir 
namų, atsirastų daugiau tuščių 
vietų tarnybose, universitetuose.

Laiškas baigiamas tvirtinimu, 
kad Kremlius žino, jog pinigai 
švietimo mokesčiams turės ateiti 
iš užsienio žydų. Tuo pačiu So
vietų Sąjunga šalia savo tradici
nių eksportų kailių, dujų, miš
ko medžiagos, taps originalia 
naujos prekės — žydų — ekspor
tuotoja.

Karas P. Vietname
SAIGONAS. — P. Vietnamo 

kareiviai turi nemažai sunkumu 
Quang Tri mieste, kur tvirtovėje 
stipriai įsikasę ginasi komunistų 
daliniai. Saigono marinų puoli
mą pristabdė priešo artilerija. 
Marinų brigados vadas The Lan 
pareiškė, kad tvirtovėje yra pa
kankamai marinų, kurių priešas 
atgal jau nebeišstums.

Šiaurės Vietnamas 
kad prie Hanojaus ir 
buvo numušti 6 JAV
Paskutinėmis dienomis lėktuvai 
padarė kasdien virš 300 skridi
mų.

sovietų karo laivus
' WWASHLNGTONAS. — Vy
riausybės sluoksnių žiniomis, So
vietų Sąjunga ir Sirija tik ką 
baigė derybas dėl Sirijos sau
gumo sustiprinimo. Sovietai pa
žadėjo Sirijai modernių lėktuvų 
Mig-21 ir Sam-3 gynybos rake
tų, o Sirija davė sovietamse leidi
mą statyti karinio uosto įrengi
mus Latakijos ir Tartus uostuo
se, prie Viduržemio jūros.

Šie uostai sovietams bus nau
dingi po karinio personalo išva
rymo iš Egipto. Nors sovietų 
karo laivai vis dar naudojasi Į 
Egipto Aleksandrijos, Mersa 
Matruh ir Port Saido uostais, 
tačiau sovietų personalas iš lai
vų remonto dirbtuvių ir atsargi
nių dalių sandėlių yra išvežamas.

Sirijos karinė aviacija turi 
apie 100 senesnio modelio Mig-21 
ir apie 50 priešiėktuvinim Sam 
raketų. Sirija norėtų gauti Sam- 
3 raketų ir Mig-31J modernių 
lėktuvų, kurių iš Maskvos yra 
gavusios tik Varšuvos pakto val
stybės. Net ir šiaurės Vietna
mas negavo Sam-3 raketų.

Dar nežinia, ar iš Egipto iš
vežama Tu-16 lėktuvų eskadrilė, 
gaus prieglaudą Sirijoje. Tie 
lėktuvai dažnai iš Egipto bazių 
skraidydavo virš Amerikos Vi
toje laivyno Viduržemio jūroje. 
Tu-16 yra gerai raketomis gink
luoti žvalgybos bombonešiai. 
Žvalgyba jau pastebėjo, kad vie
na 
na

internuoti indus
KAMPALA. — Ugandos vy

riausybė paskelbė, kad nuo lap
kričio 8 d. visi azijatai, kurie dar 
bus neišvažiavę j Britaniją, bus 
kariuomenės sugaudyti ir užda
ryti stovyklose. Vyriausybė kal
tina britus, kad jie vilkina savo 
piliečių išvežimą. Daugumas 
Ugandos indų ir pakistaniečių 
tebeturi Britanijos pasus.

Tokie aziajatai. kuriems Ugan
da dar leidžia pasilikti, turi gau
ti iš įstaigų specialias identifi
kacijos korteles, kad ir jie nebū
tų sukišti į stovyklas, kai ka
reiviai pradės juos gaudyti.

Nemirtingasis Buda, Karo audroje

Didžiausią spaudos dėmesį su
kėlė komunikato žodžiai apie pre
kybą. Jau skelbiama, kad sovie
tai pažadėję sumokėti Amerikai 
iš II-jo Pasaulinio karo likusią 
skolos dalį. apie 500 mil. dol. Už 
tai Amerikos vyriausybė paža
dėjo Maskvai naujų kreditų. 
Spauda iš Maskvos šaltinių pa
tyrė, kad sovietų skola bus mo
kama dalimis iki ateinančio šimt
mečio pradžios. Prezidentas Ni
xonas bandys gauti kongreso pri
tarimą suteikti Sovietų Sąjungai 
“favoritinės valstybės statusą”. 
Tuo atveju, Amerikos bankai ga
lės skolinti Maskvai pinigu.

Washingtone kalbama, kad ne
tolimoje ateityje bus derybos dėl 
smulkių prekybos santykių deta
lių, tačiau Kissingerio atsilan
kymas pralaužęs storesnius le
dus.

Amerikos žydai šia proga spau
džia kongresą neduoti sovietams 
jokių lengvatų, kol Maskva ne- 
atšauksriiždėtų “švietimo mokes- 

;;či^”. x Sęn.-Bihicoff, sen. Javjts 
Treki ti yra nusistatę nepraleisti 
senate Amerikos nuolaidų so
vietams.

Tass agentūra paskelbė, kad 
vyriausybė davė leidimą ameri- 
rikiečiu Occidental Petroleum 
Corp, steigti Maskvoje savo įs
taigą. Iki šiol tokią įstaigą Mas
kvoje turėjo tik Pullman, Inc., 
kurios šaka planuoja liejyklą so
vietų sunkvežimių fabrikui prie 
Kama upės. New Yorko biržo
je, sužinojus apie Kissingerio 
pasitarimų rezultatus, pakilo ak
cijos. Amerikos biznieriai se
niai svajoja apie biznį su sovie
tais. Stebėtojai sako, kad tas 
biznis turės nugalėti dar daug 
kliūčių. Sovietų sistemoje biz
niauti yra nelengva. Sovietai ne
gerbia “copyrights” ar “trade
marks”. Slaptumo atmosferoje 
neįmanoma patikrinti produkci
jos kiekio, kainų ar pelnų. Ame
rikiečiai pripratę prie greitos ko
munikacijos, biznio mašinų, pa
tyrusių sekretorių ir laisvo va
žinėjimo, turės sovietų miestuo
se daug sunkumų.

Vliko Taryba papildyta dviem 
naujais -- jaunais nariais. Vli
ko Taryba savo nepaprastame 
posėdyje, įvykusiame rugsėjo 9 
d. patvirtino Vliko Pirmininko 
dr. J. K. Valiūno pasiūlytus du 
kandidatus į Valdybą. Tuo bū
du, iš Valdybos neseniai pasi
traukus Romui Keziui ir dr. Bro
niui Nemickui naujais nariais 
patvirtinti Vytautas Bronislavas 
Radzivanas (27 m. amž.) ir An
tanas Vytautas Razgaitis (25 m. 
amž.).

Vliko Valdybą šiuo metu su
daro: pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas. J. Audėnas, St. Dzikas, 
dr. J. Puzinas. V. B. Radzivanas, 
A. V. Razgaitis ir J. Valaitis.

Abu naujieji nariai turi mok
slinius magistrų laipsnius — Ra
dzivanas iš inžinierijos (Manhat
tan College New Yorke) ir Raz
gaitis iš matematikos (Ohio valst 
universitete). Jie abu siekia dak-1 
taro laipsnio ir abu ateitininkų j 
veikėjai. Radzivanas yra Lietu-Į = 
vių Fronto Bičiulių kandidatas, 
o Razgaitis — paties Vliko pir
mininko parinktas.

Tarybos nepaprastai sesijai j žė i Camdeno taverną, pavogė 
pirmininkavo J. Pažemėnas. Lie

Kinija perka 
Amerikos kviečius
WW ASIIINGTON AS. šian

dien sostinėje laukiama paskel
bimo apie susitarimą su Kini
ja. kuri norinti pirkti Amerikos 

Į kviečių. Žinią apie tas derybas 
Į paskelbė Kansas City javų pra
monės žurnalas. Jo žiniomis. Ki
nija perka apie 500.000 tonų 
Amerikos kviečių. Vakar žemės 
ūkio sekretorius Earl Butz tu
rėjo pasirodyti Atstovų Rūmų 
žemės ūkio komitete. Buvo lau- 

, kiama jo oficialaus pranešimo 
i apie susitarimą su Kinija.

prie Kompong — Trabek, Kambodijo- tuviu Vienybės Sąjūdžio atsto- gėrimu ir taverną saugojusi vii-
je, visa šventykla buvo sunaikinta;] 
išliko tik Budos stovyIa nepaliesta. vas. sekretorium buvo J. Valai- kinį šunį.
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Porq spaudos nusižeminimo, pavyzdžių 
kur tenka paliesti tjtfvo vyresniuosius

Autorius nurodo ir kitą pusę 
— apžvelgia naujus veikalus, ku
riuose kyla protestai prieš nu
krypimu ąųo Bažnyčios, prieš iš
davimą, ir viltis sutvirtinama 
Fatimos pranašystėm.

Straipspįo autorius yra mipė-

Pranciškonų Darbininkas Nr. 
38 apie “dvasininkų išdavimą” 
straipsnyje “Kodėl kalbama, ko
dėl tylima?” rašo:

Bąryžiuje eina mėnesinis laik
raštis “Exil et Libęrtė”-,.leidžią- tųs sąjupgps nąrys ĄnnetMąrič 
mis “s?jungus pavergtom tau- Qasztowtt — liętuyiškaį tariąnt 
tąm gipti” (Upiąn P9Ur la pę- — Goštautas, 
feu “ę des Feuples Opp^imes). 
Pjautiniame 44 nr. (gautame 
.*. A. dėka) yra str. “La Trahi- 
son dės cleres” (Dvasininkų iš
davimas) — kąlbąmą apię dvąsį- 
ninkus, kurie esą išdavę ištiki
mybę Bažnyčiai;; išdavę jiems 
patįkętą tikįnęiųju vadovavimą, 
bęndradarbiąudami su tikėjimo 
pr esais, mąrksistįniais ąteistąįs.

Autprįųs apžyelgią eilę pasi
rodžiusių knygų, iš kurių matyt 
konkrečiai vieną tų kunigų gru
pė — tai tįę, kųrię, pęsįliąųdami 
kalbėti apie “teisingumą pasau
ly”, tęsirųpina Azijos bei pjetų 
/ merikos žmonėm; bet “kada 
trys milijonai lietuviu; šaukia . 
anie savo kentėjimus įi1“ ręišlcią 
savo teisę į savo tikėjimo prak- 
t kavimą, o į jų Šauksmą Mask
va siunčia gąująs ir
Turkestąno jiems nąįkHįti, tai 
niekas iš krikščionių; nereiškią 
protesto ir dėl jų n ėiRtęrvenuo-! 
ja. Viskas, ką daro ar sako Sp- 
v:etų Sąjunga, įiem yra švęntą 
ir laikoma, deja, nelyginant evan
gelijos tiesa... Puolamas kapita- 
Fstirnų režimų “materializmas”, i 
bet nieko nesakomą apie komu- 
n’stinių režimų “totaįistinį ir 
destruktyvų materializmą'”.'

Autorius kalba ir apie žurna
lus, kurie vadina save katalikiš
kais, bet kurie prisiima markais-. 
tini gąlvojįmą.

Iš čįą ir tą tylą apie komunis
tų dąrhua.

Šie faktai — sako autorius — 
patvirtiną pranašišką didžiojo 
Pįjąus NU 1948 pamatymą, kad 
tįįks.tanfinę dvigubų agentų stos 
į sepjįparįjąs ir bus įšventįjjti 
kunigais Europoje. Sumini da
bar išėj usią'.knygą, kuri ap^ ip- 
kius faktus kalba Vengrijoje įr 
Slovakijoje. *3$-

II
Vladas Ramoj us, kurs su kun. 

Algiu Keziu ir E. Bradunaite bu
vo išvykęs į WypIPlP? Slėnį, 
Pennsylvanijoje, aprašyti ten 
tebegyvenančių lietuviu anglia
kasių, savo sefijpje brandžių re
portažų “Veidai ir vaizdai se
nojoj Pennsylvanijoj straip
snyje “Kur tįgy^į sąųgp parapiją 
ir klęboną” Įįrąų^o bjr. 2Q7 
kąpčįai bando apeiti ppiausįą te
mą, kpdęl KątaĮįkų Bažnyčią 
Amerikoje yra pas.idąrįųsi lie
tuviams piktą pąnąptę ir nutau
tintoje :

. “1Q72 m. gegužės 5 d, pirmą 
kartą rupšdamiesi vyktį Į Mt. 
Carmėl, iš anksto buvom pain
formuoti, kad mūsų ten niekas 
nęląųks ir nepasitiks, pęą ten ne
bėra lietuvių kilmės klebono, o 
lietuvių parapiją vąldp italų kil- 

! męs kunigas. Ieškodami išeities, 
pąskambįnpųi kun. Čeponiui, da
bar klebonaujančiam nedidelėje 
airių parapijoje prie Mt. Car
mel1’-.

Pakeliui paklydę ir pavėlavę 
Į paskirtu laiku pasimatymą su 
kun. ėeponiu, jie užėję Į Mount 
Cąrrneį dar 1^92 metais statytą 
bažny^lę," kuį- radę pagarbiai 
stovinčią Lietuvos trispalvę vė
liavą, “panašiai kaip šnenadory- 
• n- ‘ .

“Bet kąd laikytų Lietuvos tri
spalvę ir italų kilmės klebonas, 
o trispalvių nematėm visoje ei
lėje bažnyčių, kuk* klebonauja 
tikri lietuviai, mums pasidarė 
nuostabu”, stebisi Ramojus.

“•Vos spėjus apsidairyti, atbė
go apie 50 m. amžiaus moteris 
ir, sužinojus, kad esam tie patys, 
kuriuos ji/turėjo pasitikti, iš jos 
lūpų ėmė veržtis nesustojantis

n ji> i■■■■■■■■

Praf. Yaęlęvp Biržiškos

Etaną ją rpę tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose yįršeliuosę parduodami už S4.CQ, o kietuose 

viršeliuose uz S6.00.
Abi knygas gąusitę, jei pinigus pasiusite tękių adrę^u:
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Jurgis Ghauda, SIMAS. Platus kleraipjinj.^, 8PO§¥ąi4S aP'e Simfl 
Kudirkos .pabėgimą ir jo. išdavimą rusams.” Tragedija įvyko' bendra 
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ęn.vjv- ZJQ ps|.. Si-QQ.
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ifnU HiH«ruora~foio nuotraukomis 331 psl S3.Q0
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Wi$consino šaltkalvis Howard Angernrieyer iš Neenah, Wis., su šia dviratininko figūra tapo skulp- 
iorįum. Iš įvairiu metaliniu objektu ir metalo laužo jis sukuria figūras, kurias noriai perka 

Tro>wiės, mokėdami nemažus pinigus.

žodžių sriąųias. Ji esanti Ma- JUOZAS KARIBUTAS 
hanoy City gimusi, b,et Mt. Car
mel ųžąugusi įr šios parapijos 
pradžios, jnokykją su lietuvių kal
ba baigusi Marija Pieri, ištekė
jusi už italo”.

“Q ką.pasakoti bei kuo didžiuo
tis Mąrija turi”-, tęsia autorius. 
“Greit suprątom, jog ji yra liet, 
parapijas klebonų akyli prižiū
rėtoja, kad naujieji klebonai, bū
dami ne liętuviškos kilmės, para
pijos neišvestų iš lietuviško ke
lio. Kąd ir ta nauja Lietuvos 
trispalvė, kuri stovi bažnyčioje 
prie altoriaus, prieš kelerius me
tus nupirkta Marijos Pieri ir ki
tų iniciatyva, kai senoji susidė
vėjo. Tada parapijoje klebona
vo Čekų kilmės kungias Husek. 
Marijos Pieri vadovaujami, lietu
vių kilmės parapiečiai, o tokių 
parapijoje yra apie 75 proc., pri
vertė kleboną kun. Husek ne tik 
pašventinti Lietuvos vėliavą, bet 
ir lietuvišką pamokslą pasakyti, 
kurį parašė lietuviškai rašyti 
ti mokantys šviesuoliai. Nors 
klebonas dabar mišias laiko ang
liškai, bet choras dažnai sekma
dieniais gieda lietuviškas gies
mes, o tautos šventėse ir Lietu
vos himną.

“She is a hundred percent Li
thuanian, she is a Lithuanian 
tiger-...’’, pasakęs lietuvių Šv. 
Kryžiaus parapijos klebonas Ni
cholas C. Dienno, italas, pats iš
lenkęs dvigubus stikliukus stip
riosios ir autoriui užsakęs “tau
raus gėrimo”.

“Klausantis tokios klebono 
kalbos, darėsi pašėlusiai sma
gu, kad parapijoj yra stiprių lie
tuviškų “tigrų’-’, kurių klebonas 
net nesitiki nugalėti, o turi jų 
klausyti. Jis tik nusiskundė, kad 
lietuviškai nemoka išklausyti iš
pažinties, todėl dažnai turi pra
šyti kaimyno kun. J. Čeponio tal
kos ir jam nelikti skolingu, kad 
šis išklausytų lietuviškai išpa
žintį atliekančius parapiečius, 
kurių, anot klebono, dar yra šim
tai. Tuo tarpu J. Čeponis čia yra 
paskirtas ne liet. šv. Kryžiaus 
klebonu, bet administruoja nedi
delę airių parapiją gretimam Ma
rion Hights bažnytkaimyje. Ko
dėl tokia keista vietos vyskupo 
taktiką, kodėl grynai lietuviška 
parapija palikta be lietuvio kle
bono., taip ir šiandien neaišku”, 
baigia Ramojus šią keblią temą.

Neturint drąsos atvirai pažiū
rėti, “kodėl tokia keista vietos 
vyskupo taktika”, taip ir lieka 
“neąįšku”, nors atviriau pažvel
gus, jei ne visi, tai didžiausia 
daugumą vietos ir ne vietos vys
kupų (kad ir “dypukų vyskupas” 
Brizgys) tokios ‘keistos taktikos’ 
laikosi, kai tuo pačiu metu to
kiame netolimame nuo Mt. Car
mel mieste Skrantone kunigui 
Mykolui Valatkai mirus lietuviš
kiausią lietuvių parapija tebėra 
be kunigo ir lietuviai yra pri
versti prašyti lenkų kunigo pa
tarnavimo, kadangi nė vienas 
lietuvis kunigas neturi tiek lie
tuviškos patriotiškos drąsos per
imti kun. Mykolo palikimą be 
vietos vyskupo leidimo, žinodami, 
kad leidimo negaus, kadangi pa
rapiją įr bąžnyčia yra tautiška 
lietuviška. J. Pr.

jis prisipildė kiek 
vietų. Tik pirmoji 
tuščia. Mažai kuris 
moka anglų kalbų, 

norėjo su mą-

krąigytas. Prie jų pastatytas 
lyg Lietuvos ūkininko kar
vėms girdyti lovys. Prieš visą 
šitų papuošalų žmonės sustoja 
ir meta į ta lovį pinigus, labai 
žemai nusilenkia, suploja tris 
kartus delnais. Tada pakelia 
akis į dangų ir lyg stabo ištik
ti kokia dešimt minučių stovi 
vietoje. Tada vėl žemai nusi- 
leiįkia ir eina sau pasimeldę. 
Kitaip tas Dievas jų maldas 
surikiuoja ir priima?

Einame toliau. Vyšnių žie
dai, tyliai vėjo pučiami, kren
ta mums po kojomis,. Nuo ki
tos maldyklos eina būrvs bal
tais rūbais apsirengusių mal

dininkų. Jie rankose laiko po po kojomis. Labai panašiai te- 
vėliavėlę. Mano gidas juokais ko matyti Paryžių iš Eifelio 

bokšto, kuris gerokai aukštes
nis už pastarąjį. Taip pat ap
linka kur kas gražesnė.

Paketui užsukame į sporto 
salę, kur vyko savotiška masi
nė sporto mankšta. Sakyčiau 
daugiau panaši į karišką pa
siruošimą? Tai galėjo būti' apie 
tūkstantį abiejų lyčių jaunuo
lių. Jų sugrupavimas ir ietinė 
bęi kardų mankšta sudarė ga
na darnų pasigrožėjimo vertą 

Nors kartais atrodė 
ypatingai kai rė

kaudami puolė priešų. Specia
liose uniformose bendras deri
nys žavus.

(Bus daugiau)

juos pravadina: John Birch 
Society. Dairausi po labai di
delį vyšnių žiedais pasipuošu
sį sodų, kur tolumoje matau 
deginamus atliekamus nerei
kalingus popierius ir galvoju, 
kam gi tas kvailas jąponas to 
parko grožį bando sumenkin
ti. Turistų nedaug. Jie lenkia 
vyšnių šabus ir fotografuojasi. 
Tų patį ir aš padarau, kad Par* 
vesčiau bent dalelę to regėto 
grožio į pamuš. vienetą.

Priartėjome ir prie Iniperiall^auro^^*’ 
pilies, kuri atrodo slėpiningą 
kaip ir pati aplinka. Ją supa 
didelis kanalas, apsodintas ke
turiomis vyšnių eilėmis. Prie 
kiekvieno tilto, kuris veda 
per kanalų į pilį, stovi po porą 
didžiai ginkluotų sargybinių įr 
į tą paslaptingą pilį nieko ne- 
įleidzįa. Taip mylias .ėjome 
vis aplink ir aplink, pilį stębę- 
daipi iš tolo. KąpąĮę plauko 
pietriniąį karpiai, kurio yisąi 
neljijo praeivių. Iš tolo rputosi 
didelis Tokijo “Tower” arba 
bokštas, į kurį vėliau teko įsi
kelti ir stebėti miestą, likusį

(IIKIIIIIIIIIHIIII*
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED UTHUANTA- Cikagięlės įspūdžiai Oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
X -iasminA KISS «N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotakių 

^prašymai, paimti jš gyveuiniQ. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
■ 50 psl. Kaipa

Kržątijanąs poQęląiti$/ THĘ SEASONS. Klasinės poemos “Metai17 poeto 
\Tądor įtasiepip vertimas. Gražus įeidinį’s, 127 psl. Kainą §3,.00..

Dę. Juozas ę. KopčįyA VYTAUTAS ĮįįĘ QRĘAT. Istoriniai DLK by
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės įr jos kaimynų istprįją. 
HĮ psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.d0.'

Dauguma šių tovgų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
iUas knygas galimą įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
oiniijinę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, IJįi

progomis. Jas u 
atsiuntus čeki ar

8060b

(Tęsinys)
o atskridęs lėktu

vas, kuris apsisukęs ir prisi
pildęs kuro ir keleivių skris 
atgal. Na, ir pasipylė japonų 
visokio sudėjimo: siaurom 
akim, kreivom, kojom, ilgais 
kaklais ir labai siauromis aki
mis. Nemažiau jų laukią ir 
grįžimo. Jie visi prisipirko 
“Free Duty” degtinės, cigare

čių ir šiaip kitokių gėrybių. 
Į Jie labai malonūs. Šypsosi kur 
reikia ir kur ne. Kai susėdom 
į lėktuvų, 
tik buvo 
klasė veik 
iš japonų
nors nevienas

Inimi kalbėtis.
Vidurinėje eilėje', antras 

nuo manęs sėdi Pan Aųi agen
tas, kuris visą laiką duoda 
man įvairius Amerikos gyve
nimą liečiančius klausinius. 
Kiti gi, vis domisi mūsų pokal- 

,biu ir primygtinai- aną “išspa- 
vėdoja”, ką aš tpasąkojų jam.

Lėktuvas neria visu įnirtu
siu greičiu link Tokijo. Vėl 
valgiai, gėrimai ir žmonių 
įvairios nuotaikos, kurios įvai
rina kelionę, ją papildo.

Lėktuvas stabdo greitį, pasi
ruošdamas nusileisti ir išbars
tyti keleivius. Pavakario ro
kuotas oras ir žmonių tamsus 
apsirengimas niūrina aplinką 
ir nuotaika nekokia. Stoviu 
didžiulėje eilėje prie pasų 
kontrolės ir matau visur juo
dos lyg prie “graboriaus” ei
lės. Vienas kitas turistas pa
šviečia savo kito,s spalvos dra
bužiu arba blondiniais plau
kais, tai viskas. Praėjęs visus 
kontrolių formalumus ir pasi
keitęs pinigus pasiimu taxi ir 
važiuoju per vyšnių žiedais 
baltai pasipuošusį miestą. Iš 
karto net akys prašvito. Balta, 
šviesu ir malonų. Važiuoju ir 
dairausi pralinksmėjęs. Dar 
tokio grožio niięste niekur ne
teko matyti.

Rytojaus dieną kėliausi pa
ilsėjęs ir per pusrytį susipaži
nau su vienu japonu, studija
vusiu Amerikoje. Pasisiūlė 
man būti gidu. Mielai sutikau. 
Kur kas geriau su vietiniu. Jis 
be vargo viską sužinos ir ke
liauti po miestą bus kur kas 
geriau. Tad. prisidėjus
vienam amerikiečiui, sudarė
me trijulę.

Einame į Imperial pala
kę. pasiūlo, gidas.

(latvėje vyšnių žiedai, vėjo 
barstomi po kojomis lyg baž
nyčioje per procesijų. Šaltas 
vėjas darko plaukus ir mes 
susigūžę paskubomis žygiuo
jame link parko. Sutiktieji 
žmonės tokie jau vienodi. Jų 
lyg smilga prapjautos akys 
kartais nelabai draugiškai pa
lydi turistą. Priartėjome prie 
kažkokios šventyklos, kuri 
daugiau panaši į stadioną. 
Marškomis pridengtas priekis 
ir kokiais tai hieroglifais pri-

dar
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ZiptCode’s the only we’ve -kept

Norbert J- Rokusek t ■: ' * , 
—-TOfemafrorTinau^... ... •

1739 So. Hąlsted Street Chicago, Ill. 60608

, _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— FRIDAY, SEPTEMBER 15, 1972



DR. JUOZUI BORTKEVKTUI-BARTKUI75 METAI AMŽIAUS
Gimė 1897 m. rugsėjo mėn. 

18 d. Raseinių aps., Šiluvos 
vai., Sudeikių vienk. Tėvai 
Petras ir Julija Bortkevičiai 
nuosavos žemės neturėjo, ją 
nuomodavo. Iš Sodeikių persi
kėlė į Padubysio vals. Barsu- 
kynės vienk. čia vieta graži, 
žemė gera. Netoliese Kiauno
rių bažnytkaimis. Sūnui Juo
zukui augant, tėvelis ėmė iš 
elementoriaus mokyti abėcė
lės. Deja, neilgai teko džiaug
tis tėvelio meile, nes 1906 m. 
puo šiltinės pasimirė. Motina jaunų gimnazistą sudomino, 
su Juozuku vėl grįžo gyventi į 
Šiluvos valsčių.

Po tėvo mirties, motinos rū
pestis buvo kaip nors sūnų lei
sti į mokslą. Šiluvoje buvo tik 
viena pradžios mokykla, per
pildyta mokiniais. Reikėjo 
samdyti privačius mokytojus. 
Vieną žiemą mokė dėdė Kos
tas Gorodeckis, o kita G. Pet
kevičaitė. Taip per dvi žie
mas Juozukas buvo parengtas 
ir 1909 m. išlaikė egzaminus į 
Šiaulių Gimnazijos parengia
mąją klasę. Gimnazijoje jam 
mokslas sekėsi gerai.

Po 1905 m. revoliucijos caro 
valdžia sušvelnino Lietuvos 
krašto rusifikaciją. Nuo 1910 
m. Šiaulių Gimnazijoje buvo 
leista mokvti ir lietuvių kal
bos. Tos pamokos buvo nepri
valomos. Kas jas lankė, turėjo 
atskirai primokėti. Senelės F. 
Hulevičienės paragintas 
lietuvių kalbos pamokas 
kė ir Juozas Bortkevičius.

Gyvendamas Šiauliuose 
žinojo kai kuriuos anų laikų

visuomenės veikėjus — Lans- 
bergį - žemkalni, Dūmos at
stovą ūkininką Pavilių, Gri
nių, mokytoją Jadvygą Jušky- 
tę ir kit. Kartais Juozas lan- 
kvdavosi Šiaulių m. veikusio
je draugijoje “Varpas”.

Gerai mena, kaip 1908 
motina buvo nusivedusi į 
luvos miestelį, kur špitolės
įėję matė surengtą vaidinimą. 
Po vaidinimo choras ir publi
ka stovėdami sugiedojo —Lie
tuva Tėvynė mūsų, ši giesmė

m.i

sa-

tas 
lan-

pa-

Juozukas domėjosi ir kitais 
gyvenimo įvykiais. Būdamas 
4 klasėje, pradėjo verstis pri
vačiomis pamokomis. Mokė 
silpnesniuosius mokinius už 
mažą atlyginimą. Šiaulių gim
nazijoje mokslas buvo aukš
tai pastatytas. Ją baigę abitu
rientai lengvai išlaikydavo eg
zaminus į Rusijos universile- 

: tus.
Pirmą lietuvišką laikraštį 

Juozas matė ir skaitė. Tai bu
vo “Šaltinis”. Kas ir kur jį 
leido bei spausdino — nežino
jo-

1914 m. kilo pirmas pasau
linis karas tarp Vokietijos ir 
Rusijos. 1915 m. vokiečių ka
riuomenė artėjo prie Šiaulių. 
Tuo metu mokyklose vyko 
baigiamieji egzaminai. Juozas, 
nespėjęs įsigj'ti brandos ates
tato, su kitais išvyko į Rusiją. 
Apsistojo Vitebske, baigė lai
kyti egzaminus, įsigydamas 
brandos atestatą. Nuvyko į 
Vologdos guberniją pas dėdę 
miškininką. Gavo darbą mal-

DR. JUOZAS BARTKUS

PL Jaunimo kongreso nutarimai (5) vaikus tada graįiai išmoko lie
tuviškai kalbėt.

^INGsTjJ . «
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_ SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

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

ON SAYINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygą rinkoje

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

Chicagos lietuviu gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Paid and

QUARTERLY &
(V REGULAR
ZD PASSBOOK 

ACCOUNTrer Annum

NOW INSURED TO S20,000

kų sandėlyje. Susitaupęs šiek 
tiek pinigų išvyko i Maskvą 
medicinos studijuoti.

Iki 1917 m. revoliucijos bai
gė 6 semestrus. Revoliucijos 
metu Maskvoje gyvenimas bu
vo prastas. Sužinojęs, kad Lie
tuva pasiskelbė nepriklauso
ma valstybe, 1918 m. gegužės 
mėn. per žaliąją sieną grįžo, 
Lietuvon. 1919 metais apsigy-j 
veno Kaune ir gavo darbą Že
mės Ūkio M-joje. Iš Kauno bu
vo perkeltas Į Raseinius, o iš 
čia Į Kretingą. Darbas buvo 

'malonus. Reikėjo prižiūrėti, 
kad likusi be savininkų žemė 
būtų apsėta ir būtų maisto. Čia 
bedirbant prasidėjo bermontia- 
da. Telšių komendantūra or
ganizavo dalinius, bet neturė
jo ginklų. Juozas Bortkevi- 
čius iš vokiečių parūpino 200 
šautuvų ir šovinių, kuriuos 
pristatė į Telšius.

Taip besidarbuodamas su
žinojo, kad Kaune prie Aukš
tųjų Mokslo Kursų veikia Me
dicinos skyrius. Atsisakė nuo 
turėtos tarnvbos ir išvvko i 
Kauną baigti studijų. Gavo 
Krašto Apsaugos M-jos stipen
diją. Atlikęs Karo mokykloje 
6 savaičių stažą buvo pakeltas 
Į karo mediko leitenanto laip
sniu. Vėliau dirbo 4 ir 5 pėst. 
pulkuose gydytoju. 1921 m. 
baigė medicinos studijas, o 
1923 m. išlaikė valstybinius 
egzaminus ir gavo medicinos 
gydytojo teises.

Tais pačiais metais sukūrė 
šeimos židinį su Eugenija če- 
kavičiene, daktaro Karolio če- 
kavičiaus našle. Turėdamas 
gydytojo diplomą, 1923 m. pa
sitraukė iš kariuomenės ir ap
sigyveno Zuhiškių dvare. Ver
tėsi privačia gydytojo prakti-

silaikyrno kartais tekdavo net 
teisme kelti bylas.

1939 m. pavasarį buvo per
keltas į Šiaulius Apskrities gy
dytojo pareigoms. Pagal Vy
riausybės išleistą įstatymą, at
lietuvino savo pavardę iš Bort- 
kevičiaus į Bartkų. Šiaulių 
Apskrities gydytojo pareigose 
neilgai teko būti, nes 1940 m. 

(Lietuvos okupacija ir naujas 
Sveikatos ministras žydas Dr. 
Koganas atleido jį iš pareigų. 
Vėliau paskyrė Joniškio ir 
kartu Šiaulių apskr. sanitari
jos inspektoriumi, šiose pa
reigose darbas buvo nemalo
nus. Naujos įmonių vadovybės 
nekreipdavo dėmesio į nuro
dymus. Be to, neturėjo nuola
tinės gyvenamos vietos, todėl 
1941 m. išvengė išvežimo į Si
birą.

Vokiečių okupacijos metais 
vėl buvo grąžintas į Šiaulių 
apskrities gydytojo pareigas.
1944 m. rusu kariuomenei ar
tėjant prie Lietuvos Dr. Juo
zas Bartkus su šeima pasi- 
.tr.aukė į Vokietiją. Vėliau per
sikėlė į Austrijos sostinę Vie
ną. Rusams artėjant prie Vie
nos, grįžo Vokietijon. Teko 
gyventi Halėje, Turingijoj, 
Wieesbadene ir Kasselyje.
1945 m. pasibaigus karui, vi
sose stovyklose organizavosi 
vaikų darželiai, pradžios mo
kyklos, gimnazijos ir įvairūs 
kursai. Toms visoms mokslo 
įstaigoms tvarkyti, Centrinis 
Lietuvių Tremtinių B-nės Ko
mitetas sudarė švietimo Val
dybą, kurioje nariu buvo ir 
Dr. J. Bartkus. Jam buvo pa
vesta programų sudarymas, 
mokytojų cenzas, moksleivių 
fizinis ugdymas, sveikatos rei
kalai ir t. t.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

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

1924 m. buvo pakviestas į 
Gelvoniu
mokytoju. Dėstė gamtos mok
slą, higieną, Lietuvos geogra
fiją ir matematiką. 1928 b. bu
vo paskirtas Ukmergės Ap
skrities gydytoju. Kartu buvo 
gimnazijos, kalėjimo ir amatų 
mokyklos gydytojas. Prižiūrė
jo ir apskrities ligoninę, 
lankydamas ligonius buvo 
sikrėtęs dėmėtąja šiltine, 
kurios vos išsigelbėjo. Ši 
tovė buvo gerokai surusėjusi 
ir aplenkėjusi. Dėl švaros ne-

vidurine mokvklaC 4-

Be- 
ap- 
nuo 
vie-

LIETUVIŠKO ŠVIETIMO IR KULTŪRINĖS
P. STRAVINSKAS

Penktuoju savo nutarimu kreipti ypatingą dėmesį (tik ne- 
(“LietuviŠko Švietimo reikalu”) nurodoma, kam tas siūlymas ad- 
Jaun. kongresas iškelia daug ge- (resuojamas) į lietuvių 
rų idėjų ir duoda kompetentin
giems PLB ir kraštų LB orga
nams pasiūlymų pasirūpinti mū
sų jaunimo lietuviškuoju švieti
mu, o šeštuoju (“Kultūrinės vei
klos reikalu”) sugestijuoja teik
ti pagalbą mūsų jaunimui, gy
venančiam neturtinguose kraš
tuose, skatinant jo kultūrinę vei
klą.

Tų idėjų ir sugestijų ypač gau
su nutarime švietimo reikalu. Jų 
visų čia nekartosiu, Pasisakysiu 
tik dėl tų, kurios mano nuomone, 
yra svarbesnės ir dėl to reikalin
gos didesnio dėmesio, taip pat dėl 
tų, kurias man atrodo sunkiai 
beįvykdomos.

1) Dėl kalbos kursų mišrių šei
mų “nelietuviškoms dalims”.

Penktame nutarime siūloma

kalbos 
kursų ruošimą mišrių šeimų "ne
lietuviškai daliai”...

Nejaugi atsiranda tokių lie
tuviškų kolonijų, kur yra tiek 
daug mišrių šeimų ir jų "nelie
tuviškų dalių”, kad tos “dalys” 
galėtų net lietuvių kalbos kursų 
klases užpildyti? Gal čia kiek 
perdėta.

Antra, neįsivaizduoju, kad tos 
“nelietuviškos dalys” jau tiek 
būtų persiėmusios lietuvių kal
bos išmokimo reikalu, jog tokius 
kursus lankytų. Kažin, ar nebū
tų geriau mišrių šeimų “nelietu
viškoms dalims” išmokti lietuvių 
kalbos iš jų “lietuviškų dalių”. 
Man yra žinomas jau ne vienas 
atvejis, kada nelietuvis vedęs lie
tuvę arba nelietuvė, ištekėjusi 
už lietuvio, išmoksta lietuviškai 
iš “lietuviškos dalies”. Netgi ir

2) Dėl lietuvių kalbos moky
mosi iš knygų, plokštelių, iš mag
netofoninių juostų ir pan.

Siūloma tokias lietuvių kalbos 
mokymosi priemones paruošti 
ypač vokiečių, ispanų ir portu
galų kalba.

Siūlymas geras. Jis turėtų bū
ti nedelsiant vykdomas. Tokie 
cat geri ir vykdytini taip pat kiti 
panašūs siūlymai, daug pvz. dėl 
lietuvių kalbos vadovėlių paruo
šimo, dėl lietuvių-ispanų, lietu- 
vių-portugalų kalbų žodynų išlei
dimo ir pan. Keik ir su šiuo siū
lymu sutikti.

3) Dėl finansinio parėmimo 
jaunimo kultūrinės veiklos.

Siūloma veikiantiems lietuvių 
fondams remti lietuvių jaunimo 
kultūrinę veiklą, ypač neturtin
guose kraštuose.

Siūlymas geras, tik gal rei
kėjo kiek konkrečiau nurodyti 
reikalingus finansiškai paremti 
to jaunimo kultūrinius darbus. 
Aukotojai visuomet yra dosnes
ni, kai žino, kokiam tikslui, ko
kiam geram darbui paremti au
ka skiriama.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

Be to, Kaselio stovykloje bu
vo paskirtas Vyr. gydytoju, 
šios pareigos buvo sunkios, 
nes turėjo susidurti su artė
jančios emigracijos klausi
mais. Į Kanadą jau buvo lei
džiama įvažiuoti tik geros 
sveikatos vyrams t. y. darbo 
jėga. Stovykloje buvo ligonių 
ir paliegėlių. Buošiant emi
gracijos bylas, reikėjo daug 
padirbėti, kad išsaugoti savo 
žmones nuo užkliuvimo dėl 
sveikatos. Darbo turėta daug, 
bet ir rezultatai buvo geri. 
Daugelis išvyko su 
sveikata.

švietimo Valdybos 
buvo iki 1948 m.
1949 m. pradžioje atvyko Į 
Ameriką ir apsigyveno Chica- 
goje. Įsikūrimo sąlygos buvo 
sunkios. Pradžioje gavo darbą 
laboratorijoje su 100 dol. mėn. 
Vėliau ligoninėje atliko in- 
ternshipą. Kai sūnus Eugeni
jus baigė studijas, gyvenimo 
sąlygos pagerėjo, nes padėjo 
išlaikyti šeimą. Tada Dr. Juo
zas Bartkus pasitraukė iš dar
bo ir ėmė ruoštis egzaminams. 
Po intensyvaus 16 mėn. darbo, 
1953 m. išlaikė egzaminus ir 
pradėjo verstis privačia gydy
tojo praktika, kurioje ir šian-

silpnesne

darbe iš- 
pabaigos.

100 didelio formato pslM 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 pasunčiant čekį ar Money or

deri tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicag-o, III 60608

dien dirba. Taip belopydainas 
žmonių sveikatą,
metų amžiaus. Dr. J. Bartkus, 
be lietuvių kalbos, laisvai var
toja lenkų, rusų, vokiečių, 
prancūzų ir anglų kalbas.

Lietuvos Vyriausybės apdo
vanotas Gedimino ordinu. Lie
tuvoje priklausė Tautininkų 
partijai. Atvykęs į Ameriką 
Įstojo Į Amerikos Lietuvių 
Tautinę Sąjungą. 1971 m. pa
keltas i garbės narius. Buvo 
keletą kartų Centro Valdybo
je. Taip pat Vilties D-jos pir
mininku, yra Korp! Neo-Li- 
thuania Garbės Filisteris. Tau
tinių namų Chicagoje stam
bus šėrininkas. Dr. J. Bartkus 
kiekvieną lietuvišką naudingą 
darbą paremia pinigine auka.

Kaip matome iš šių trumpų 
biografinių duomenų, kad Dr. 
J. Bartkus nuo kūdikvstės die
nų iki deimantinės sukakties 
nenutolo nuo lietuvių kamie
no. Vienas keliavo po platųjį 
pasauli ir nepaskendo sveti
mose jūrose. Būdamas bekom- 
promisinis tėvynės mylėtojas 
tą meilę mokėjo Įskiepyti ir 
savo vaikams — podukrai Ta
marai Irenai ir sūnui inž. Eu
genijui.

sulaukė 75

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina 55.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant pastų reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi.________
Prcf. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. ____________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusk įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 yusL, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — __________________________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p.__
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi.__ 1________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI' APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _______________________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —_______
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik____________________________

kokią

$6.00
$6.00

57.50

$2.00
$2.00
$5.50
$3.04

$1.00

$10.00

Jonas Jurkūnas

AX X AU

1739 So. Halsted St, Chicago 8, Hl. — Telef. HA 1-6100

augti - taupykite!
Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indalia!
Apdrausti iki $20,000.

e1 mERSA
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Subscription Rates: I trims mėnesiam^ _ $6.00
to Chicago $22.00 per year. $12,00 per I mėnesiui ------------ $2.00
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
ether countries $23.00 per year.

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams____________
pusei metų 
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose: 
metams ___________
pusei metų 

$12.00
$7.00

$30.00
$11.00

Kanadoje:
metams _____
pusei metu __
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ___ 
pusei metu ------------------- $13.00
vienam mėnesiui ------------ $3.50

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius Laidai Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
HL 60608. Telet HAymarkat l-€100.

Pinigus ralkia siųsa paita Money 
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JONAS BERTAšIUS

AR AMERIKOJE YRA
LIETUVIŠKŲ

(Tęsinys)
Mažesnėse stotelėse, trauki

niui sustojus, palei traukinį bė
giojo berniukai, kurie iš po rūbo 
rodydami didesnį ar mažesnį pie
no butelį siūlė keleiviams mai
nyti į baltą duoną. Tik vienoj 
stotelėje mačiau, kaip keleivis į 
2 barankas iškeitė butelį pieno. 
Matėsi su kokiu džiaugsmu ber
niukas šokinėdamas ir kitiems 
savo draugams rodydamas, čiupo 
vieną iš jų tuojau valgyti.

Pačiame Minske krautuvių 
vaizdas taipgi menkokas. Krau
tuvių vitrinose reklamuojamų 
prekių vaizdas menkas. Mačiau 
prie daugelio krautuvių žmonių 
didesnes ar mažesnes eiles. 
Vaikščiodamas po krautuves no
rėjau žiemai nusipirkti šiltą su 
ausinėmis kepurę ir šiltus batus,

KOMUNISTŲ 
bet mano skoniui tinkamų taip 
ir neradau.

Galop sumaniau nusipirkti 
elektrinę mašinėlę plaukams 
kirpti. Reikiamoj krautuvėje pa
klausius gavau atsakymą: “ras- 
prodano — išparduota”. Išėjau 
iš krautuvės už kampo mane pa
sivijo nepažįstamas žmogus ir 
iš po skverno parodė plaukams 
kirpti mašinėlę, siūlydamas man 
ją pirkti, bet bijodamas įsivelti 
i nežinomą situaciją atsisakiau 
pirkti. Taip ir sugrįžau iš Balt- 
gudijos sostinės nieko nenusi- 
pirkęs ir išsivežęs skurdų vaiz
dą, po 20 metų rūpesčių liaudies 
gerove, apie kurios programą 
nuolat buvo kalbama ir rašoma.

Sakoma, kad žmogų gyvenimas 
moko, taip lygiai ir aš, kuomet 
to tikrojo komunizmo nebuvau

Beteisiai Sovietų Sąjungos piliečiai
Rusų okupuotuose ir pavergtuose Europos ir Azi

jos kraštuose minima Sovietų Sąjungos įsteigimo 50 me
tų sukaktis. Kai prieš porą metų Sovietų Sąjungos valdy
tojai ištraukė paskutinį darbininkų prakaito lašą Lenino 
gimtadienio proga, taip dabar jie bando priversti visus 
lenktyniauti ir sparčiau dirbti už pačius spartuolius. Val
dovai žino, kad be prievartos iš pačių viršūnių, Rusijoje 
nebus ne tik pašaro, bet ir duonos riekutės.

Nutarimas paminėti Sovietų Sąjungos Įkūrimo su
kakti buvo padarytas praeitais metais. Ten pat Brežne
vas paminėjo, kad kiekvienas Įtakingesnis partijos narys 
turi panagrinėti vieną svarbesnį klausimą. Antanas 
Sniečkus, pirmasis Lietuvos komunistų partijos centro 
komiteto sekretorius, pasidžiaugė rusų jam suteikta So
vietų Sąjungos pilietybe. Jis parašė ilgiausią penkių skil
čių straipsnį, kuris pavadintas “Didžiosios Tarybų Są
jungos pilietis”. Pacitavęs Leniną ir paminėjęs Kalininą, 
Sniečkus pradeda pasakoti, ką lietuviai laimėjo iš tos 
“sovietinės pilietybės”. Išvardinęs “Lietuvos proletaria
to”, darbininkų ir net darbo žmonių “laimėjimus”, apie 
Lietuvos valstiečius jis šitaip rašo:

“Lietuvos valstietis, dar neseniai vilkęs jungą, 
kentęs skurdą ir beteisiškumą, šiandien yra pilnateisis 
gimtojo krašto, laukų ir savo likimo šeimininkas, ak
tyvus miesto darbininko bėlidražygis, sprendžiant vi
sas šalies problemas’*! (Tiesa, 1972 m. rugs. 9 d. 2 psl.)

Daugiau melo vargu kas galėtų sutraukti Į vieną ne
didelį paragrafą. Šiuo atveju Sniečkus sumušė visus re
kordus. Vargu Goebbelsas, galėtų daugiau neteisybės pa
sakyti viename sakinyje. Sniečkus labai gerai žino, kad 
net Lietuvos komunistų partijos centro komitetas negali 
daryti jokio svarbesnio sprendimo be okupanto žinios, o 
jis čia pasakoja, kad Lietuvos valstietis turi teisę spręsti 
“visas šalies problemas”.

Greta esančioje Gudijos “tarybinėje” respublikoje 
“komunistų” partijai ilgus metus “šalies problemas j 
sprendė” Sniečkui labai gerai pažįstamas Ivanas Maše- j nes ten jau trečia savaitė nėra bulvių. Lietuvoje bulvės 
rovas. Nesuskubo jis prižiūrėti trąšų išbarstymo, kai 
svarbias “šalies problemas” pradėjo spręsti Brežnevas. 
Jis ir patį Mašerovą pavarė. Sniečkus žino, kad viskas 
sprendžiama Maskvoje, ne Minske ir ne Vilniuje.

Jam taip pat labai gerai žinoma, kad visas svarbes
nes Lietuvos problemas sprendžia rusas, o ne lietuvis.

Jas sprendžia Brežnevas, ne Sniečkus. Dar silpnesnis yra 
Lietuvos valstiečio balsas, šalies problemų joks valstie
tis neturi teisės spręsti. Lietuvos valstietį komunistai ap
vogė, apnuogino, badu išmarino, Sibiro šalčiais iškankino 
ir padarė Lietuvoje įsteigto rusų dvaro vargu. Vergas 
jokių teisių nebeturi. Lietuvos valstietis gali tiktai klau
syti lietuvio žemėje įsikūrusio ruso įsakymo, bet jokių 
problemų spręsti jis negali.

Visi komunistams pasišokę tarnauti lietuviai pirmos 
okupacijos dienomis tvirtino, kad sovietų karo jėgos ir 
Dekanozovas su Pozdniakovu nesikiš į Lietuvos vidaus 
reikalus, nenusavins žemės, kaip komunistai tai padarė 
rusų ir rusų pavergtų kraštų teritorijoje. Rusų paskirtas 
žemės ūkio ministras Mickis, Venclova, Paleckis, Gedvilą 
ir kiti tvirtino, kad niekas neatims Lietuvos valstiečiams 
žemės. 0 vis dėlto ta žemė buvo atimta. Mickis ir Paleckis 
vėliau turėjo drąsos pripažinti, jog tai buvo padaryta di
delė klaida. Klaida, ar ne klaida, bet valstietis liko be že
mės.

Sniečkus drįsta tvirtinti, kad tas apnuogintas ir be
teisis Lietuvos valstietis tapo “pilnateisiu gimtojo kraš
to laukų” šeimininkas. Komunistai atėmė iš Lietuvos 
valstiečio žemę, namus, gyvulius, laukus ir miškus, o 
Sniečkus pasakoja ir rašo, kad Lietuvos valstietis yra 
“gimtojo krašto laukų šeimininkas”. Tai yra melas. Tai 
yra pasityčiojimas iš kiekvieno sveiką protą turinčio 
žmogaus. . ,ų

Lietuvis valstietis gali pasakyti tą patį;, ką besilan
kančiam užsieniečiui pasakė senas gruzinas:. “Kaukazas 
mūsų, bet laukai rusų. Darbas mūsų, bet darbo vaisiai 
yra rusų”. Dar nespėjo lietuviai nuimti šių metų išgulu
sių rugių ir kviečių, o rusų gurguolės jau laukia javų. 
Įsakymas skubėti suimti šių nietų derlių buvb toks griež
tas ir beprasmis, kad lietuviai suabejojo jūb. Brėžnevaš 
įsakė lietuviams tuojau kasti bulves ir vežti jai į.Maškvą,

dar gali visą mėnesį augti, bet Maskva įsakė nelaukti ir 
pradėti bulviakasį. Sniečkus visa tai geriau žino, negu 
bet kuris kitas lietuvis. O jis vis dėlto tvirtina^ kad Lietu
vos valstietis sprendžia savo likimą.

Taip per akis meluojančio žmogaus lietuvių tautoje 
dar nebuvo.

I matęs, o prisiklausęs visokių pa
sakojimų ir propagandos, buvau 
įlinkęs manyti, kad vis tik ne
gali viskas būti tik melas ir pro
paganda, o daugiau ar mažiau 
turi būti ir tikrovės. Be to gal
vojau, jeigu S. Sąjungoje yra pa
naikintas kapitalizmas ir val
džiai rūpi tik darbo žmonių gero
vė, tai per tuos 20 metų savaime 
turėjo būti padaryta daug dar
bo žmonių gerovei pakelti paly
ginant su tuo, kas buvo carų 
viešpatavimo laikais. Tuo labiau 
buvau liudininkas ir pats išgy
venau nepriklausomos Lietuvos 
ekonominio gyvenimo metas iš 
metų augimą, tuo labiau, kad 
Lietuva savo ištekliais buvo tik 
nykštukas, lyginant su S. Są
junga.

Štai Vilniuje įsikūrus Lietū
kiui, tarnautojų tarpe nebuvo nė 
vieno ruso. Buvo priimta tik ke
liolika lenkų, kurie stebėtinai 
greit išmoko rašyti lietuviškai.

Į 1940 metų galą ateina pas 
mane į centralinę raštinę vienas 
rusas su raštu, kad jis yra pa
skirtas Vilniaus Lietūkio vice
direktoriaus pareigoms. Atpaži
nau, kad tai buvo tas pats rusas 
kuris mus pasitiko Adutiškyje, 
kuomet ten su prekybos komisa
ru M. Grigorausku, buvome nu
važiavę mokintis prekybos, kaip 
geriausiai pasitarnavus darbo 
liaudžiai.

Iš ilgesnio pasikalbėjimo ne
galėjau susidaryti įspūdžio, ku
rią darbo sritį jam pavesti. Be 
to, iš kalbos jautėsi, kad žmogus 
labai riboto ir siauro išsilavini
mo. Reikėjo su esama padėtimi 
sutikti ir davus centro kontoro
je atskirą kambarį, pavedžiau 
rūpintis transporto reikalais, kad 
savo laiku gauti vagonai būtų iš
krauti ir laiku gauti prekių už
sakymai būtų išpildyti. Tat vi
sas transporto reikalas buvo nau
jo vicedirektoriaus žinioje.

Tačiau, kuomet partijai pri
reikė mane iš direktoriaus parei
gų nušalinti, tai rado vieninte
lę priežastį, kad ne visi vagonai 
reikiamu laiku buvo iškrauti ir 
man atsidūrus teisme, buvau nu
teistas 10 metų kalėjimo. Kuo
met teisme aiškinau, kad trans
porto reikalai yra tvarkomi vi
cedirektoriaus, tai teisėjas man 
griežtai pasakė, kad einant So
vietų Įstatymais už viską atsa
ko vyriausias organizacijos di
rektorius.

Grįžtant prie naujai paskirto 
vicedirektoriau^, vieną ankstų 
rytą apie 5 vai. nuvažiavau į vieš
butį, kuriame jis buvo apsigyve
nęs, perduoti jam skubiai gautą 
įsakymą pasiųsti reikiamą kiš
ki vagonų su grūdais į vieno 
miestelio malūna.

. Įėjus vidun, pamačiau savo 
padėjėją ūžsimetusį savo dieni
nį odinį puspaltį, iš po kurio bu
vo matytis apatiniai baltiniai, 
kurie tikriausiai buvo bent 4-5

savaitės neplauti. Ne! naktinių 
šliurių, nei naktinių baltinių, nei 
chalato, matyt, neturėjo. Pasie
nyje buvo numesti auliniai ba
tai ir prie jų gulintys autai buvo 
jau tamsios, nebeaiškios spalvos. 
Tat štai, ir sovietinio darbo žmo
gaus gerbūvis...

Būdamas Vilniuje, mano pa
dėjėjas iŠ partijos išsirūpino bu
tą iš 4 kambarių su pilnu ap- 
statymd; lovomis, spintomis, 
stalais, kėdėmis ir kai kuriais 
indais.

Gavęs butą, atėjo pas mane 
prašyti, kad duočiau lengvą ma
šiną šeimai atsivežti iš Minsko. 
Daviau 4 vietų lengvą mašinėlę 
ir šoferį, mokantį rusiškai.

Už dviejų dienų buvo jau grį
žęs. Kuomet nustebęs paklau
siau, kaip jie taip greitai likvi
davo turėtą buto inventorių, bu
vo man atsakyta: “raspodal — 
išpardaviau”.

šoferis man vėliau papasakojo 
tikrąjį vaizdą. Nuvažiavo anksti 
rytą apie 6 valandą, žmona jau 
buvusi atsikėlusi, o 2 berniukai 
dar gulėję ant grindų kampe. 
Kambaryje tik viena lova, staliu- 

ikas prie vienintelio kambaryje 
lango ir 4 kėdės. Ant sienos kam
pe dar buvusi maža lentynėlė, 
žmona išvirusi arbatos. Visi pa
pusryčiavę iš Vilniaus atsivež
tu maistu, žmona iš po palovės 
išsitraukusi dėžę, panašią į če
modaną, ant greitųjų supakavu
si savo turimą turtą, patalynę su
rišusi į ryšulį ir visą turtą su 
krovę į bagažinę. Ir taip po 3 
valandų viešnagės Minske išva
žiavome Vilniun, viską palikę 
kambaryje.

Važiuojant vicedirektorius 
pradėjęs žmonai pasakoti koks 
gyvenimas jų laukia Vilniuje. 
Matyt, kad iš jo pasakojimų vai
kai kažką nugirdę, tėvo garsiai 
paklausė; “Papa, razvė i biela- 
vo čhl'ėb'a tam možno buded po- 
liičit ? — ar ir baltos duonos ten 
bus galima gauti?” Tėvas smar
kiai subaręs tą berniuką ir lie
pęs tylėti.

Tačiau tėvams toliau kalbant 
antrasis berniukas taipgi neiš
kentęs tėvo balsiai paklausė: 
Rapa, tak ražvė i kilbasy tain 
liibžno buded polučit? — papa, 
tai ar ir kilbašoš ten bus galima 
gauti?” Tuomet '’tėvas labai 
smarkiai berniukus subaręs ir 
liepęs tylėti, kad daugiau ne žo
džio jis negirdėtų iš jų. Po to 
vaikai tikrai tylėjo, bet ir tėvai 
liūstojo kalbėtis apie Vilniaus 
būsimą gyvenimą ir jo patogu
mus.

Tačiau,- kuomet vokiečių ka
riuomenė artinosi prie Vilniaus, 
tki mano vicedirektorius pasiė
mė sunkvežimį ir, prisikrovęs vi- 
sdkiū įsigytų gėrybių, pabėgo iš 
Vilniaus. Tačiau šoferis kažkur 
Baltgudijbš miškuose išėjės sa
vo reikalais, taip ir nebegrįžo 
prie sunkvežimio, taip ir nežinia

kaip jam sekėsi nauja! įsigytą 
turtą toliau nugabenti, šoferis 
grįžo Vilniun.

Kieno rankose 
valdoma Tarybų Lietuva?

Manau, kad Amerikos “pažan
gieji” pilnai tiki, nes ir jų spau
da primygtinai tvirtina, kad Ta
rybų Lietuva yra pačių lietuvių 
tvarkoma ir valdoma.

Štai keletas pavyzdžių.
1) 1940 metais buvo kilęs su

manymas krašto vyriausybę per
kelti iš Kauno į Vilnių. Tam rei
kalui aptarti ir reikiamam pla
nui paruošti Vilniuje buvo su
šauktas partijos, kariuomenės ir 
organizacijų atstovų apsitari- 
mas. Paskirta valanda susirin
kome Bristol viešbutyje, į kurį 
turėjo atvykti ir prezidentas J. 
Paleckis. Visi laukiame sustoję 
koridoriuje.

Galop pasirodė ir J. Paleckis 
NKVD ruso lydimas. J. Paleckis 
eidamas koridoriumi su visais 
sveikinosi. Sveikinosi ir su ma
nim. Tada aš jam ir sakau: “Jus
tai, kodėl tą Dr. J. Pajaujį lai
kote kalėjime?” Jis man į tai pu
siau šnibždom atsakė: “Viską iš
bandžiau, bet nieko negelbsti, 
bandykite jūs veikti iš šalies”.

Dr. J. Pajaujis A. Smetonos 
vyriausybės už ruoštą sukilimą 
buvo nuteistas mirties bausme, 
pakeičiant kalėjimu iki gyvos 
galvos. Vėliau buvo visai iš Lie
tuvos ištremtas. Tat, rodos, di
desnio antifašisto negalėjo būti.

Kuriam laikui praėjus Dr. J. 
Pajaujis vis tik buvo iš kalėji
mo paleistas, bet stipriai šaugu- 

sekamas.
(Bus daugiau)

mo

Amerikiečiai valgo 
“sąšlavas”

Buvusi garsi aktorė, šian
dien jau 73 metų amžiaus Glo
ria Swanson pasikalbėjime šū 
spauda pasakė, kad amerikie
čiai savo kūnus vartoja vieto
je atmatų dėžių, kur sumeta
mos įvairios sąšlavos! Aifaeri- 
kiėčių didžiausia klaida esan
ti, kad jie tiki garsinimams ir 
skambioms maišto produktų 
reklamoms.

■ - ■- -v • • ,

“Aš tikiu į pasninkavimą. 
Pasninkas išvalo vidurius pa
našiai kaip “plumberio” įrati- 
kiai išvalo priskretusius kand- 
ližacijos vamzdžius’’; sako G. 
Swanson, kuri vengia valgyti 
restoranuose ir bet kur važiuo
dama su sayini vežasi maistti 
pakrautą šaldytuvą.

“Aš retai tevalgau mėsos”, 
sako ji. “Raguočiams yra duo
dami hormonai, kad greičiai! 
nutuktų; avims duodami chė- 
mikalai, kad jų vilna būtų, la
biau garbanota. Kaš nori Ši
taip užaugintą mėsą valgyti?”

NOVOS PAKRANTES
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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lietuviai jau ėmėsi žingsnių nepriklausomai Lietuvai 
atstatyti ir savarankiškai savo gyvenimą tvarkyti. Kad 
lietuviai siekė laisvės, aš jau žinojau Bliuviškiuose. 
Griškabūdžio apylinkėje platinami to meto atsišauki
mai, mano tėvo areštas, Bliuviškių kanceliarijos sude
ginimas ir ilgi pasikalbėjimai mūsų ūkyje su įvairiau
siais to meto žmonėmis man tai sakė. Aš, aišku, dar 
buvau mažas, manęs į pasikalbėjimus neįtraukė, bet 
kartais nuo karto vieną kitą žodį ir aš nugirsdavau. 
Man buvo aišku, kad tėvas buvo labai griežtai nusista
tęs prieš caro valdžią ir jis norėjo, kad lietuviai patys 
galėtų savarankiškai visus ne tik savo valsčiaus, bet 
ir viso krašto reikalus tvarkyti.

Kai lik atsirado vilties tapti nepriklausomais, ma
no brolis Bronius išėjo savanoriu. Jis išvyko į Nau
miestį, o iš ten, kartu su kitais savo krašto ginti pasi
ryžusiais jaunuoliais išvažiavo į Kauną. Kaune buvo 
priimtas į Lietuvos kariuomenę, truputį apmokytas ir 
pasiųstas j frontą prieš Lietuvon besiveržiančią rau
donąją armiją. Tiksliai negalėčiau pasakyti, kurioje 
vietoje, bet man matos, kad jis buvo sužeistas ties 
Lentvariu. Laimė, kad patys lietuviai savanoriai, kar
tu su juo buvę priešakinėse fronto linijose, suskubo 
jį dar paimti. Jis buvo nuneštas į užfrontę, kiek ap
raišiotas. o vėliau iš Kaišiadorių stoties jis buvo nu
vežtas į, Kauną..

Pasirodo, kad ta žaizda nebuvo tokia gili. Ligoni
nėje jis sustiprėjo, greitai atsigavo, o žaizda apgijo. 
Už kelių savaičių jis buvo paleistas iš ligoninės ir iš 
savanorių eilių. Tėvas jau anksčiau buvo prašęs jį

grįžti Į ūkį, nes jam labai buvo reikalingas darbinin
kas. Tėvas norėjo nepriklausomos Lietuvos, jis labai 
daug nesipriešino, kai Bronius išėjo savanoriu, bet kai 
jį sužeidė, tai tada jis susirūpino. Jis norėjo, kad sū
nus būtų, namie.

Brolis Bronius, išėjęs iš ligoninės, grįžo į Bliuviš- 
kius ir kelias savaites dirbo namie. BHuviškiuose jis 
greitai pasitaisė. Gavo gero maisto, oras buvo geras ir 
galėjo gerai pailsėti.

Bet netrukus Lietuvoje buvo paskelbta jaunų vyrų 
mobilizacija. Pradžioje jis dar abejojo, eiti jam į karo 
tarnybą, ar nebeeiti. Jam atrodė, kad jis jau buvo sa
vo dali atitarnavęs. Jis ne ūktai pats išėjo krašto ginti 
pačiu pavojingiausiu ir kraštui labiausiai reikalingu 
momentu, bet jis buvo fronte ir pirmose fronto lini
jose buvo sužeistas, žaizda neturėjo būti labai pavo
jinga, bet reikia turėti galvoje, kad jauno žmogaus or
ganizmas yra labai gajus ir visokiom nelaimėm yra 
gana atsparus. Brolis pasitaisė, bet didelio noro grįžti 
į kariuomenės eiles pas jį nebuvo. Karo tarnybon jis 
neskubėjo, bet kai patyrė, kad jam paruoštas primini
mas, tai jis vis dėlto atsisveikino su tėvais ir broliais 
ir iŠėjb Lietuvos karo tarnybon.

Lietuvos kariuomenėje jis, matyt, gerai nesijautė. 
Jis buvo savanoris, jau dalyvavęs mūšiuose ir net su
žeistas, o karišką apmokymą aiškinęs žmogus mūšiuo
se visai nedalyvavo. Brolis, matyt, visų įsakymų ne
klausė. Dar blogiau, jis drįso net atsakinėti iš viršilų, 
pakilusiam leitenantui. Čia jau įėjo kariškos draus
mės laužymas. Jis buvo atiduotas karių teismui. Teis
mas, nekreipęs dėmesio į anksčiau jo eitą tarnybą ir 
sužeidimą, už bausmės laužymą paskyrė jam tris me
tus. Tuos tris metus jis turėjo praleisti Varniuose, tuo 
metu buvusiame drausmės batalijone.

Visa tai 
minga s, tai

suprantama. Jeigu jis jau buvo nedraus- 
galėjo jį ir nubausti. Bet kas nesupranta-

ma, ir man dar ir šiandien neaišku, tai kas toliau Var-Įnas Gustainis, mano brolis, su visa šeima buvo suim- 
niuose atsitiko. Mano brolis Bronius Gustainis, pabu
vęs Varmuose veik ištisus metus, girto to drausmės ba- 
tąlijono viršininko buvo nušautas. Blogiatisia, kad jis 
buvo nušautas bė teismo, be jokio tardymo. Nušautas 
nė jis vienas. Kartu su juo buvo Sušautas dar vienas 
tame drausmės batalijone buvęs jaunas lietuvis.
.r lBroniaus mirtis užtraukė liūdesį visai mūšų šei
mai. Tėvas nesutarė sti savo sūnumi, bet kai jis ne
teisingai ir be pagrindo buvo nužudytas, tai kartumo 
taurė pas jį persipildė. Jis važiavo į Kauną, ieškojo tei
sybės, bet mažai ką ten galėjo surasti.

(Iš gerai patikimų šaltinių patyrėme, kad tuometi
nis Lietuvos kariuomenės vadas pats tyrinėjo Var
niuose buvusio drausmės batalijono netvarką ir įvedė 
tvarką, o kapitortą Nėuroflį, bUvrtsį to draušttiės bata- 
lijono viršininką, iš pareigų atleido. N. Rėd.)

Negrįžus Broniui iš karo tarnybos, tėvas, prieš mir
damas, ūkį aprašė jauniausiam broliui Jonui. Tėvas 
nebuvo savo sūnumi Jonu patenkintas, bet kitos išei
ties jam nebuvo. Prieš įnirdamas ūkį jam paliko.
. Jonas Gustainis .mano brolis, jaunas vedė. Ūkinin
kas, matyt, iš jo nebuvo toks jau geras. Nejučiomis 
ūkis pradėjo smukti, namai apgriuvo. Jis turėjo du 
berniukus ir dvi mergaites.

Jo nelaimės dar labiau padidėjo, kai Lietuva buvo 
antrą kartą rusų okupuota. Pradžioje žemė dar nebu
vo atimta, bet vienas brolio berniukas komunistų buvo 
peršautas. Kulka pataikė Į galvą ir smarkiai jį suža
lojo. Jis nebuvo tardomas ir nebuvo teistas. Kraštą 
užėmę komunistai susirinko Naujų Metų švęsti. Šven
timo metu išgėrę daugiau negu galėjo pakelti ir pra
dėjo šaudyti į visas puses. Viena kulka pataikė mano 
brolio vaikui į galvą.

Bet tai dar ne pati didžiausioji Bliiiviškių ūkininko 
nelaimė. Rusams antrą kartą įsiveržus į Lietuvą, Jo-

tas, susodintas į policijos vežimą ir išvežtas į Sibirą. 
Rusai, suimdami brolį, net nepasakė už ką jį suima.

Mano brolio sūnus su šeima buvo išvežtas į Krasno
jarsko sritį, kur jis buvo apgyvendintas netoli Besoty 
miestelio. Iš šio miestelio į Krasnojarską buvo apie 80 
mylių. Ten buvo įrengta didelė prievartos darbo sto
vykla, kurioje visa jaunų Gustainių šeima buvo lai
koma.

Kiekvieną dieną brolio sūnus buvo varomas į miš
ką įvairiems miško darbams. Ten jis prarado sveika
tą. Miške spaudė dideli šalčiai, jam buvo sunku pa
siekti darbo vietą. Žiemą šalčiai ir sniegas, o vasarą 
kankindavo uodai. Tiktai Stalinui mirus ir Chruščio
vui prie valdžios atėjus, mano brolio sūnui buvo leis
ta iš Sibiro grįžti į Lietuvą. Bet į Bliuviškius jis jau ne
begrįžo. Bušai neleido jam į Bliuviškius ir į savo 
ūkį grįžti, tai tada jis vėl būtų į Sibirą antrą kartą 
išsiųstas.

Jonas Gustainis Lietuvon grįžo sužalotas žmogus. 
Jis liko be sveikatos ir be energijos. Jo šeima turėjo 
juo rūpintis, t'kis iš jo atimtas, sveikata sutraiškytą, 
o jis pats panardintas į didžiausią vargą. Tą vargą į 
Panovj atnešė “komunistinė” santvarka, kuri darbi
ninkams ir ūkininkams turėjo hešti gerbūvį.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI -‘NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ MOSI S3 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

285S W. 63rd STREET
Ofiso t«l«f.; PRospaot 8-3229
Razid. tolof.; WAIbrook 5-5076

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

Rcra. tai. 2394683

DR. K. G. BALU KAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

TeleL; PRospect 8-1717

DR. S. B1E2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
yal.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treėiad. ir sekmad. ofisą5 uždarytas

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

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5049 

Rezid.; 3«8-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—o. treč. 

ir sestaa. tiktai susitarus.
Rez.; GI 8-0873

DR. W. £IS1N - EiSIHAS 
MaUSEKUA IK MOTERŲ LiOUS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI -
KRIAUCEUUNA1TĖ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. f< 
2454 WEST 7kt 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.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTĄS

KALBA LIETUVIŠKAI
2518 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujai rez. telef.: 448-5545

DR; P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir chirurgija 

Of Imt 2750 Wait 71 it $♦.
TsL: 9254296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
gydytojas ir chirurgas 

Bendra praktika, ip*c MOTERŲ ligos 
2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 1 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Detroito
— Tautas šventps minėjimas 

rugsėjo 10 d- prasidėjo šv. An
tano bažnyčioje pamaldomis už 
žuvusius bei nukankintus dėl 
Lietuvos laisvės. Minėjimas — 
akademija įvyko Lietuvių na
muose. Minėjimų pradėjo L. B. 
Apylinkės pirm. V. Selenis, pri
statydamas Laimą Tautkevičiū- 
tę, kuri vietoje atidaromojo žo
džio padeklamavo eilėraštį. Po 
to L. B. pirm. V. Selenis pakvie
tė į garbės prezidiumą P. L. B. 
pirm. S. Barzduką, gen. J. Čer
nių, G. Gobienę, S. Sližį, kun. V. 
Kriščiunevičių, D. L. O. C. pirm. 
Dr. V. Misiulį ir Windsoro L. B. 
pirm. V. Čerškų. Mergaitės gar
bės svečiams apsirengusios tau
tiniais drabužiais, prisegė po gė-

// ----------------------------

GRADINSKAS
NEBEVARKITE:

NAUJOSIOS TV

LENGVIAUSIAI NUSTATOMOS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS L1ETUV1I 

fe ■ -7

GĖLININKAS
(PUTRAJIENT.4S)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

'GUŽAUSKU'
GELBS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELINYČU
2443 WEST 63ra STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR Į4»34

I ”FRKRAUSTYMAI

! MOVING 
Leidime — PHn« spdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67fh Pi. WAIbrook 5-8063

aJHW I i —Ml Illi 11

j M 0 V IN G
Ąpdr«ust*$ perkr«Uf4y?n*% 

iš iyairiy atsturpy. 
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 PUce 
Tai.: FRontiėr 6-1882

/ — . - ■ ■ - -x

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629
- ■ .. . —-J

- y»»« t ** - - S. » * «

naujienos
lę. Tolimesnei programai pra
vesti buvo pakviesta stud. A. 
Smalinskaitė. Invokaciją sukal
bėjo šv. Petro parapijos klebo
nas kun. V. Krisčiunevičius. Vė
liavų ceremonijos bei susikau
pimo už mirusius ar nukankintus 
nebuvo.

Pagrindinę kalbą pasakyti bu
vo pakviestas svečias iš Kleve- 
lando, P LB pirm. S. Barzdukas. 
Jis savo kalboje kėlė Lietuvių 
Bendruomenės reikšmę, kvietė 
visus jungtis , o ypač jaunimą. 
Savo kalboje tarpais citavo Škir
pos, Sleževičiaus, kun. Krupavi
čiaus ir kitų pareikštas mintis. 
Po pagrindinės kalbos mok. J. 
Pečiūrienė pristatė tautinių šo
kių grupės “šilainė” vadovę G. 
Gobienę, o jaunimo choro vadovą 
muziką S. Sližį pristatė Radijo 
Klubo programos vedėjas J. Kriš
čiūnas. Minimiems meno vado
vams pagerbti PLB pirm. St. 
Barzdukas įteikė po medalį, iš
leistą Liet. Fondo su trijų bu
vusių prezidentų atvaizdais.

Meninę programą išpildė Wind- 
soro mergaičių kvartetas “Auš
ra”. Vadovė V. Tąutkevičienė, 
akordeonistė K. Puidaitė. Mi
nėjimui pritaikintą eilėraštį de
klamavo L. Tautkevičiūtė, “Auš
ros” kvartetas padainavo apie 
16 dainelių, o akordeonistė K. 
Puidaitė pagrojo porą veikalų. 
Atliko gana puikiai.

Meninei programai užsibaigus, 
sugiedotas tautos himnas. Po mi
nėjimo Įvyko bendros vaišės. 
Vaišių metų programai pravesti 
pakviestas stud. L. Mikulionis. 
Vaišių metu kalbėjo gen. J. Čer
nius., Išariu vąrdu pulk. J. šepe
tys, Tautos fondo vardu Y- Ęutr 
kus ir pabaigai PLB pirm. St. 
Barzdukas. Vaišės užsibaigė ge
roje nuotaikoje. Publikos minė
jime dalyvavo apypilnė salė.

— Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro Valdybos posėdis 
rugsėjo mėn. 9 d. buvo darbin
gas. Priimta ruošto ir Įvykusio 
festivalio apyskaita, gauta gry
no pelno $1,231.54. Nutarta š. 
m.. gruodžio mėn. .10 d. suruošti 
koncertą, smulkesnės informaci
jos apie koncertą bus paskelbtos 
vėliau.

— Aptarta Vasario 16-osios 
minėjimo programa; minėjimas 
Įvyks 1973 m. vasario mėn. 18 
d. Paskirtos aukos: Kultūros 
Klubui $30, ir Balfo 76 sk. $20.

— Detroite artimiausias kul
tūrinis parengimas, kabaretinis 
vakaras su Antru kaimu įvyks 
rugsėjo mėn. 23 d. 7 vai. vak. 
Liet, namuose. Ruošia LB V-ba.

A. Miežis

ROCKFORD, ILL
Linksmesnė žinutė

Mūsų plačiai žinomi gyvento
jai P. Poškai — Marija Poškie
nė ir jos dukrelė Antonetė, tik 
pora dienų kaip sugrįžo iš Lietu
vos laimingai. Kokia tai nemato
ma jėga traukia lietuvius pa
matyti tą gražų prigimtą kraš
tą, kuriame pirmą kartą išvydo 
saulės spindulių Šviesą. Nors 
tūkstančiai mylių tolumo ir bran
gi kelionė, bet nugali viską no
ras važiuoti.

Taip ir Marija Poškienė su 
dukrele nuvažiavo dar kartą pa
matyti tą gražią Suvalkijos apy
linkę, tą Latrakių kaimą, kur 
gimė, tą Gižų miestelį, kur ei
davo pamaldų į bažnyčią. Pasi
matė su savo brangiais giminė
mis ir draugais, svečiavosi net 
17 dienų. Sugrįžo išvargusios, 
bet patenkintos..

Kokias naujienas ir įspūdžius 
parvežė sužinosime vėliau.

žvalgas

Vaivados laiškas 
Redakcijai

Antanas Vaivadą, ilgus me
tus dirbęs Naujienų redakcijo
je, rašiniais, kalbomis bei or
ganizaciniu darbu daug prisi
dėjęs prie Dariaus-Girėno, o 
vėliau ir Felikso Vaitkaus 
skridimų, Naujienų redakci
jai atsiuntė šį laišką:

Šiomis dienomis atidžiai 
skaičiau ir širdingai dėkoju 
senam draugui ir kolegai Juo
zui šmoteliui už vaizdingus jo 
prisiminimus, paskelbtus šių 
metų rugsėjo 7 ir 8 d. d. Nau
jienose, apie Dariaus-Girėno ir 
Vaitkaus skridimus ir mano 
vaidmenį tuos skridimus or
ganizuojant

Sunku betgi sutikti, kai ma
no nuopelnai būtų toki reikš
mingi ir verti didesnio dėme
sio. Buvo, tiesa, daug entuzi
azmo ir gerų norų. Išlieta daug 
prakaito ir išleista pinigo. Rei
kėjo susitvarkyti prieš nepa
gristą kritiką ir pakęsti neuž
tarnautą pašaipą, bet reikia 
taip pat pasakyti, kad visas 
tas darbas nešė didelį pasiten
kinimą visiems jo pritarėjams 
ir rėmėjams, kurių buvo daug, 
labai daug, vėliau apdovanotų 
ir visai užmirštų. Skridimas! 
buvo geros valios žmonių pa-l

S Aukščiausias vandens kriok
lys yrą Veneęųeloje Cąrrąo upė
je, vadinamas Angelo kriokliu. 
Vanduo krinta iš 3,212 pėdų 
aukščio.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

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

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

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

Telef.; PRospecf 6-5084

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAT SLĄ 
‘ ' PASISEKIMĄ BIZNYJE

— Sek pasaką, rnanmę. 
Apie senui laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersoniene
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai im 

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

1. N. Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY 
WKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš va^kų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankiene - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pisaka 
našiesiems. Jūratės Eidukaites iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
fas leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams DaiL V. Siman- 
cevičiaus iliustruota, 139 psl., $1,30.

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMt DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
iidelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

Mįlronliz JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
fiiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., S1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens 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.

siryžįipO jr pasiaukojimo vai
sius. Aukas dėjo Chicagos ir 
New Yorko darbininkai, pro
fesionalai ir laikraštininkai; 
ūkininkai iš Scottvillės, Mich., 
ir angliakasiai iš Mahanoy Ci
ty, Pa. Gaila, kad neturime 
sąrašo, kur visi jų vardai tūk
stančiais būtų surašyti.

Jus gerbiąs
Antanas Vaivada, 

McLean, Virginia

JUOZO ŠMOTELIO 
PATIKSLINIMAS

Straipsnį “Atsiminimų nuo
trupos” aš įkalbėjau į juoste
lę, bet patį didžiausią darbą— 
mašinėlės operavimą ir per
rašymą atliko kiti.

Antras netikslumas yra po 
Kemėžų - Žemaitės paveikslu.

Rašytoja žemaitė apsigyve
no Kemėžų bute ne kai atva
žiavo į Ameriką, bet kai baigė 
prakalbų maršrutą. Ištisus 
metus žemaitė ir adv. Andrius 
Bulota su žmona važinėjo po 
lietuvių kolonijas, rinkdami 
aukas nukentėjusiems nuo ka
ro lietuviams, šelpimu rūpi
nosi Lietuvos Šelpimo Fondas.

Žemaitė išvyko į Lietuvą 
1921 metų vasarą. Dan Ryan 
miške buvome suruošę atsi
sveikinimą. Kemėžai išvyko 
kiek vėliau. Juozas Šmotelis

MILŽINAS 
DINOSAURAS

Paleontologai iš Bringham 
Youpg universiteto Colorądo 
valstijoje pranešė, kad vieno
je kalnų laužykloje rasti mil
žiniško dinosauro griaučiai, 
kurių viena tik dešinio peties 
mentis yra 2.40 metrų ilgu
mo. Dinosauro gyventą prieš 
150 milijonų, metų.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Dzūku Draugijos visuotinis su
sirinkimas įvyks š. m. rugsėjo mėn. 
24 d. 12 vai. 30 min. Jaunimo Centre. 
Visus ’ Dzūku'’ Draugijos narius, ju 
draugus ir norinčius f Draugiją įsto
ti širdingai kviečiame ątsįlankyti.

Dzūku Draugijos Valdyba
’ r » r ,

— Amerikos Lietuvių Piįtečiy Pa
šalpos klubo mėnesinis nariu susirin
kimas Įvyks sekmadieni, rugsėjo 17 d. 
1:00 vai. po pietų Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St Nariai malonėkite 
atsilankyti ir aptarti klubo'reikalus, 
kurių yra daug.

Rožė PįdzgąlYįenė, rast.

PETRAS POVILAS PITPIRKA
Tragiškai mirė 1972 m. birželio 17 d. Buvo palaidotas birželio 

21 dieną Sv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.
Šį sekmadienį, rugsėjo mėn. 17 dieną, 2:30 vai. popiet bus pašven

tintas paminklas šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse, Section 70l Block 6, Lot. 32. , . . ' 1

Visi Petro Pitpirkos giminės, artimieji ir pažįstami kviečiami da
lyvauti paminklo pašventinimo apeigose, o paskui visi kviečiami nu
vykti į Club Antoinette, 4559 So. Richmond St.

Nuliūdę:
Tėvai, broliai ir sesuo.

M » a'M a'ž'a riYti-ra a M M.B.S ■ M M M.X.M S1

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR A A i S KINI Ma :.
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Turėdami apsiijim*. |ūsy 9*rąf tarp pagony, kad tuose dalykuose, 

kuriuose įus apkalba kaip piktadėįus, matydami jūsų gerus darbus gar
bint y Diev* dienoje aplankymo, nes tai yra malonė, jei kas dėl sąžinės 
Dieyuie iškenčia vargus, kentėdamas neteisiai. J Pet. 2:12, 19.
Be abejonės būsime apkalbami ir apšmeižiami, bet visi, kurie susipažins 

su mumis, ir turės koki nors darbą su mumis, tur patirti mumyse ištiki
mumą principams, Uir ižtėmyti mūsų pastangas išleisti iš burnos tik tokius 
žodžius ir tokias musų širdies mintis ir gyvenimo elgesius, kurie būtų pa
tinkamu Dievui ir garbintų jo vardą bei jo darbą, kad Dievas, kuriam prį* 
guli garbė ir Karalystė ant amžių, būtų pašlovintas per Kristų.

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA i

LAIDOTUViU DIREKTORiAI;

DOVYDAS F. GAIDAS GERAIDAS F. DAIM1D Į 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR -CONDITIONED SOPLYčĮOb

NARIAI

Chicagos
Liętayių
Laidotavįų

A

Direk(.pjių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 
IS HAKTI

TURIME 
K0PLYČ<4f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
33Q7 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: Y Arus 7-340]

BUTKUS - VASATHS

ANTANAS SEREIKA
— r * ■*

atsiskyrė iš mūsų tarpo 1972 m. rugpiūčio 13 d. Palaidotas Šv. Ka- 1 
zimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, ku- I 
rie vienokiu ar kitokiu būdu padėjo mums sunkioje a? a. Antano Ii- f 
goję, ypač Lietuvos Dukterų Draugijai, Chicagos apskrities Balfo val
dybai, p. I. Smieliauskienef ir kitiems telšiškiams bei mokslo drau- I 
gams. Labai didelis ačiū visiems kraujo aukotojams.

Dėkojame kun. F. Kelpšai, seselei Ambrose ir jos skyriaus ligo
ninės personalui už Šv. Misiąs, karštas maldas ir atidų a. a. Antano 
glpbojimą.

Ištikus sunkiai atsiskyrimo valandai, dėkojame visiems, suteiku
siems paskutinį patarnavimą a. a. Antanui šermenų dienomis koply
čioje, dalyvaujant šv. Mišiose ir palydint i amžino poilsio vietą.

Kun. kleb. A. J. Zakarauskui už atlaikytas gedulingas pamaldas I 
Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, už jautrų pamokslą ir 
atliktas apeigas kapinėse.

Kun. P. Patlabaį už tartą atsisveikinimo žodi ir maldas koplyčio- j 
je. Taip pat prisidėjusiems savo maldomis koplyčioje kun. kleb. John 
E Jordan, kun. F. Kelpšai ir kan. V. Zakarauskui.

Dėkojame a. a. Antano draugams — karsto nešėjams, ir visiems 
už pareiškimą užuojautos spaudoje, žodžiu ar laiškais, už gėlės ir :į 
aukas, ir prisidėjusiems savo maldomis ar užprašiusiems šv. Mišias 
ųž velionio sielą. ' i

Laidotuvių direktoriui John Evans ačiū už malonų ir nuoširdų 
patarnavimą.

Dėkojame ir visiems tiems, kuriems neturėjome progos padėkoti 
asmeniškai.

Liūdinti žmona, dukterys, sūnūs, motina, broliai su šeimomis 
hr uosviaj.

- -- ——-.  .

1446 So. 50th Ąvę., ęicero, III. Phonę: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS j

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetle 3-3572

GEORGE F, RUDMINAS
3319 So. LITUĄNICĄ AVE. TeL: YAras 7-113o-U39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) I

694h SIREITT BEpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-44R)

P. J. RIDIKE
3354 Sft. HALSTEĮ) STREET Phone: YArds 7-1911
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C. J. LAZAUSKAS

MUZIEJUS PIRMOJO ŽMOGAUS
MĖNULYJE GARBEI

(Tęsinys)

MĖNULIO AKMENYS IR 
KITI EKSPONATAI

Įeinant j Armstrongo muzie
jų, prieangyje, pirmiausia pa
vaizduotas skrendantis paukštis 
(plasnojančiais sparnais), kas 
simbolizuoja žmonijos per am
žius svajonę keliauti oru. Be to, 
sienoje paveikslai vaizduoja tą 
momentą, kada Cape Kannedy 
1969 m. liepos 16 d. Apollo 11 
pradėjo savo epochinę kelionę į 
mėnulį.

Išstatytas baliono krepšys, 
instrumentai ir kiti įrengimai, 
naudoti Daytono balionisto War
ren Razor. Jis buvo aktyvus XX 
šimtmečio pradžioje, yra įvyk
dęs daugelį rekordų ir laimėjęs 
keletą svarbiu balionu lenktynių. 
Už laimėjimą gauta viena jo tro
fėjų taip pat išstatyta.

Įspūdingai atrodo aukštai pa
kabinti primityvaus “dirižablio" 
Toledo II rėmai, pagaminti 1904 
—1905 m. žiemą, kai Toledo kil
mės Roy Knal>eshue tą žiemą 
pastatė tuo laiku stebuklingą 
“dirižablį” Toledo II ir su ku
riuo Knabeshue 1905 m. rugpiū- 
čio 20 d., pirmą kartą istorijoje, 
skraidė New Yorko, Manhattan, 
padangėje, sukinėdamasis aplink 
dangorėžius ir stebinęs gatvėse 
susirinkusias newyorkieciu mi
nias. Vėliau su tuo, vadinamu 
‘,to šimtmečio stebuklingu” įtai
su skraidė Columbus, Clevelan- 
do ir kitu mažesniu miesteliu 
švenčių progomis. Be to, po šių 
sėkmingu pasirodymų broliai 
Wright jį pakvietė dirbti pas sa
ve, kaip lėktuvų demonstratorių 
ir populiarintoją viešuose pasi
rodymuose.

Brolių Wright Modelio G da
lys, pagamintos 1913 metais bro
lių Wright dirbtuvėje — The 
Wright Airplane Co. Tas Mode

lis G, žinomas kaip skrendantis 
laivas, buvo išmėgintas pačio 
Orville Wright, pakylant nuo 
Miami upės (prie Daytono) van
dens paviršiaus.

Visų dėmesį atkreipia gelto- 
I nos spalvos lėktuvas 1946 Aero- 
I ca 7 AC Champio (ženklu NC 
j 83423), su kuriuo 16 metų am- 
I žiaus Neil Armstrongas mažame 
į Wapakonetos aerodrome išmoko 
i skraidvti. Jo instruktorius buvo *
į Knudegard. i ž vienos valandos 
' skridimo pamoką tada jis mo- 
j kėjo 9 dolerius, o pinigus užsi- 
i dirbo būdamas to aerodromo jau- 
i namečiu darbininku — “grease 
! monkey”.
j Be išstatytų galingų raketų 
svarbesnių dalių, žmones domina

i išstatyta Gemini 8 kapsulė, su 
Įkuria skrido Neil Armstrongas 
Į ir majoras David Scott 1966 m. 
kovo 16-17 d. ir pirmą kartą 
pademonstravo orbitoje susijun
gimą su anksčiau išsiųsta Agen
da kapsule. Be to, publiką domi
na ir kiti originalūs eksponatai, 
kaip Armstrongo originalūs erd
vei pritaikyti rūbai, raketų spec, 
metalo nuo karščio deformacija 
ir smulkesni pačio Armstrongo 
mokyklinio laikotarpio dalykai.

Gana vykęs praktiškas mode
lis, vadinamas “Orbit Table” (or- Į 
bitos stalas apie šešių pėdų sker
smens), kur galima pačiam pa
mėginti ir vaizdžiau suprasti pa
grindinius erdvės bei universu
mo dėsnius. Tikrai, šis modelis 
būtų naudingas visoms mokyk
loms.

Iš visko atrodo, kad kiekvie
nam būtų įdomiausia savo akimis 
pamatyti iš arti mėnulio akme
nis ar dulkes, tačiau, atrodo, kad 
publika ne perdaug tuo domisi. 
Tuo tarpu čia yra tik vienintelė 
proga pašaliečiui pamatyti bent, 
penkis Įvairių rūšių akmenų 
grūdelius, nors, nežinant, kad jie

Istorinis paminklas Belgijoje, vaiz
duojantis liūtą, pavadinta Vaterlo© 
Liūtu, yra 200 pėdu aukščio. Iš čia 
galima matyti jūrų mūšio vietą, kur 
anglai 1815 metais sumušė Napoleoną 
ir sunaikino jo svajonę apie didžiąją 

imperiją.

furniture and fixtures 
fr trenkime!

i ----------  ------------ -lfJ .

VARDUODAMI
iŠ MODELINIŲ namų BALDAI

,<?%> iki 50% nuolaida. Galinu pirtu 
■ouuuj ir issimokeunaL Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 64421
<5200 Su. WESTERN AVE.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

IEŠKO ŠUNIES
Š m rugsėjo mėn. 13 d. pabėgo Šu
niukas — Doberman pincer — 7 mėn 
senumo, juodos spalvos, priekinės ko 

i jos rudos, krūtinė balta, vardas Sally, 
i Ji radus pranešti — gerai atlyginsiu.

2425 W. 69th STREET 
Tel. 778-9721

I ku dar trūksta numatytų projek
te medžių, žolės ir kt.

Pravažiuojančiam per Ohio 
valstybę būtų patartina neap
lenkti šį Įdomų muziejų, taip 
pat ir prie Daytono esantį nau
jose patalpose Air Force muzie- 

jjų, prisimenant brolių Wright 
istorinę vietą ir atsiekimus avi
acijoje.

(Pabaiga)

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČLAUS 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 Orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 

■t_____________________________________________________
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS
------------ ■ m i ■ u m,., ■ .............. ...........f

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

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

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

GAUNAMA -NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
------------------------------------------------------------------------------------------- -------- —/-
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yra iš mėnulio, niekas jų neat
skirtu nuo žemišku.

Pasirodo, kad Neil Armstron
gas, skrisdamas į mėnuli, buvo 
pasiėmęs ne tik Amerikos vėlia
vą, bet ir Ohio valstybės (maž
daug 2 iš 4 colių formato). Šią 
Ohio vėliavą prezidentas Nixo- 
nas atitinkamu adresu perdavė 
Ohio valstybei, kas taip pat iš
statyta šiame muziejuje.

Kiek iš vietos spaudos ir iš 
gandų teko nugirsti, kad kai ku
riuos svarbesnius eksponatus, 
ypač mėnulio akmenis, Smithso
nian Institution iš šio muziejaus 
nori atsiimti atgal. Gi, Smithso
nian Institution Įsteigta 1846 
metais Washington, D. C., pagal 
James Smithson testamentą. In
stitutas apima plačias mokslo ir 
meno sritis.

ASTRO — TEATRAS

Pačiame muziejaus centre 
esančiame 60 pėdų skersmens 
pusrutulyje yra, taip vadinamas, 
astro — teatras. Į jį Įėjus, gau
nasi vaizdas, kad pats esi žvaigž
dėtoje erdvėje ir gali susidary
ti maždaug vaizdą, ką patys as
tronautai yra matę ir jautę. Vi
sas universumo pusrutulis (su 
Paukščiu Kelio ir kitomis žvaigž
dėmis) pavaizduotas septynių 
ekrano prožektorių, iš centro nu
statytų skirtingomis trajektori
jomis, ir daugelio garso sistemų 
dėka. Taip lankytojas “apgau
namas” esąs atviroje erdvėje, lyg 
žemę palikęs toli...

Toks pavaizdavimo būdas, 
kaip teigiama, yra iš viso pirmą 
kartą panaudotas muziejaus rei
kalams. Ir reikia pripažinti, kad 
tai yra gana vykęs dalykas.

BAIGIAMOSIOS PASTABOS
Tikrai toks muziejus su ver

tingais eksponatais turėtų bū
ti kur nors arčiau didmiesčio, kad 
visuomenė galėtų patogiau ir 
greičiau pasiekti.

Reikia manyti, kad tik ką ati
darytas Neil Armstrongo mu
ziejus ateityje dar bus daugiau 
patobulintas, papildytas naujais 
eksponatais, o reikalui esant — 
turės vietos kur plėstis, šiuo lai-

Del Yom Kipur šventės
Dy žydai advokatai, abudu 

Illinojaus Taršos Kontrolės Ta
rybos tarnautojai, apskundė 
Apygardos teismui Illinojaus gu
bernatorių Ogilvie ir valst. per
sonalo direktorių Alan Drazek, 
kaltindami juos, kad atsisakę 
žydų šventę Yom Kipur pripa
žinti legale valstybės švente. 
Tuo būdu esanti varžoma žydų 

• tikėjimo laisvė. Skundėjai Ste
ven Klein. 30 m., ir Stuart Sike- 
vich, 30 m., reikalauja Yom Ki
pur šventę skaityti žydams ly
gios svarbos kaip yra Kalėdos 
krikščionims.

Personalo departamentas pa
aiškino, kad panašiai yra daro
ma su Juodųjų iMuslimų ir ki
tais panašiais tikėjimais, bū
tent švęsti niekas nedraudžia, 
tik už tokiu švenčiu dienas ai- c- 
gos nemokamos, jei nedirbama.

TRUMPAI

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chlcigo, III. 6A63Z TeL YA 7-59W 
___ .

A. A L. INSURANCE 4 RWALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
<645 Se. ASHLAND AVĖ.

LA 5-8775 
(Currency Exchange įtaigoj) 

automobilį dr«udlm«L

A. G. AUTO REBLMLDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžininga* 
ir gerai, prityrusių darbininku. Kai 

nos nebrangios.
3515-24 W. 63rd Street, Chicago, III 

TEL. — 776^5*31
Anketas Garbačiauskas, sav

— Gerbiamos Naujienos: Pa
siunčiau Jums penkinę už adre
so permainymus, o gal ir Nau
jienų prenumerata brangiau 
siųsti į CC Hills... Pcntwatery 
gyventi yra sveika, gražu, saugu 
ir patogu; bet mano žmonai 
(Dundulienės Marytei) mirus, 
vienam nuobodu ir labai ilgu.. 
Todėl pastoviai gyvensiu pas 
sūnų Ranoldą ir jo žmoną Do
lores. Ačiū Juozui Šmoteliui už 
jo pabudimą iš snaudžiančiųjų 
ir už seniai lauktus jo parašy
mus Naujienose. Linkiu geros 
sėkmės. J. A. S.

P. S. Žinomas Naujienų žmo
gus Bridgeporte, kur jaunuoliai 
mane vadino “Naujienų Man”.

♦ Kernavės Tunto Tėvų Ka-
mitetas ruošia smagią gegužinę 
ir laužą Tėvų Marijonų sodybo
je, Clarendon Hills, Ill. Sekma
dienį, rugsėjo 24 d. 1:00 vai. po 
pietų. Bus Įdomi programa, 
skanus maistas, jauniems ir se
niems žaidimai ir varžybos ir 
smagus laužas. Lietaus atveju 
— šokiai, maistas ir žaidimai 
bus pastogėje. (Pr).

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

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

Bilietus iš anksto galima įsi
gyti Pr. Rumšos maisto parduo
tuvėje, 4359 So. Maplewood 
Ave., telef. VI 7-2149 arba prie 
įėjimo.

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

HELP WANTED — MALE 
Oarbininkv Reiki*

MODERN FOLDING 
CARTON PLANT

NEEDS EXPERIENCED
• GLUE MACHINE OPERATORS 

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

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

ROOM.
ROCKFORD 

PAPER MILLS,'INC.
7000 N. MANNHEIM RD. 

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

Ask for Mr. 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 Reikia

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 RATA.JTK
GA 2-4755 or GA 2-6056

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

POSITIONS OPEN TN 
HEALTH CARE FACILITY 
EARN WHILE YOU LEARN 

Immediate openings for full & part 
time personnel.

• NURSES. R N.’s & L.P.N.’s 
COOKS & KITCHEN HELPERS

e NURSING AIDES & ORDERI IES
* HOUSEKEEPING PERSONNEL.

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

Outstanding frin^p benefits. Life ins. 
Major med. Health care. Pd. vac. 

Sick leave.
Call 971-2645 

nr annlv in r>prson 
^OUR SEASONS NITOSTNG CENTER 
5801 S. CASS AVE. WESTMONT. ILL.

EXPERIENCED COOK
Eor modem kitchen at Take Forest 
College. Excellent benefit* include 
mid vacations, ?ood workins condi
tion, uniforms furnished Anplv at 

SZARO FOOD SERVICE
T.pkp Forest Cnllocro

SHERTDAN RD. LAKE FOREST ILL.
Or for appt.. Call 234-1060

MEDIC AT- OPPORTUNITY
L. P. N’c (Fvpninps> 

3—11 and 11—7 Nursing Home.
Eneripnced nrpfprrpd 

Convnni^nt to trangnnrtntion. 
Full timn --- P^rt time
L. P. N’s — all shifts. 

CR 7-6868

FEMALE ASSEMBLERS
MALE PACKERS 

PAnm •PT'PATR VXPKRTpXTrPT) 
PREFFRR*T> pttt wit I, TRAIN 

ELECTRON, INC.
3412 RIVER ROAD
Franklin Park. III.

N U R S E 
L. P. N.
DAYS

Know Medical Records 
Shelter - care. Northside. 

929-2931

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

SUAUGUSI MOTERIS nori nuomoti
4 kambarius Bridgeporto apylinkėj. 

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

BRIDGEPORTE IŠNUOMOJAMAS 4 
kambarių butas vyresnio amžiaus 
žmonėms. Teirautis 3348 So. Morgan 
Street krautuvėje, arba telefonu 

RE 7-9689 po 7 vai. vakaro.

— ,l11 1 " MIHIIHIIIIIIIWW

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICI 
Tiitoml auto motorai, itabdilal, 

tune-ups Ir t. t.
At24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-W17 
.1 ..-— --------------- ------ --------—>

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS

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 

kambarių medinis namukas. S10,900.
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 KARLOW, 5 ir 6 kamba

rių mūrinis. S28.000.
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. S390 uaiamu 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

LEMONTE
NAUJAS NAMAS

5 BUTAI PO 4 KAMBARIUS 
SU 2 MIEGAMAIS 

Beismantas. Atskirai šilima ir šiltas 
vanduo.

SAVININKAS. Tel. 312 — 257-2373

SAUGUMAS NAMUOSE
LIUKSUS MODERNUS beveik nau

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

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

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

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

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

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

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

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

SKUBIAI PARDUODAMAS 
MARQUETTE PARKE 

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

nios, sausas beismantas. Garažas. 
Greit galima užimti. 

$23,900. 
Tel. 737-7202.

NEAR 62 & WASHTENAW
See this 6 room teston brick Georgian 
with 2 car brick garage. Finished 
room in basement, IV2 baths, large 

lot rrar>v pvtras Hr»iv °33,000.
MILAN & MILAN 

PR 9-4063

S U M M I T
CUSTOM BUILT 3 bdrm, ranch. 

1% baths. Gorgeous fin. bsmt. 2¥2 
car garage — much more. Serious 
buyers only.

Isf^SFFEfif — 4 bdrm., mante- 
nance. free home — 3 fin. rms. in 
basement. Move — in. Cond. Extra 
adj. 30 ft. lot.

CENT ANNE REALTORS 
237-4600

NEAR 85 & ALBANY
4% room brick bungalow, with 2 bed
rooms, plus extra bedroom in base
ment. 1 car brick garage attached. 

Gas heat, 2 full baths. 
Owner says SELL.

MILAN & MILAN 
PR 9-4063

M. A. š IM K U S
Real Sctate. Notary Public 

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

kitoki blankai.

T B R R A 1
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanot 

vlsoma progoms.
3237 WEST 63rd ST,, CHICAGO

Telef. 434-4660

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

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

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

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

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

11 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie S23.000. 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 metų. Įvai- 
raus dydžio butai. 63-eia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

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

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai Įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. S25.500.

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

TEL. 436-7878

BRIGHTON PARKO APYLINKĖJE

Kampinis 1% aukšto mūrinis namas 
— 5 ir 4 kambarių. Gazu šildymo 
karšto vandens šiluma. Dideli kam
bariai. 2 mašinų mūrinis garažas. 

Savininkas parduoda.
Skambinti 376-2058

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

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. 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




