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NAUj
OPOZICIJA MASKVOS REŽIMUI

“New*York Times Magazine”, savaitinis žurnalas, š. m. rug
sėjo 10 d. laidoje įdėjo svarbų Anatole Shub straipsnį apie pasi
priešinimo sovietams judėjimo didėjimą ir sovietų represijas, 
atsaką. Autorius pirmiausia nurodė į š. m. birželio 21 d. įvykį, 
kai buvo suimtas vienas žymiųjų pasipriešinimo režimui vei
kėjų — Petras Jakir. Jo suėmimas žymi pasikeitusią režimo lai
kyseną — smūgių ideologiniams priešams kryptimi.

dien-

Toji pasmarkėjusi kova, kurią 
veda sovietų žvalgyba — KGB
— prasidėjusi praėjusią žiemą 
ir kokį laipsnį ji pasieks — da
bar sunku numatyti. Autorius 
mano, kad režimas pasiryžęs at
sikratyti ypač intelektualų — 
pasipriešinimo veikėjų (vad. 
dissidents). Turima žinių, kad 
tik Ukrainoje suimta daugiau 
kaip šimtas intelektualų.

A. Shub, pernai daug 
“The Washington Post”
rašty ir apie Lietuvą, Kudirką, 
toliau nurodė į Sovietijoje vis 
plintančią pogrindžio spaudą — 
vadinamus “samizdat” leidinius. 
Dauguma jų spausdinama ant 
plono popieriaus, kai kurie jų pa
siekia ir Vakarus. Kai anksčiau 
tie leidiniai turėjo daugiau ne
politinį, bet kultūros gyvenimą 
apžvelgiantį pobūdį, tai maždaug 
po metų ar dvejų Chruščiovą pa
šalinus tie leidiniai virto vis la
biau politiniais.

Apie tų leidinių — politinių
— apimtį gali liudyti kad ir ra
dijo siųstuvo Liberty, Miunche
ne, archyvas — nuo 1968 m. ten. 
'surinkta^ Vakarus paniekusių, 
daugiau kaip 2,000 dokumentų 
ir jie sudaro net daugiau kaip 
12,000 puslapių.

Sovietų spauda, ligšiol ban
džiusi sudaryti įspūdį, kad tokių 
leidinių net nesą, pastaruoju me
tu jau viešai prisipažįsta — jie 
net plačiai pasklidę krašte... KGB 
š. m. sausio mėn. vykdė kra
tas, tačiau pats žymiausias tų 
leidinių — “Paskutinių Įvykių 
kronika” — ne taip seniai išleido 
Kronikos 24 ir 25 laidas ir jos, 
nors ir kiek pavėluotai, pasiekė 
ir Vakarus.

Jei režimas vis labiau smogia 
tiems veikėjams, tai, iš kitos 
pusės, ir jie vis labiau kritiškai 
pasisako prieš režimą ir kelia 
vis naujus klausimus. Pvz., lei
diniai vis daugiau svarsto ūki
nius klausimus ir ypač nuo 1970 
m. pabaigoje vykusių riaušių 
Lenkijoje.

Be to, “Samizdat” leidiniai vis 
daugiau savo turiny vietos bei 
reikšmės skiria ir ne tik Mask
vai, bet ir kitoms sovietų impe
rijos sritims — pvz. nerusiškoms 
Baltijos respublikoms. 17 Latvi
jos komunistų laiško paskelbi
mas buvo pirmoji tokio dėmesio 
apraiška.

Sekė įvykiai Lietuvoje. Pasak 
autoriaus ‘protestų Lietuvoje' 
judėjimas gali būti pats sun
kiausias Brežnevui bei jo sė
brams sudoroti. Nors Lietuva
— mažas kraštas, tačiau tauti
nis, nacionalistinis judėjimas pa
sirodė esąs pats stipriausias šiuo 
laikmečiu ir patraukiąs vis di
desnes masių simpatijas... Kas 
vyksta Lietuvoje, netenka abe
joti, labai atidžiai sekama žy
miai daugiau gyventojų turin
čiose Ukrainos ir centrinės Azi
jos mahometonų respublikose”.

Tie leidiniai, pats pasiprieši
nimo judėjimas — labai Krem
liui nemalonūs. Pasak Shub, 
Brežnevas su savo draugais ne
norėtų grįžti prie Stalinolaikų 
nuožmaus teroro metodų ir belie
ka spėlioti, ar režimas sugebės 
ilgesnį laiką reikšti kiek abejin
gas nuotaikas judėjimo atžvil-

Popiežius Paulius 
panaikino tonsūrą 
ROMA. — Popiežius Paulius 

įsakė panaikinti tonsūrą — ap
skritą plaukų išskutimą iš kata
likų dvasiškių pakaušio, kuris 
žinomas jau nuo 15 šimtmečio. 
Kai kurie vienuolynai visai nu
skusdavo savo vienuolių galvas, 
palikdami tik ratą plaukų pa
kraščiuose. Tas nuskutimas ir
gi būdavo vadinamas tonsūrą. 
Ir ateityje, jei kurie vienuoly
nai norės laikytis senų papročių, 
jie galės, tačiau tonsūrą nebus 
privaloma nei klierikams nei ku
nigams.

Vatikano laikraštis “L’Osser-

Chicago, Ill. — Pirmadienis, ’jo-September 18 d., 1972 m. Kaina 15c

TEL AVIVAS. — Stiprios Izraelio jėgos: šarvuočiai, pėstinin
kai ir aviacija puolė šeštadienį kaimyninį Libaną ir Įžygiavo Į vi
dų net 14 mylių. Libano žiniomis, puolime dalyvavo 60 Izraelio 
kovos lėktuvų. Izraelio žygis buvo nukreiptas prieš tuos arabų 
kaimus, kuriuose, turimomis žiniomis, prisilaiko palestiniečiai par
tizanai. šimtai namų buvo susprogdinti 13-koje kaimų. Izraelio 
pranešimas sako, kad Libano kariuomenė Įsikišo į izraelitų akciją 
prieš palestiniečius ir gavo smūgį. Libanas pranešė, kad 17 jo 
kareivių žuvo kovose ir 7 buvo sužeisti, žuvę ir 8 civiliai. Libanas 
netekęs trijų tankų, vieno šarvuočio ir trijų priešlėktuvinių pa
būklų.

Demokratu partijos kandidatas į viceprezidentus Sargent Shriver daug važinėja po visą Ameriką 
sakydamas kalbas, šalia jo šioje nuotraukoje. Bostone, stovi jo svainis sen. Edward Kennedy.

DRAUGUS IR PASIDAVĖ ISPANIJOJE
MADRIDAS. — Kroatai, gyvenantieji laisvą j ame pasaulyje, 

griebėsi teroro savo kovoje prieš nekenčiamą serbų komunistų re-

Londono “The Times” dien
raštis š. m. rugsėjo 4 d. paskel
bė estų kilmės autoriaus Hillar 
Kallar straipsnį apie dabartinę 
padėtį Estijoje bei pateikė kiek 
palyginimų su padėtimi Lietu
voje.

Esą, dabar pastebina daug ru
sų Estijos miestuose. Tai ypatin
gai ryšku vasaros metu, kai ru-

vatore Romano” rašo, kad ton- žim^ Jugoslavijoje. Penktadienį trys ginkluoti'kroatai pagrobė 
sūra naskntinilj laiku’ -nobprpiš- švedŪos keleivinį lėktuvą ir grasindami susprogdinti 81 keleivį, S --rSto nl! pareikalavo, kad švedu vyriausybė paleistu iš kalėjimu 7 kroatus,
beteko savo svarbos, likdama tik ,kurie atlieka bausm§ už Jugoslavijos ambasadoriaus nužudymą 
tnSėio rpypmnniii) pernai, švedų vyriausybė apsvarsčiusi padėtį, nutarė kroatų’ i pernai, švedų vyriausybė apsvarsčiusi padėtį, nutarė kroatu
LU.OC1CL LC1 dllullljčl. j *

Vatikane buvo pastebėta, kad Ji atvežJ iš kalėjimų sep-
tonsūrą atstumia jaunus vyrus 
nuo kunigystės, kaip žinoma, 
šiais laikais plaukams skiriama

■ didelė“ svarba'’=j'aūmm<r tarpe".’ "T ’

• tynis kroatus. Kiti du kroatai atsisakė būti “išvaduojami” ir to
liau liko kalėjime.

Naujieji Vliko 
Valdybos nariai

Vytautas Bronislavas gimęs
1946 m. vasario 7 d. Tiubingene, J su turistų tiesiog knibžda Tali- 
Vokietijoje. 1967 m. baigė civi- ne ar vasarvietėse, net ir kaime, 
line inžinieriją bakalauro laips
niu. 1969 m. Brooklyno Politech
nikos Institute gavo magistro' 
laipsni. Baigęs lituanistinę Mai
ronio vardo mokyklą Brooklyne.

Priklauso ateitininkams, tebe-

Derybos su rusais 
trim frontais

WASHINGTONAS. — Grįžęs, 
iš Maskvos prezidento patarėjas 
Kissinger painformavo preziden
tą, o vėliau susitiko su reporte
riais, kuriems papasakojo apie 
derybų turinį, šią savaitę iš 
Maskvos į Washingtona atskren
da trys sovietų delegacijos. Vie
na derėsis dėl senų “lend-lease” 
skolų, antra — derėsis dėl Ame- 
rikos-Sovietų Sąjungos preky
bos sutarties ir trečia — dėl lai
vininkystės klausimų.

Kroatai teroristai, išvadavę 
savo draugus, Įsakė lakūnui skri
sti į Ispaniją. Jie žadėjo čia pa
siimti daugiau kuro ir skristi Į 
kitą valstybę, tačiau nepasakė 
kur. Ispanijoje policija apsupo 
aerodromą, o valdžios pareigūnai 
pranešė kroatams, kad valdžia 
neduos jiem politinės globos. Pa
matę savo beviltišką padėtį kro
atai pasidavė ispanų policijai.

Jugoslavijos valdžia, sužino
jusi apie švedų lėktuvo pagro
bimą, griežtai pareikalavo Šve
dijos, kad ji sugautų iš kalėjimo 
paleistus kroatus ir nubaustų 
lėktuvo pagrobėjus.

Ispaniia pažadėjo Švedijai ne 
tik sugrąžinti 100,000 dol. ku
riuos kroatai išreikalavo iš šve
dų vyriausybės kartu su kali

Kissingeris pareiškė nuomo- njais> bet taip pat, pažadėjo ari
nę, kad per porą savaičių bus pa- duoti ir visus kroatus, 
siektas susitarimas visose srity- ____ _____
se. Jis Maskvoje pajutęs norą J veikliai kovoja už savo tikslus 
susitarti. Jo pasikalbėjimai su' 
sovietų vadais buvę atviri, pri
pažįstant, kad susitarimas būtų 
naudingas abiem šalim.

Kroatų “ustaši” organizacija

WASHINGTONAS. — Sena-

— nepriklausomą, demokratišką 
Kroatiją. Organizacijos nariai 
pagarsėja savo radikaliais, kar
tais žiauriais, veiksmais. Drą
siausias kroatų žygis buvo 19 
jaunų vyrų atvykimas i Jugos-

fas priėmė pasiūlyma įsteigti ko-1lavi^ evoliucijos pradėti. Visi 
misiją, kuri peržiūrėtų Amerikos 11.9.jugoslavų mi- 
atstovavimo Olimpiadose organi
zavimą ir vadovavimą. Prie įs-

licija. Ta kroatų grupė Į Jugos
laviją buvo atvykusi iš Austra-

Londono lenkų 
užuojauta Lietuvai
Lenkų-ukrainiečių sąj unga 

Londone neseniai viešai pasmer
kė sovietų priespaudą bei jos me
todus Lietuvoje. Lenkų laikraš
tis Londone “Tydzien Polski” 
š. m. rugpj. 12 laidoje paskelbė 
sąjungos pareiškimą.

Nurodyta į pavergtųjų tautų 
kovą dėl laisvės ir ryšium su pa
sauly pasklidusiomis žiniomis 
apie lietuvių tautos protestus 
sąjunga pasmerkė sovietų naudo
jamus Lietuvoje metodus — per
sekiojant tikėjimą, pažeidžiant 
sąžinės, įsitikinimų laisvę, pa
neigiant tautos bei paskiro žmo
gaus laisves. Sąjunga savo pa
reiškime pažymėjo: “mes reiš
kiame nuostabą, stebėdami ko
votojų Lietuvoje pasišventimo 
dvasią bei didvyrišką laikyseną 
ir mes esame giliai įsitikinę, kad 
lietuvių tauta ištvers priespau
dą, persekiojimus ir sulauks va
landos, kai jai bus suteikta vie
ta būsimos demokratinės bei ap
jungtos Europos laisvų bei lygių 
tautų šeimoje”. (E)

Autoriaus nuomone, Estijai 
rusai teikia daugiau laisvės kul
tūros srity, daugiau kaip kitose 
Baltijos respublikose. Esą, so
vietų įstaigos rimtai susikirto 

j. , t • x n j -• • ;su Romos kataliku Bažnyčia Lie-dirba Liet. Bendruomeneje, pri-l, . ....*, J ,įtuvoje — čia ji sutampa su tau
tiniu judėjimu. Lietuviai semia
si "jėgos iš “lietuvių imperijos- 
viduramžiais laikmečio bei iš jų 
įsidėmėtinų didžiųjų kunigaikš
čiu”.

Šis Izraelio - Libano susikirti
mas yra didžiausias nuo 1948 
metų karo. Paskutiniame kare 
Libanas aktyviai nedalyvavo. Li
banas pasiskundė dėl Izraelio in
vazijos Saugumo Taryboje.

Sirijos prezidentas Assad pa
skelbė per radiją, kad Sirijos jė
gos pasirengusios padėti Liba
nui atmušti Izraelio agresiją.

Izraelis praneša, kad trys jo ka
reiviai puolime žuvo, tačiau pa
neigia, kad Izraelis prarado vie
ną lėktuvą. Apie dviejų tankų 
ir trijų šarvuočių praradimą Iz
raelis nieko nepranešė.

Izraelio puolimas Įvyko dviem 
dienom praėjus nuo susikirtimo 
su arabų partizanais, kurie du 
izraelitus nušovė ir viena sužei
dė.

Pradėjo čiupti 
rinkimų sukčius

“’ČIKAGA' — Federalinis pri
siekusiųjų teismas apkaltino 40 
Čikagos politinių partijų veikė
ju, praėjusių kovo mėn. pirmi
nių rinkimų prižiūrėtojų, kurie 
kaltinami suktybėmis rinkimuo
se. Kai kurie jų padirbinėjo bal
savimo lapus, patys balsavo už 

■ kuria nors partija po daugiau 
sovietų hokey komanda, estai ka|P viena kartą.

___ iivo.4 uai v a. v u i vi«- Federalinė vyriausybė paskel- 
birželio 15 dJcijoje, reikšdami pasitenkinimą. ka(^ -1* sy<Jar0 specialų pro- 

arijoie. Studija-: Pairai suomiu šaltinius, kiek stu-1 kui<>rų komitetą, kuris prižiū- 
! rėš, kad Čikagoje balsai nebūtų 
! “vagiami” per lapkričio 7 d. rin- 
i kimus. Visa ši byla prasidėjo iš 

dentų gausiais suėmimais, de- la'kraščio Chicago Tribune . Jis 
monstracijoms Kaune, š. m. ge
gužės mėn. įvykus. (E)

klauso Lietuvos Vyčiams, Inži
nierių Sąj ungai, kelis kartus bu
vo Apreiškimo parapijos choro 
pirmininku, dalyvavo New Yor- 
ko vyrų chore, tautinių šokių1 
Šatrija dalyvis. Aktyviai dirbo 
pirmame ir antrame Pasaulio 
Liet. Jaunimo kongresuose.

Mokyklose dėstė matematiką, 
dabar dirba New Yorko inžinieri- 
jos firmoje. Lankėsi Europoje, 
J aponij oj e ir Australi j oje.

Antanas Vytautas Razgaitis j studentai dalyvavo demonstra- 
gimęs 1947 " m.
Ziuriche, Šveicarijoje. Studija- j Pagal suomių šaltinius, kiek stu- 
vo matematiką 1965-69 m. Cle- dentų buvo pašalinta, tačiau tai 
veland state universitete, kur buvęs daug švelnesnis reagavi-; 
gavo bakalauro laipsnį. 1971 m. mas, palyginus su lietuvių stu-j 
gavo matematikos magistro laip-1 
snį Ohio valstijos universitete, 
1969—1972 m. dėstė matemati
ką Ohio valst. universitete, 
Brocktono ir Brooklyn, Queens 
mokyklose.

Visuomeninėje veikloje: dvie
jose vienerių metų kadencijose 
ėjo Studentų Ateitininkų Sąjun
gos pirmininko pareigas, išrink
tas į Ateitininkų Federacijos Ta
rybą. Penkerius metus “Grandi
nėlės” 
Yorko 
šaulio Lietuvių Jaunimo kon- j 
grėsė. (E)

Autorius pasakoja ir apie tau
tinį pasipriešinimą Estijoje, 
priešrusiškas nuotaikas. Jos skir
tingos su Lietuva palyginus. 
Tiesa, pernai, kai čekai sumušė i

Federalinė vyriausybė paskel-

tatymo, kuris skiria 15 mil. dol.
1976 metų žiemos žaidimų Den- 'Sidnėjuje policija ieško mo-
veryje, Colorado įrengimu sta- ters- Paliko iu?os- 
tybai, sen. John Tunney iš Ka- lav^. įmonėje. Sprogimas buvo
lifornijos pasiūlė papildymą, ku
ris susirūpintų tinkamu JAV da
lyvavimu Olimpiadose.

NEW YORKAS. — Preziden
tas Nixonas į JAV Jungtinių 
Tautų delegaciją paskyrė pirmą 
kartą Puerto Rico politikę, dar
be sekretorę Julia Rivera de Vin
centi. Be jos, delegacijoje yra 
Čikagos negrų teisininkas Jewel 
Lafontant, Cincinnati teisininkas 
Gordon Scherer, United Steel bu
vęs direktorius Robert Tyson ir 
du senatoriai: sen. McGee iš Wy- 
omingo ir sen. Pearson iš Kan
sas.

giu, ar... jau teks susidurti su 
vis aštrėjančiomis represijos, 
priespaudos priemonėmis. (E)

sužeista 16 asmenų.

“Pravda” skelbia
t CJ v

MASKVA. — Sovietų komu
nistų partijos organas “Pravda” 
nuo bulvių ir javų nukreipė dė
mesį į religiją, parašydamas ve
damąjį. Jame reikalaujama at
naujinti visas pastangas religi
niams sentimentams sunaikinti I 
Sovietų Sąjungoje.

Dabar esą taip, kad net parti
jos nariai dalyvauja religinėse 
ceremonijose. “Kiekvienas ko
munistas turi būti kovojantis 
ateistas”, sako laikraštis. Reli
gija esanti viena stipriausių pra
eities atgyvenų.

Kancleris siekia

BONA. — Trys vokiečiai advo
katai, kuriems pavesta ginti ara
bus teroristus, kurie kaltinami 
izraelitų sportininkų nužudymu, kų buvo Elezier Halfin, 24 m.
atsisako nuo šios bylos ir prašo imtininkas, kuris į Izraelį prieš 
juos atleisti.

vieną reporterį įstatė “dirbti” 
Pvinkimų Komisionierių tarybos 
įstaigoje, čia tris mėnesius dirb
damas, reporteris atidengė daug 
suktybių, suklastojimų ir nele
galių balsavimų. Rinkimų būsti
nių prižiūrėtojai gali gauti, jei 
teismas juos pripažins kaltais, 
iki metų kalėjimo. Kiti klasto
tojai, įvairūs “pririnktų kapito
nai” gali gauti iki 10 metų ka
lėjimo.

Balsavimo rezultatų klastoji
mas yra federalinis nusikalti
mas, nes kiekvienas klastotojas 
paveikia piliečio konstitucines 
teises — nulemti savo balsu rin
kimų rezultatus. Kiekvienas ne
legalus balsas panaikina vieną 
legalų, tuo pačiu, sumažina ame
rikiečio privilegijas, kurias jam 
konstitucija garantuoja.

naujų rinkimų
BONA. — Šią savaitę V. Vo

kietijos koalicinė vyriausybė ga- 
, , . ± „ ,T .Ii netekti parlamento pasitikėji-dalyvis, atstovavo New „° Sakoma_ ka(J pats kancle. 

jaunimą n rajame a- pĮanuoja toki žing-
j snį, kad galėtų skelbti naujo par
lamento rinkimus, šiuo metu vy
riausybė nebeturi parlamente 
daugumos ir jai neįmanoma val
dyti valstybės.

Po paskutiniųjų rinkimų so
cialdemokratai ir jų partneris 
— laisvieji demokratai — turėjo 

— parlamente 12 atstovų daugu
mą. ši nedidelė persvara prade-1 
jo mažėti, kai iš partijos pabėgo, j 
nepatenkinti kanclerio politika 
Rytų atžvilgiu, visa eilė vyriau
sybės rėmėjų. Valdžiai pakenkė 
nuomonių skirtumas su finansų 
ministeriu Karl Schiller, social
demokratu, kuris pasitraukė iš I 
vyriausybės.Į

Kancleris šį trečiadienį papra
šys parlamento pasitikėjimo, iš 
anksto žinodamas, kad jis jo ne
gaus. Tada balsuotojai nulems.

i ar V. Vokietiją toliau valdys so-į 
jų konku-i

TEL AVIVAS. — Tarp žuvu
sių Muenchene Izraelio sportinin-

4 metus atvažiavo iš Latvijos.

Vokietijos kalėjimuose laikomi trys arabai teroristai, kurie dalyvavo Izrae- oi
lio sportininku išžudyme Muenchene. Iš kairės Abed Kair Al Dnavy, Ibra- .
him Mosoud Badnar ir Samer Mohamed Abdulah. Vienam jy ligoninėje te- rentai — krikščionys demokra
ko nupjauti susišaudymo sužeistą koją. Kaltinamuosius arabus teisme gins Brand tas tikisi rinkimus lai-
Tuniso advokatas Ben Ammar, kuris jau atvyko j Muencheną, tačiau teis- .* 

mis prasidės tik mėty pabaigoje. meti.

r .T-'**,‘ Vi- - C£’- >

Tiltas neišlaikė
minios svorio

MANILA. — šeštadienį Filipi
nų Naga mieste, kur vyko svar
biausi katalikų atlaidai, sugriu
vo tiltas per gilią Bicol upę. Apie 
100 žmonių nuskendo ir 200 bu
vo sužeisti.

Valdžios žiniomis, tiltas su
griuvo nuo daugybės žmonių, su
sirinkusių ant tilto, svorio. Lpe 
turėjo praplaukti laivas su ste
buklinga Marijos statula. Žmo
nės. norėdami statulą geriau pa
matyti. susirinko ant tilto, kuris 
neišlaikė žmonių svorio.



JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

Abu jie rūko pusmetrinio il
gio cigarus, labai draugiški ir 
vokiškai plepūs. Kalba tuojau 
užsimezga, nors vokiškai ne
kaip jau “beįkertu”. Tuojau 
mane apdalina vizitinėm ir 
kviečia, jei kada būsiu Vokie
tijoj, užsukti. Prižadu ir dėko
ju-

moja mums Tokijo bokštas. 
Klasikinė muzika kutena klau
sos organus ir veikia rami
nančiai. Kylame virš vande
nyno, o lėktuvas skrieja dide
liu ratu. Lyg norėdamas pa
matyti dar tai, ką per trumpą 
viešėjimo laiką nepamačiau, 
žvelgiu į Japonijos sostinę ir 
atsukęs žvilgsniu moju. Tai 
buvo malonus pasibuvimas ir

Limuzinas rieda vėžio žing-' paliko gana gerus prisimini- 
sniu užsikimšusiomis Tokijo mus.
gatvėmis. Pagaliau pasiekiame! 
ir laisvąjį kelia. Tada šoferis! ...... ...... " ... . , . .'su greičiu. Kaip paprastai, pi-spaudzia greitį ir bematant. ” „ . , .... ‘ , ... jlotas praneša visas skridimopasiekiame aerodromą. Kaip ,, 1 ...i smulkmenas. Is jo sužinoma, 

kad tik poros valandų skridi
mas. šalia manęs sėdi labai 
malonus, mažiukas, visai ne- 

j panašus i generolą korėjietis. 
Kai sužinau jo rangą ir laips
nį, kiek nustebintas stengiausi 
tą jausmą nuo jo nuslėpti. Jis 
pasakoja apie dabartinę pada
lintą Korėjos kraštą, kuris, jo 
nuomone, ilgai neturėtų taip 
būti. Girdi, kad ir dabar Korė
ja negyvena normalaus gyve
nimo. Karo stovis vis dar te- 

,bėra.-Komunistai vis nėra ga
ją visą už-

Pu.stuštis lėktuvas neria vi-

radau, taip ir paliekant, čia 
keleivių prisikimšę. Atsisvei
kinu su labai draugiškais ben
drakeleiviais, žadėdamas 
da nors pasimatyti.

Į KORĖJĄ
Dairausi ieškodamas 

jos linijos, kad galėčiau Įsire
gistruoti skridimui. Keista, bet 
pasirodo kaimynų santykiai 
labai blogi. Čia net Korėjos va
liutos nekeičia. Neįsileidžia 
korėjiečių į Japoniją, arba la
bai su mažomis išimtimis. . ;_

putinai-atsižadėję jų visą uz-
Sutvarkęs visus skridinio . vąldy.ti ir už tai tebėra karo 

formalumus, einu pasižvalgyti! ęjovjs Sužinojęs, 'kad esu lie- 
ir smulkius mažais suveny-;fuvįgĮ-o dienraščio bendradar- 
rais pakeisti. Aerodromo pa-^js, ps 
talpos kažkaip išblaškytos, nę-^suvesti su vietos spaudos at- 
sukoncentruotos ir labai ne-’st^aig, net ip. laiką buvo pa- 
jaukios. Į lėktuvą einant,=minėjęs, liet to’malonumo at-
stropiai iškratė. Gal ir gerai, sikiau. Buvo tain rimtos prie- 
tada jautiesi lyg ir saugiau.
Niekas tam nesipriešina.

Pasitinka labai simpatiškos1

ka-

Korė-

būtinai norėjo mane

BiįVči. 
leidosi/

korėjietės stiuardesės. J.ps šyp-
sosi ligi ausu ir nežinai net dėL ... ,
ko? (ra kad skrendi i jmkras- 7; *• ., ... . - . . -K .išgyventata? \ įsi nori turistu ir svapi ~ , . . ,. .... • -- i 4 del laisvesblausia doleriu. ;>-■ . , , ... ...r .. , j., .. —T, . . Lkad kiti galėtųLėktuvas nedidelis. Keleivių, , . . . x - - -venti.labai mažai. Patarnavimas ge
ras.

Į naktis kai lėktuvas 
į Korėjos aerodromą, 
iš lėktuvo, pasitiko 

lietaus lašai. Einu ir 
čia karo metu

nelaimių. Kiek 
žuvo jaunuolių, 

laimingai gy-

. Kaip paprastai, tuojau pa-
Lėktuvas suka ratu... Iš tolo . keičiu pinigus. Už 10 dol. gau- 

lyg sakydamas “Saynora’^'nu 1000 Korėjos Won. Juo-

kiuosi, kad galima lengvai pa- iš klubo neleistinu laiku sii- nę, kur galima pasigrožėti vi-
sidaryti milijonieriumi ir pa- grįžti, 
garsėti.

|sų prekių išdėstymu ir apsi- 
Sėdžiu viešbutyje ir prisi- pirkti. Vos įžangus, girdžiu iš

Perėjus per pasų ir lagami- menu generolo-"pasakytus žo-’visų kampų įvairiausių balsų 
nų kontrolę, sutvarkius finan- džius: “Nebijok, čia tau nieko šauksmus. Paaiškėjo, kad čia 
sus, sėdau į limuziną ir su ki- neatsitiks. Turim gerą poliei- toje didelėje patalpoje turi 
tais keleiviais leidausi į sos-iją ir jie tvarką palaiko”. Gal- kiekvienas 
tinę — Seoul. Tamsu. Dairau- voju dabar, kad geriau jis to norėdami prisivilioti pirkėją 
si per važiuojamus laukus ir man nebūtų sakęs. Gulu su ta ypatingai turistą, visi šaukia 

mintimi ir užmingu. Iš karto pasijuntiaiškiai matosi nedatekliai. 
Kai pasiekiu New Koreja vieš
butį, laikrodis išmušė devin
tą valandą vakaro. Viešbutis 
ne iš prabangiausiųjų, bet ga
na neblogas. Iš tarnautojų 
gaunu informacijas: nuo 12 
nakties iki 4 vai. ryto karo sto
vis ir negalima vaikščioti po 
miestą. (Neparduoti juodoje 
rinkoje dolerių ,nes gali turėti 
nemalonumų, šiaip viskas ga
lima laisvai pirktis. Nusišyp
sau ir padėkoju.

Apsitvarkęs išeinu į miestą, 
bent apsidairyti. Vos atsitoli
nus nuo viešbučio, prisistato 
elgetos, vaikai ir suaugę ištie
sę rankas sekdami iš paskos 
prašo pinigų. Tas nepasitaikė 
būnant Japonijoje. Nenuste
bau per daug. Karas ir neda
tekliai žmones visko išmokė. 
Sakausi, kad aš pinigų neturiu 
ir prašau mane palikti. Vieni 
paklauso, kiti labai į 
maldauja ir jiems aš išmetu 
“skatikus”. Net pats dar gerai 
nesusivokdamas kiek.

Bijausi nuklysti ,nes užrašai 
hieroglifiniai. Kur ne kur ang
lu kalba koks nors skelbimas. 
Vėlyvos krautuvėlės atidaros. 
Pardavėjai, mane pamatę, iš
lėkę į gatvę šaukia ir prašyte 
prašo užeiti ir ką nors nupirk
ti. Kainos pusiau žemesnės 
negu Japonijoje. Taip pat jie 
turi ir požeminių krautuvėlių. 
Gražūs medžiagų išdirbiniai 
vietinės gamybos atrodo 
traukliai.

Grįžtu į viešbutį, kuris 
aukštų. Mano kambarys 

išimtame. Gi 15-tame naktinis 
klubas. Vadinasi, vietoje tu
ristams, kad nereikėtų naktį

įkyriai j

pa-

de-

MIRĖ JENNIE BUKAVECKIENĖ
HOLLYWOOD, Florida. — Bukavecku, tai netrukus už jo 

Veikli Miami Lietuvių organi- ištekėjo. Vestuvės įvyko 1962 
zacijų narė Janina Bukavec- m. Nuo to laiko ji įsitraukė į 
kienė, gimusi Jennie Luckas, Miami lietuvių organizacijas 

savąjį kampą ir; 1896 m. sausio 1 d. gimė Ang-iir buvo veikli jų narė. Ypatin- 
lijoje, Liverpool mieste. Ji mi- gai daug energijos ji įdėjo^ į 
rė 1972 m. rugpiūčio 1 d.

Su tėvais Amerikon ji atva
žiavo 1900 metų pradžioje. į 
Amerikoje baigė mokslus, o ,, . .. . ..... . • . ♦ ■ tuviu Moterų Socialinio KIu-universitete gavo registruotos į, 
vaistininkės titulą. Savo ama
tą ji praktikavo Michigan..
Massachusetts ir Marvlando

“apglušin-
DIENĄ KORĖJOS SOSTINĖJ *’S" "J

įtuvę palikti. Kiek pastovėjęs,
Papusryčiavęs išeinu į mies- pradėjau eiti pagal krautuvė- 

tą ir stebiu jo gyvenimą. Min-įlių arba geriau skyrelių take- 
dau Azijos žemę ir regiu man'liūs ir dairytis į prekes. Tas 
neįprastą vaizdą. Gatvės duo-,šauksmas ir gana įkyrus siūly- 
betos ir pilnos vakarykščio lie-jmas tiek pabosta, kad norisi valstijose Yėliau ji persikėlė
taus vandens.
ant kupros “keselį”, kaip ka
daise mūsų ūkininkas nešdavo 
į tvartą šieną. Rieda visokios 
rūšies susisiekimo priemonės.

1 Visokių vežimų, dviračių, ku
rie taip apkrauti, kiek kur be
galima: skardinių statinių, me
dinių dėžių, pintų indelių ir 
visokių man nebeatpažįstamų 
atributų. Moterys, susilenku
sios su iš medžio šakų padirb
tomis šluotomis valo gatves. 
Mokiniai melsvom uniformom 
eina į mokyklą, visi kaip ne
matytą svetimą paukštį nulydi 
paslaptingais žvilgsniais. Mies- 

' to centre matosi lentomis už- 
Į kalti langai, blėkinės 
Visur aiškios skurdo 
Prisiminiau 
“tik rašyk 
kraštą”. Bet 
ti? švietimo

Miami Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubą. Trejus metus ji 

Į buvo to klubo nutarimų rašti- 
Ininkė. Ji buvo veikli narė Lie-

,Jbo. Pirmininkė buvo net pen- 
jkerius metus, vienerius metus 
buvo to klubo raštininkė, o 4 
metus buvo iždininkė. Ji buvo

HollvwoodiMotery R' K' S^un§os 18'los 
kuopos narė, 4 metus buvo

Žmogus neša'sprukti lauk. Taigi, ilgai ne
laukęs vėl s
Netyčia pakliūnu į siaurą gat
velę. Joje visas “turgus”. Ant; 
stalų ir ant žemės j. ....
prekių. Čia viskas vietiniams, vaistinę.
ir skirtumas tik toks, kad čia pavardę pakeitė į Goodwill.Į įuvo 
man niekas ir nieko nesiūlo, dirbo i v. v . .
prievarta nebruka i rankas ir! išaugindami gražią šeimynėlę, mainoma. 
r c i i tižo —__ ..... _ : _ _

į Floridą ir gyveno
atsiradau gatvėje, miestelyje.

kuopos pirmininkė ir 3 metus
1918 metais ji ištekėjo už nutarinių raštininkė. Ji pri-

prisikrovę P1’ano Gedvilo ir atidarė savo:Įjausė Miami Lietuvių Tary- 
. Biznio sumetimais įai Penkerius iš eilės metus ji 

nutarimų raštininkė, 
ir gražiai gyveno, §jose pareigose ji buvo nepa-

1958 metais josios vyras mi- 
•rė. Kurį laiką ji gyveno viena. 
Bet kai susipažino su Kaziu

galiu sau ramiai žioplinėti! 
kiek tik patinka. Čia moterys; 
ant galvų neša didelius ryšu-Į 
liūs, o 
rankos 
taip ir 
atrodo 
triukšminga gi čia. 
mažais ratukais 
prikrauti visokių 
Viena ranka vairuoja i 
kus kita ranka geležinėmis!tMikvbė^ vis 
žirklėmis kelia tokį “liarmą”, daug duoda, 
kad jam visi duoda kelią. Čia grafus parkiukas. 
L znl' t t-* »»4v r t c* Ir n rA tv nil 1 fl I 1 • v • • • • i

durvs. 
žymės.

generolo žodžius 
gerai apie mūsų 
kas gi gerai rašy- 
klausimas dar te

bėra labai neišjudintas, o taip 
pat socialinis aprūpinimas ge
rokai tebešlubuojąs. Kur be
pažvelgsi, visur aiškios gyve
nimo nedatekliaus ir vargo žy
mės. Žmonės čia mėgsta val
gyti česnakus. Apsaugoki Die
ve, kokia skandalinga turisto 
padėtis. Toks kvapas nepake
liamas, kad nebežinai ką da
ryti. Norisi bėgti nuo visų 
žmonių, kad nereikėtų to kve
pėjimo pajusti.

Einu toliau . 
džiulę krautuvę, 
ją esant panašią

Užsuku į di- 
galvodamas 

į amerikieti-

Juozas Kaributas, keliaudamas aplinkui pasaulį, buvo užsukęs į Nepalį, kur jam pavyko nutraukti šį sosti
nis vnizdą. Nepalietė, užsidėjusi didelį malkų ryšulį ant nugaros, specialiai pagaminta virve, galva ryšu

li pri liko. Foto J. Kaributo

ant kupros vaiką, o 
laisvai tabaluoja, 
patogu, kas žino 
pasibaisėtinai. Na, ir - -

\ ažiuoja jr mokykla. Visur labai švaru, 
žmogus, jier fvarkinga. xx^Lv

gelžgalių.! tame pačiame mieste būčiau, 
m ratu-Į§faį jr peršasi mintis, kad ka- 

; dėlto žmonėms 
Prieš ligoninę 

. Jame suo
lai. Ligoniai poilsiauja. Nete
ko patirti, ar į šią reto grožio, 
Švaros ir tvarkos ligoninę visi 
mirtingieji gali pakliūti? Sese
lės baltose uniformose aptar
nauja. Mokinukus vedžioja 
kunigas. Visi gražiai, tvarkin
gai apsirengę ir atrodė laimin-

Visi Jennie Bukaveckienę 
pažinusieji apgailestauja ank
styvą josios mirtį.

Ji paliko nuliūdusį vyrą Ka-
Gal talikų bažnyčią. Čia jau iš kar-izi Bukavecką ir New Yoike 
bet to pamačiau koks skirtumas, j gyvenan^as dvi dukteris. \ ik- 

r Prie bažnyčios graži ligoninė 
L|ir mokykla. Visur labai švaru, 

Atrodo, kad nebe

kas minutę vis ką nors naujo 
ir neįprasto pamatai

Mieste veda požeminį 
kinį, tad visur išgriauta 
rodo pasibaisėtinai. Čia 
mato gerai pasipuošusių ir 
prisidažiusių moterų. Viskas, 
visa nuotaika labai darbinga 
ir paprasta. Kai kurių moterų,gi. 
rūbai iki žemės, iŠ apačios ky
šo “sietkų” gabalai ir jų bliz
ganti rūbai duoda joms oru
mo. Jos eina pasididžiuoda- 
jnos, nors batai lyg šliurės ir 
eisena japoniška.

I įkalnę paėjus priėjau ka-

trau- 
ir at- 
nesi-

toriją J. Murchescu ir Gertrū
dą G. Nelson, ir Pittsburghe 
gyvenantį sūnų Juozą N. Good
will, 9 anūkus ir 3 proaūkus.

Velionė šių metų rugsėjo 4 
dieną palaidota Hollywood, 
Fla., Memorial Gardens kapi
nėse. Miami lietuvių organiza
cijos ir paskiri asmenys at
siuntė prie jos karsto daug 
gėlių. Visi linkėjo vyrui stip
rybės ir norėjo, kad jai būtų 
lengva Dėdės Šamo žemelė.

A. D. Kaulakis

KIIIIIIIIIIIIIIIIIK
• r —OMTYIUS&a--------- .

Bendrai, kraštas dar labai 
primityvus ir tamsus, čia jie 
dar tiki baidyklėmis, kurios 
apsaugančios nuo piktų dva
sių. Taip pat atvykę iš kaimo 
apsirengę labai primityviai.

(Bus daugiau)

’ r progas «ano bktM per

lllIieilllllKKKIXIXZ

Dreams 
for sale.

Everybody’s got a dream lurking around 
in the back of his mini A dream vaca
tion. A dream cottage. A dream par.

Dreams can be a lot more firn if you 
knoir you’re doing soaaething to make 
them oome true.

And that’s what the Payroll Savings 
Plan is all about. When you sign up an 
amount you specify is set aside from 
each paycheck sod used to buy.UB. 
Savings Bonds.

Now Bonds mature in few than six 
years. That’s the shortest maturity 
period ever, and makes Bonds a practi
cal way to save for dreams you want to 
come true while you’re still young 
enough to enjoy them.

See the folks in the payroll office 
where yc<x work. /Ihey’w got dresroe 

’for sala.

bedeftrrwrf until

E Boodi pay -w-Sra te
mirhirity of 5 ywr*, K) Bwwrthu the fimt 

Bond# are replaced if kwt. er 
(WropacL Wbm be *
at your bwnk. bxbuwC « not aubioet to t

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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PL Jaunimo kongreso nutarimai (7)

P. STRAVINSKAS
Jaun. kongreso paskutiniai du 

nutarimai — tai aštuntasis (“Vi
suomeninės veiklos reikalu”) ir 
devintasis (“Jaunimo kongreso 
reikalu”) trumpi, teturi tik po 
vieną sakinį.

L — Tuo aštuntuoju skatina
mas jaunimas 1) “sudaryti stu
dijinius būrelius, kur būtų iš
samiai paliečiamos Lietuvos bei 
lietuvybės problemos”, taip pat 
2) rašyti gyvenamojo krašto kal
ba lietuviškomis temomis ir 3) 
veržtis į gyvenamojo krašto po
litiką bei kultūrą; paskutiniuoju 
gi nutarimu nustatyta, 4) kad 
trečiasis PLJ kongresas įvyks 
1975 metų gruodžio mėnesį Pie
tų Amerikoje.

II. — Kelios pastabos:
1) Studijinių būrelių sudary

mo mintis labai gera. Juose jau
nieji lietuviai ne tik pagilintų 
savo žinias apie Lietuvą, jos val
stybę ir lietuvių tautą, bet ir su
eitų į savitarpio draugiškus ry
šius. Tar irgi labai svarbu. Lie
tuviai berniukai ir mergaitės, 
susipažinę tokiuose būreliuose 
(“bestudijuodami” Lietuvą) dar, 
ko gero, ir įsimylėtų bei sukur
tu lietuviškas šeimas. Kas čia 
blogo? To mums ir reikia.

2) Lietuviškoji propaganda ki
tų tautų spaudoje irgi labai svar
bi. Todėl ir kongreso paskatini-! musios tautinės sąmonės) gali 
mas mūsų lietuviško jaunimo ra-1 būti net ir žalingas, nes tada jie

šyti lietuviškomis temomis gy-i 
venamojo krašto kalba., saky
čiau, labai sveikintinas.

3) Dėl veržimosi į gyvenamo
jo krašto politiką bei kultūrą, 
tai, mano nuomone, mūs jauni
mas jau ir pats galėjo tuos ke
lius susirasti. Atminkime, kad 
tautą (natio prasme) į bendruo
menę riša ne tiek kraujas, apie 
kurį mes taip dažnai kalbame, 
kiek kultūriniai ryšiai su tauta. 
Dviejų tautų kultūrai sunku 
žmogui betarnauti, į jas abi 
įaugti. Kuo daugiau jaunieji lie
tuviai įaugs savo gyvenamųjų 
kraštų kultūroje, įsisavindami 
kitų tautų kultūrinius ryšius, 
jų nacionalinius bruožus, tuo 
labiau jie atsipalaiduos nuo sa
vo lietuvių tautos, net, pagaliau, 
nutrauks visus ryšius su ja. To
dėl mes turėtume visą savo dė
mesį koncentruoti tik į mūsų 
jaunimo kultūrinius ryšius su 
sava tauta, palikdami jiems lais
vę jaugti savo siela kitų tautų, 
nors mes to ir nelabai pageidau
tume.
. Įsijungimas į kitų kraštų po
litiką vieniems mūsų jauniems 
žmonėms (tai aiškiai apsispren- 
dusiems lietuviais) gali nepa
kenkti, net ir mūsų tautai gali 
būti naudingas, o kitiems (apte-

SOLISTĖ ELENA JURGĖLAITĖ

‘Tėvynėje” buvo paskelbta, i venusi Miami, vėliau išsikėlusi 
kad SLA seime, Miami, Florido-1 
j e, meninę programa atliks dai- 
ninkė J. Jurgėlaitė. Tai Elena 
Aldona Jurgėlaitė, porą metų gy-

SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

A

užmirš visai savo lietuvybę ir, 
dažniausia, lietuvių tautai žus, 
“nuvažiavę” kitų tautų politikos 
bėgiais.

4) Dėl sekančio Jaunimo kon
greso datos, tai, mano nuomone, 
gal reikėjo jos dar nenustatyti. 
Kai pagalvoji, kiek ir kokių di
delių darbų šiuose II PLJ kon-

su vyru i Aliaską.
šia proga keletas įspūdžių apie 

jaunąją dainininkę. Ją teko pir
mą kartą girdėti dainuojant lie
tuviškai viešame pasirodyme 
Washingtone, i vienos Vasario 16 
šventės minėjime, kai ji buvo be
baigianti muzikos studijas Ma
ryland universitete. Keletą kar
tų ją matėme per NBC spalvotos 
televizijos tinklą su Maryland 
Universiteto Madrigals grupe, pa 
sirodymuose Washington© apy
linkėse ir prie Taikos Eglės. Tą 
vasario 16-tą baigus jai lietuviš-

greso nutarimuose numatyta, j-ų dainų rinkini anglišku “Tė-

KAS ČIA DABAR DAROSI?

22 12 VĄ CERMĄK. BQAD — CHICAGO. .ILLINOIS .6060.8
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

REGULAR
7Q PASSBOOK 

ACCOUNT 
fer Annum

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $10.000. OR MORE

2 YEAR MATURITY -
Per Annum

QUARTERLY

Paid and
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiu knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusL 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi.-------------
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusk ___________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; n dalis, 225 >usL, įrišta — S3,00, 
minkštais viršeliais — _________________________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p— 
Juozas Liudžius, RAŠTAI, 250 pusi.--------------------------------
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 

pust, dabar tik----------------------------------- . -------

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

užsibrėžta atlikti, suplanuotą, 
tai gauni įspūdį, kad jų sąmata 
bus- labai ir labai didelė. Iš kur 
bus gauta tiems didiesiems ir 
brangiai kaštuojantiems dar
bams pinigų? 0 čia jau ir sekan
tis,Tas TH-sis 'PLT Jaunimo kon
gresas numatytas šaukti, dar 
taip greitai, už trijų metų. Ogi 
šis II-sis kaštavo net $160,000. 
Kai Vlikas ką net ir daug reikš
mingesnio padaro, kai koks Alto 
atstovas iš Chicagos į Washing- 
toną svarbiais reikalais pajuda, 
tai mūsų visokie pinigų tausoto- 
jai šaukia: pinigus eikvoja! Kiek 
už tiek dolerių būtų galima iš
leisti vadovėlių, plokštelių, kiek 
atlyginti lituanistinių mokyklų 
mokytojų!... O čia, va, išleista 
Jaun. kongresui net $160,000, 
na, ir per tris metus projektuo
jama vėl tokių išlaidų padaryti.

Kažin, ar aukotojų tas visa 
nuo jaunimo neatbaidys, ar jie, 
pagaliau, nepasakys: “žinokitės, 
vaikai, kas perdaug, tai per
daug”...

Neužtenka mokėti tik pinigus 
rinkti, bet reik mokėti juos dar 
ir pagal tikslų vertumą išleisti.

Dėl to, mano nuomone, III-jo 
PLJ kongreso šaukimo termino 
nustatymą reikėtų palikti bū
simajai PLJS vadovybei. Ji ma
tys savo resursus ir geriau ži
nos, kada tą sekantį kongresą 
šaukti.

* Iv * J 
help your « > 

HEART FUND”

help your HEART

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

deri tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, III 60608

ve Mūsų” norėjau dainininkę pa
sveikinti ir pasikalbėti, bet jos 
nepaleido tos dienos garbės sve
čiai, Senato kapelionas a. a. Rev. 
Frederick Harris. Jis jaunąją 
dainininkę prašė būtinai kitos 
dienos rytą būti Senate, kai jis 
pristatysiąs lietuvį kunigą kal
bėti maldą, atidarant senato po
sėdį, prieš senatorių 'kalbas apie 
Lietuvą. Jis būtinai prašė būti 
apsirengusia tuo pačiu tautiniu 
rūbu kaip to koncerto metu. Te
ko vėliau sužinoti, kad senato
riams pradėjus kalbėti apie Lie
tuvą, kapelionas Harris iškvietė 
Eleną Jurgėlaitę iš galerijos ir 
pravedė per senato salę į už jos 
esantį viceprezidento kabinetą, 
kur ją pristatė viceprezidentui 
Humphrey ir kitiems. Po foto
grafijų ji buvo pakviesta pietų 
su svečių grupe.

Baigusi universitetą Elena 
Jurgėlaitė ištekėjo už .Maryland 
Madrigals grupės dainininko, jū
rų karininko Stepono Mangio. 
Keletą kartų ji solo ir su grupe 
dainavo Baltuosiuose Kūmuose 
priimant Peru valstybės prezi
dentą ir Vakarų Vokietijos kanc
lerį Ehrhartą.

Dar vienas epizodas rodo, kaip 
kartais daina ir tautinis rūbas 
gali pasitarnauti tėvų žemės rei
kalui ir garbei. Vykdama į Pa
saulinę Parodą New Yorke į Lie
tuvių Dieną. Jurgėlaitė vežėsi ir 
tautinius rūbus. Motinai ban
dant atkalbėti, kad tuo metu 
New Yorke bus labai karšta, o 
jai nereikės žygiuoti, jaunuolė 
atsakė, kad jai gal reikėsią ren
gėjams kuo nors pagelbėti, ir at
sikreipusi į motiną, pareiškė: “o 
be to, Mama, Tu juk pati pasa
kojai, kad tuos pat rūbus vilkė
jai per praeitą pasaulinę parodą, 
prieš 25 metus...”

Kai ilgas ir gražus straipsnis 
kitą rytą pasirodė “New York 
Times” skiltyse apie tą 18,000 
žiūrovų sutraukusią Lietuvių 
Dieną Parodoje, jame kaip tik 
buvo pabrėžtas faktas apie tą 
ketvirtį šimtmečio išsaugotą rū
bą, lietuvaičių įprotį siekti, kad 
kiekvienas rūbas būtų skirtingas 
ir savitas, kad įvairios Lietuvos 
sritys turi skirtingų spalvų deri
nius ir raštus. Korespondento 
atsitiktinai sueita Elena buvo 
pagrindinis jo žinių šaltinis.

Cicero miestelio bendradar- 
biautojai bei tiltų su sovietais 
statytojai ir už jų stovintieji 
kurstytojai, vietos gyventojų va
dinami “rabinais”, nesenai tu
rėjo progą viešai pasakyti savo 
credo bei pažiūras. Nesunku 
įžiūrėti, kad jų veiklos koncep
cija išplaukia iš asmeniško sa
vanaudiškumo — nieko nerizi
kuojant ir vartant žarijos sveti
momis rankomis tapti didvy
riais, kaip tai pasitaikė kai ku
riems iš dabartinių frontininkų 
1941 m. sukilime. Jie spontaniš- 

■ • ką visuotiną kovą prieš paver- 
I gėjus savinasi savo grupės bei 

asmeniškai naudai. Ji ir dabar 
j labai panaši ir labai paprasta: 
jūs ten Lietuvoje kovokite, de- 
ginkitės, o mes čia laisvėje esan- 

! tieji gudragalviškai bendradar- 
( biausime su sovietais ir jų agen- 
I tais, laikysime lietuvybę išeivi
joje siųsdami vaikus į pionierių 
stovyklas ir, progai pasitaikius, 
mokysime patriotizmo visus ki- 

■ tus — čia bei vergijoje esančius.
Sąryšyje su virš minėto tipo 

jogailaičių suorganizuota vaikų 
ekskursija į pionierių stovyklas 
bei mokslo metų pradžia. Cicero 
Šv. Antano parapijos kunigai iš
siuntinėjo laišką, kuris Naujienų 
skaitytojams jau žinomas, 
jis ištisai buvo paskelbtas 
karykščiame šio dienraščio 
meryje.

Į tą parapijos ir mokyklos va
dovybės, vertos prel. I. Albavi- 
čiaus įpėdinių vardo, laišką, at
siliepė mokyklos Tėvų k-tas, tik
rumoje jo pirm. Zalatorius, re
klaminės išvaizdos “Laiškas Tė
vams” pranešimu apie komiteto 
šaukiamą tėvų susirinkimą tuo 
pat laiku ir toje pat vietoje. 
Laiške, pirmininko ataskaitinia
me pranešime, rašoma:

“Prieš šiuos naujuosius moks
lo metus mūsų mokykla atsidū
rė krizėje dėl “amžinojo” mokyk
los vedėjo ir chorvedžio J. Krei
vėno ir kitų trijų mokytojų — 
K. Leseckienės, S. Palionienės ir 
J. Venclovo -— atsistatydinimo. 
Tėvų komitetas toliau vedėj auti

nes
va-
nu-

Elena Jurgėlaitė yra istoriko 
Dr. Kosto Jurgėlos, “Amerikos 
Balso” Lietuviškosios Tarnybos 
šefo ir Elenos čepinskaitės duk
tė. Ji neseniai su šeima persikė
lė j Boulder, Colorado. (Tėvynė)

Delegatas

JON AS A. SARKUS, PH. D.i! i* kreipėsi i kun. kieh. J. Stan- 
j kevičių, prašydamas pasisakyti 
I mokyklos reikalais ir netrukdy- 
l ti savo brangaus laiko dalyvau-

pakvietė pirmųjų keturių skyrių jant susirinkime, bet klebonas 
ilgametę mokytoją L. Radvilienę, atsakė, kad mokyklos reikalai 
Tuo tarpu kun. klebonas J. Stan-'yra taip pat labai svarbūs. Taip 

I visiems dalyvaujant priėjo 5-sis 
' programos punktas — rezoliuci- 
' jos. Zalatorius išsitraukė iš ki- 
I senės parengtą rezoluciją ir pra
dėjo skaityti. Jau jos pradžioje 

: buvo kaltinami parapijos kuni- 
j gai. Susirinkimo dalyviai trukš- 
i m u sustabdė jos skaitymą. Za- 
j latorius šaukė, kad dalyviai ne- 
i silaiko parlamentarinių taisyk
lių ir kreipėsi i pirmininkaujanti 

ir leisti rezoliuciją 
perskaityti, kas buvo padaryta. 
Joje buvo reikalaujama atšauk
ti parapijos kunigų laišką, panai
kinti 2 nauju mokytojų paskyri-

i mą, kun. dr. Juška pavadintas 
konspiratorium. netinkamu mo
kyklai, tai išreiškiant grubiais 
žodžiais ir sakiniais, reikalaujant 
jį atleisti, o vėl grąžinti atleistą 
mokytoją Balutienę ir pakviesti 
vedėju Kreivėną. Susirinkimas 
replikomis “važiuok i Rusiją” ir 
kitomis pertraukdavo Zalato
riaus skaitymą.

Kun. dr. A. Juška atsakė: 
“konspiratorium nebuvau ir ne- 

įsu. Kaip matau mane kaltina 
tik vieni ponai Zalatoriai”. Ir ti
krai. Už rezoliuciją tik jiedu te- 
balsavo, 20 pasisakė prieš ją, o 

i vienas susilaikė nuo balsavimo. 
Renkant komitetą buvo 23 bal
suotojai. Zalatorius susirinki
mui išdavė, kad buvo planuota 
konspiracija. Jis pasakė: “Jūs 
to norėjote, o dabar — kada rei
kia pasisakyti — tylite”...

Pažymėtina, kad jogailaičių 
tipo asmenų konspiracija vyko 
rugsėjo 8 d., neįvykusio vaini
kavimo sukaktyje. Lietuvos ka
raliaus karūna tada sulaikė Jo-

kevičius, susitaręs su kun. dr. A. 
Juška ir Tėvų komitetui iš anks
to nepranešęs, į mokytojus pa
skyrė dar A. Brusokienę ir dr. 
B. Motušienė. Pirmininkas dė
koja komiteto nariams ir kitiems 
už bendradarbiavimą!”

Prieš susirinkimą anoniminiai 
vaikų ekskursijos rengėjai iš
leido ir platino savo paaiškinimą 
dėl Cicero Šv. Antano parapijos 
kunigų kreipimosi į lietuvius tė- dėl tvarkos 
vus. Jame yra 9 punktai, ku
riuose surašyta seni agitpropi- 
niai išvedžiojimai dėl bendradar
biavimo, veiksnių kritika ir ži
noma retorika su niekinėmis 
mintimis bei teigimais. Kaip tik 
tuo laiku man teko buvoti Ci
cero miestelyje, kuriame gyve
na dauguma labai gerų lietuvių, 
sąmoningų patriotų, kurie iki 
šiol atlaidžiai stebėdami dabar 
pamatė, kaip tame susirinkime 
bendradarbiautojai ir jų pagel- 
bininkai išsipiaustė sau sagas iš 
savo dipukiškų kelnių...

Susirinkime dalyvavo apie 45 
asmenys, daugiausia moterys. Jį 
atidarė Tėvų k-to pirm. Zalato
rius, pakviesdamas pirmininkau
ti J. Arštikį. Gana ilgą laiką 
buvo ieškoma sekretoriaus, nes. 
dalyviai, jausdami įtampą, neno
rėjo juo būti. Po ilgo prašymo 
sutiko sekretoriauti J. Končius. 
Antrame dienotvarkės punkte 
buvo Tėvų k-to veiklos ataskaita. 
Jau čia Zalatorius buvo beprade
dąs kibti prie kun. dr. A. Juškos, 
bet susirinkimas nutildė jį, pa
liekant tai klausimu ir sumany
mų punktui.

Pačioje susirinkimo pradžioje 
buvo aišku, kad vyksta suokal
bis. Jį pradedant pirm. Aršti- gaila, įtaigojamas svetimųjų.

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeiti liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina 82. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, DI. 60608

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

-

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

UNIV

1 _ NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL, — MONDAY. SEPTEMBER 18, 1972

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.

1800 So. Halsted St Chicago, ILL 6060S
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Te^ 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti



THE LITHUANIAN DAILY NEWS

JONAS BERTAŽIUS

AR AMERIKOJE YRA 
LIETUVIŠKŲ KOMUNISTŲPublished Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co.. Inc.

1739 So. Halstod Shwot, Chicago, III. 6060*. Telophon. HA 14100
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Subscription Rates;
m Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

Ifi cents per copy, 15 c. on Saturday 

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose
metams*22.00 
pusei metų$12.00 
trims mėnesiam*  $7.00 
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
metams  $30.00
pusei metų  $11.00 

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

Vergai išlaiko komunizmą
Londono Evening News korespondentas Victor Louis, 

skaitomas Kremliaus patikimu vadovaujančių Sovietų 
reporteriu, praeito trečiadienio, rugsėjo 13 d., to laikraš
čio laidoje paskelbė, kad prezidento Nixono patarėjo 
Henry Kissingerio pasitarimuose su sovietų vadais Mas- 
koje pasisekė susitarti dėl “milžiniškos prekybos sutar
ties” pagrindų; kad tokia sutartis jau visiškai arti pasi
rašymo ir kad ta sutartimi biznis tarp ir SSSR iki 1977 
metų pasieksiąs 5 bilijonų dolerių per vienus metus.

Nors Louiso sensacijos nepatvirtino ir nepaneigė nei 
viena, nei antra pusė, tačiau reikšminga šia proga pa
stebėti, kad sovietų sferose pradedama pasigirti, jog “kli
matas tarp rusų ir amerikiečių pagerėjo” ir kad viena 
stambi sutartis dėl kviečių už bilijoną pirkimo jau pasiek
ta, o kaip pats Victor Louis teigia Jungtinės Valstybės 
teiksiančios sovietams kreditus, “kokius tik didžioji vals
tybė gali pajėgti: “Kitais žodžiais, Amerika duos Sovie
tų imperijai bilijonus dolerių, kad už juos sovietai galėtų 
apmokėti Amerikos jiems parduodamus grūdus duonai, 
idant pajungtieji ir pavergtieji šimtai milijonų žmonių 
nesukiltų.

Vadinas, po 55 metų nuo “išlaisvinimo iš caro, kapi
talistų ir “buožių” nagų ir komunizmo rojaus motinėlėj 
Rusijoj įsteigimo bei po 30 metų nuo trijų Baltijos vals
tybių — Lietuvos, Latvijos ir Estijos, Podolijos, Voluinės, 
Besarabijos ir Bukovinos prijungimo ir pajungimo, savi
saugos instinkto.genami Kremliaus raudonieji bosai jau
čiasi priversti, puikybę iiuriję, viešai visam pasauliui 
prisipažinti prisigyvenę tokios didelės maisto produktų 
stokos, kokio civilizuotos žmonijos istorija nežino.

Kremlius tuo prisipažinimu nieko nebenustebino. 
Kroniškas būtiniausių maisto reikmenų trūkumas Sovie
tų Sojuze yra nuolatinis reiškinys ir visų “penkmečių pla
nų” palydovas. Komunistų propaganda per visą savo 55 
metų amžių kaltę dėl “blogų metų” primeta sausrai, pot
vyniams, perdaug ar per mažai lietaus ar sniego, per
daug šaltai ar peršiltai žiemai ir — juo toliau juo labiau — 
sovietinių dvarų kumečiams — nelaimingiems kolchozi- 
ninkams bei jų vagorėms — administratoriams. Bet per 
visus tuos nelaiminguosius 55 metus niekas visoje Sovietų 
imperijos viršūnėje nedrįso tikruoju vardu pavadinti vi
sam pasauliui aiškaus fakto, kad viena didžiausioji so
vietinės agrikutūros rykštė yra komunizmas.

trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui  $2.00

Kanadoje:
metamu  $22.00
pusei metų - $12.00
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose;
metams $23.00 
pusei metų  $13.00 
vienam mėnesiui  $3.50

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

Pinigus reikia siųsii pašte Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

(Tęsinys)
Juk praėjo jau 30 metų nuo 

Maskvos viešpatavimo, tat ar tie 
metai Amerikos “pažangie. 
siems” nieko nesako ir visai ne- 
jneša šviesos atskirti Laisvę nuo 
vergijos, šiandien komunistų 
partijai priklauso tik 3% Lietu

iiqi-iBiib, Bit tui * i TiT BUM— 

Komunizmo “tėvai”, pradedant Leninu, baigiant 
Stalinu, galvojo ir planavo savotiškai gudriai — suvals
tybinti visą ūkį, atimant žemę iš savininkų žemdirbių ran
kų, kad būtų galima užtikrinti duoną ir kita, kas reika
linga, saugiam ir aprūpintam komunizmo komisarų ir 
emisarų gyvenimui.

Nežiūrint, kokiomis drakoniškomis priemonėmis 
buvo įgyvendintas ūkio sukolchozinimas pirma Rusijoje, 
paskui, po Antrojo Pasaulinio Karo, okupuotose ir 
aneksuotose Pabaltijo ir Rytų Europos valstybėse, virš 
pusės šimtmečio tebesitęsiantis nelemtas kolektyvizavi
mas privedė prie galutinio fiasko. Šiandien raudonieji 
Kremliaus carai ir jų prokonsulai kolonijose nebeturėda
mi kitokios išeities, kreipiasi į savo taip neapkenčiamus 
kapitalistus JAV-bėse, Australijoje, Kanadoje, Argenti
noje ir kt., kad gelbėtų “sovietų piliečius” nuo bado... 
Šį kartą Kremliaus imperijai prielankiausią supratimą 
parodė iki šiol komunistų propagandos didžiausiu išnau
dotoju ir priešu garsintos Jungtinės Amerikos Valstybės, 
sutikusios gelbėti nuo bado Sovietų Imperiją be jokių ne
patogių ir sunkinančių sąlygų ir net... į kreditą!

Bet kaip ir benorėtų nutylėti, sovietus “ambarasuo- 
jantys” faktai patys aikštėn kyla. Pavyzdžiui: JAV- 
bėse žemės ūkio produkcijoje dirba tik apie 7 nuošimčiai 
visų gyventojų (5 milijonų), bet paruošia produktų daug 
daugiau negu yra reikalinga išmaitinti savo 205 milijo
nus gyventojų, be to kiekvienais metais išmokama far- 
meriams šimtus milijonų dolerių, kad tik mažiau pasėlių 
sėtų ir kitų augintų ir dar kitus šimtus milijonų dolerių 
išleidžia elevatoriams ir šaldytuvams gaunamų grūdų, 
bei produktų perviršiui nuo sugedimo apsaugoti. Sovietų 
imperijoje valstybiniuose ir kolektyviniuose dvaruose 
(sovchozuose ir kolchozuose) dirba pilnas trečdalis (80 
milijonų) visų gyventojų, tačiau ta milžiniška armija 
neįstengia pagaminti tiek, kad galėtų išmaitinti 240 mi
lijonų žmonių.

Paslaptis aiški kaip saulėta diena: Amerikoje kaip 
kiekvienoje produkcijoje taip ir agrikultūroje dirba lais
vi žmonės, o Sovietų imperijoje dirba “krepostnyje”, vi
sai panašiai kaip baudžiavos laikais prie žemės “pritvir
tinti” kumečiai — baudžiauninkai. Amžina atilsį” Niki
tos Chruščiovo pasigyrimas amerikiečiams, kad “mes 
jus palaidosime”, juo toliau juo darosi neįmanomesnis ir 
patiems komunistams negeistinesnis, nes kas gi šiandien 
sovietus gelbėtų nuo bado, jei Amerika būtų “palaidota”, 
Jei ne Amerikos milžiniška pagalba lėktuvais, sunkveži
miais ir maisto produktais II Pasauk Karo^metais, Hit
lerio ordos būtų nužygiavusios iki pat Vladivostoko. Jei 
ne Amerikos ir kitų kapitalistinių kraštų pagalba, nepai
sant labiausiai beatodairiškos ir totalinės saugumo poli
cijos sistemos Sovietų imperijoje, alkanų minių sukilimas 
seniai būtų nušlavęs tokią nežmonišką, kokia yra komu
nistų, sistemą. J. Pr.

vos gyventojų, kurie aklai klau
so Maskvos įsakymų, bet kalba, 
neva, visos Tautos vardu.

žmogui pripratusiam šaltai— 
gaspadoriškai galvoti, net siau
bas ima, nesinori tikėti ir su
prasti, kaip Amerikos lietuviams 
“pažangiesiems” galėjo taip su

kavedistų, kurie pasiskleidę tarp 
seimo narių, ne komunistų, grą- 
sino sunkiausiomis bausmėmis, 
jeigu nedalyvaus balsavime pa
sisakydami už Lietuvos įsijun
gimą į S. Sąjungą. Kuomet bu
vo balsavimui pastatytas Lietu
vos įjungimo klausimas, tai ran
kas pakėlė ir salėj buvę ne Liau
dies Seimo nariai. Nors buvo 
Seimo narių, kurie vis tiek nepa
būgo grasinimų ir balsavime ne
dalyvavo, buvo užprotokoluota, 
kad nutarimas priimtas vienbal
siai. Tai taip buvo suvaidinta 
Lietuvos “įsijungimo” komedija 
ir todėl turėtų būti sarmata 
Amerikos “pažangiesiems” kar
toti ne visai mandriai sugalvotą 
ir pravestą komediją — melą.

Kuomet buvo sudaryta J. Pa
leckio vyriausybė, tai tos vy
riausybės ministras pirmininkas 
ir užsienių reikalų ministras V. 
Krėvė Mickevičius savo atsimi
nimuose rašo, kad jis buvo nu
vykęs į Maskvą ir norėjęs su Mo
lotovu išsiaiškinti, kokie dabar 
būsią Lietuvos ir S. Sąjungos 
santykiai. Molotovas nesileidęs 
į jokias kalbas, o V. Krėvei-Mic
kevičiui tik priminęs, kad Lietu
va prieš 1-ąjį Pasaulinį karą pri
klausiusi Rusijai, todėl ir dabar 
turinti priklausyti S. Sąjungai. 
Kad jis, kaip ministras pirminin
kas, sau galvos nekvaršintų, va
žiuotų namo ir pildytų visus įsa
kymus ir parėdymus, kurie atei
ną iš Maskvos.

Tat štai kaip tikrumoje atro
dė Lietuvos “savanoriškas” įsi
jungimas Į S. Sąjungą ir Vilnis 
su Laisve neturėtų savo skaity
tojus mulkinti ir tikrąją teisy
bę slėpti, kartojant: “Lietu
vos žmonės patys sukūrė nau
ją vyriausybę ir laisvai Įsijun
gė Į S. Sąjungą”.

“Pažangieji” būkite malonūs 
susipažinti su tėvo Stalino 1941 
met.-lapkričio 6 dien. tokiu pa
reiškimu :: “Mes neturime ir ne
galime turėti tokių tikslų kare, 
kaip svetimų teritorijų užgrobi
mas, svetimų tautų pavergimas, 
vistiek, ar tai būtų tautos ir te
ritorijos Europoje, ar Azijoje, 
įskaitant Persiją. Mūsų pirma- 
sins tikslas yra išlaisvinti savo 
teritoriją ir savo žmones iš vo
kiečių fašistų jungo”. Toliau:

“Mes neturime ir negalime tu
rėti tokių tikslų kare, kaip pri
mesti savo valią ar režimą sla
viškoms ar bet kurioms kitoms 
Europos tautoms, kurios laukia 
mūsų pagalbos. Mūsų tikslas yra 
padėti toms tautoms jų išsilais
vinimo kovoje prieš hitlerinę 
priespaudą ir vėliau leisti joms 
tvarkyti savo reikalus savo kraš
tuose. Tai yra nesikišimas Į kitų 
tautų vidaus reikalus”.

Tat dabar pasakykite ir prisi
pažinkite, kiek tie gražūs Stalino 
pareikšti žodžiai ir pažadai pa
teisino jo darbus pavergiant Pa
balti jos valstybes?

siaurėti tas iš Lietuvos išsivež
tas ūkiškas protas ir šiandien 
tiek metų išgyvenę Laisve per
tekusioje Amerikoje, šiandien 
nebegali, ar nebenori pilnai su
prasti tos šiuo metu maskolių 
rusifikuojamos ir terorizuoja
mos lietuvių Tautos padėties.

Laisvė su Vilnim net iki šių 
dienų neturi sarmatos pakartoti
nai vis skelbti, kad Lietuva tik 
dėka pasaulio darbo liaudies už
tarėjo, tėvo J. Stalino malone 
buvo išlaisvinta iš Smetonos 
“kraugeriškos” valdžios ir vė
liau lietuvių Tauta laisvu noru, 
vienbalsiai pasisakė už įsijun
gimą į S. Sąjungą, o visa kita yra 
tik liaudies priešų “vaduotojų” 
propogandos išmislas — jovalas.

Tikrumoje tas “išlaisvinimas” 
buvo šitoks; 1939 met. rugpiūčio 
mėn. 21 dien. Stalinas su Hitle
riu pasirašė slaptą susitarimą, 
kuriuo einant buvo pasidalinta 
Lenkija ir Pabaltijo valstybėmis. 
Stalinas gavo Estiją, Latviją, 
Lietuvą ir dar dalį Lenkijos že
mių, o likusioji Lenkija atiteko 
Hitleriui. Iš Lietuvos teritorijos, 
tik Suvalkijos trikampis — Sū
duva atiteko Hitleriui.

Tačiau, kuomet 1940 metais 
birželio mėn. 15 dien. S. Sąjun
ga okupavo Lietuvą, tai rusai, 
gal per klaidą, įvedė kariuome
nę ir į tą Suvalkijos trikampį. 
Greit toji bolševikų kariuome
nės padarytoji klaida buvo iš
lyginta susitarimu ir Stalinas su
mokėjo Hitleriui 7.5 milijonų do
lerių ir tą trikampį pasilaikė sau.

Kad Lietuvos ir Amerikos “pa
žangiuosius” mulkinti, o prieš 
pasaulį pasirodyti “demokra
tais”, J. Paleckio vyriausybei bu
vo įsakyta paskelbti Liaudies 
Seimo rinkimus.

Liaudies Seimo kandidatų są
rašą sudarydama, komunistų 
partija norėdama pasiafišuoti 
“demokratiškumu”, tai greta sa
vo partinių narių įrašė ir parti
jai nepriklausančių asmenų.

Liaudies Seimo rinkimų die
ną liepos 14 dieną taip smar- 
wiai lijo, kad balsavimuose da
lyvavo tik dalis miestelėn ų ir sa
vo daugumoje buvo žydeliai, o 
kaimas dėl lietaus visai neda
lyvavo. Dėl to rinkimai buvo 
pratęsti sekančiai dienai, tačiau 
Maskvos žinių agentūra Tass pir
mos balsavimo dienos vakare 
perdavė Į Europą žinią, kad bal
savimuose jau dalyvavo 95% tu
rėjusių teisę balsuoti. Antrą 
dieną taip pat gerokai lijo, taip 
kad žinovai tvirtina, kad per abi 
dienas balsavusiųjų skaičius sie
kė gal kokius 15-16%.

Liaudies Seimo posėdžio išva
karėse, seimo nariai, nepriklau
santieji komunistų partijai, buvo 
privačiai susirinkę pasitarti ir 
buvo nutarę nebalsuoti už Lie
tuvos įjungimą į S. Sąjungą.

'Posėdžio dieną į seimo salę 
priėjo visa virtinė čekistų ir en

Juk dar ir iki šio laiko sovie
tinė spauda nuolat kartoja, kad 
S. Sąjunga vadovaujasi visų tau
tų laisvės ir, lygiateisiškumo idea 
lais, smerkia visų formų impe
rializmą bei kolonializmą, kad ji 
kovojo ir kovos visais laikais 
prieš imperializmą už visišką 
kolonializmo likvidavimą, kad 
tuo būdu įvykdyta Jungtinių 
Tautų deklaracija dėl nepriklau
somybės suteikimo visoms kolo
nijų šalims ir tautoms.

Tačiau tikrumoje koks tai bru
talus melas propogandos tikslais, 
tuo tarpu tikrumoje S. Sąjun
ga ir toliau nori pasilikti vienin
telė didžiausia valstybe pasau
lyje.

Kolchozų statyba
Komunizmo statyba yra toks 

šventas visų tikslas, kad negali
ma pareikšti abejonių net anta
kių patraukimu, nes tai “šventas 
reikalas”.

Štai pavyzdžiui kaip rašoma 
Gimtame Krašte apie Lietuvos 
kolchozus: “Miesto patogumai: 
asfaltas, betono šalygatviai, ap
šviestos gatvės, butuose elektri
nis šildymas, vonios, šaltas ir 
karštas vanduo, aplinkui jau
kūs gėlynai ir sodeliai. Toliau 
mokykla su įvairiais mokymo ka
binetais, vaikų darželis, lopšelis, 
prekybos centras, medicinos 
punktas, viešbutis. Svetainėse 
televizoriai, virtuvėse skalbimo 
mašinos, šaldytuvai. Kai kur ir 
garažai, 15 kolūkiečių automa
šinas nusipirkę, o kas antra ko
lūkiečių šeima yra užsisakiusi 
automašinas ir tik laukia savo 
eilės”.

Tat iš tokio kolūkiečių gyveni
mo aprašymo, negalima sau Įsi
vaizduoti, kad kas nors dar ga
lėtų būti geresnio.

Tačiau mieli Amerikos “pa
žangieji” būkite malonūs paaiš
kinti, kodėl vykstantiems iš 
Amerikos Lietuvon, neleidžiama 
nuvykti Į provinciją, gimtąjį 
kaimą, aplankyti tėvų kapus ir 
pasigerėti kolchozų gražumu ir 
pasidžiaugti artimųjų ir buvusių 
kaimynų,. dabartinių kolchozinin- 
kų, puikiu gyvenimu?

Daugumai leidžiama buvoti 
tik Vilniuje, Kaune ir Trakuose 
ir tik išimtinais atvejais su “pa
žangumo” liūdymu leidžiama nu
vykti ir į kaimą.

Dar šiais metais vienas iš ma
no prietelių vyko iš Vilniaus Į 
Uteną, bet pakelyje niekur nema
tė tų mūrinių pastatų.

(Bus daugiau)

WT M. K BONDf

kad vandenyje nereikia skubėti. Jis ramiai prie manęs 
priplaukė, liepė užsikabinti ant rankos, o viena ranka 
jis ne tik pats išplaukė, bet ir mane išnešė. Jis man pa
sakė, kad vienas niekad neplaukčiau j upės gilumą. 
Jis man pripasakojo tokių dalykų, kad aš pats, išlipęs 
ant kranto, pradėjau bijoti. Kol buvau pačioje bukto
je, tai man ir i galvą pavojus neatėjo, bet kai diedu
kas mane ištraukė ir pasakojo keli žmonės toje buk
toje neteko gyvybės, tai ir mane šiurpulys nukrėtė.

Dieduko nešamas ne vieną kartą pakrypau ant šo
no ir įtraukiau gerokai vandens. Norėjau aukščiau 
užlipti, bet tada dar giliau grimzdau. Tiktai ant kranto 
išlipęs pamačiau, kokiame pavojuje buvau. Aiškus 
daiktas, kad šis incidentas buvo praneštas tėvui. Jis 
viską ramiai išklausė ir man tarė:

— Antanėli, Novoje saugokis vandens gelmių.
Aš jam prižadėjau niekad neplaukti i gilias vietas. 

Tas tėvo pabarimas ir dieduko papasakotos istorijos 
apie porą paskenduolių mane taip paveikė, kad aš jau 
suaugęs bijojau bristi Į gilesnius vandenis. Gyvenda
mas Amerikoje dažnai nuvažiuodavau į paežerę. Man 
patiko ir patinka pabraidyti ežero vandenyje, bet nie
kad aš nesileidau ir. jei nuo manęs priklausys, nesilei
siu į gilius ir mažai pažįstamus vandenis.

TOTORAIČIO OBUOLIAI

Kiekvienas jaunas lietuvis žino svetimų obuolių 
skonį. Jis gali turėti geriausių savo obuolių, bet sveti
mi visuomet jiems atrodo skanesni. Svetimi obuoliai, 
žinoma, patraukia jaunimą ir vaikus. Vyresnieji žino, 
kad svetinių obuolių nereikia siekti. Svarbiausia dėl 
to. kad jie svetimi, o be to, labai dažnai jų skonis nėra 
toks jau skanus, kaip vaikams atrodo.

Man prisimena Totoraičio obuoliai todėl, kad aš 
buvau i pasiobuoliavimą Įveltas. Jau minėjau, kad dar- 
bvmefvje pas mus dirbdavo keli vyrai ir mergos. Juos

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Bekalbėdamas apie dieduką, turiu pasakyti, kad jis 

mane išgelbėjo nuo mirties. Kokią porą vasarų prieš 
mirti, mudu su dieduku išėjom Novos apžiūrėti. Ke
lias dienas, atsimenu, lijo smarkus lietus. Nova buvo 
gerokai patvinusi, išsiliejusi iš krantų. Vietomis ji dar 
galėjo sutalpinti savo vandenis, bet kitur nebetilpo. 
Siauresnėse vietose ji buvo gana gili. Tas vietas aš ži
nojau, nes diedukas ne vieną kartą mane apie jas buvo 
įspėjęs.

Aš jau mokėjau vandens paviršiuje išsilaikyti, bet 
plaukikas iš manęs, matyt, buvo labai menkas. Diena 
pasitaikė šilta, aš tuojau nusimečiau drabužius ir pasi
leidau į vandeni. Plaukiau kaip šuniukas, pirmutinė
mis kojomis. Pats nepajutau, kaip patekau Į sraunią 
srovę. Pradžioje viršuje išsilaikyti man buvo lengva. 
Vandens paviršiuje sukinėjausi kaip šipulys. Bet srau
nus vanduo mane nunešė ties bukta, kur buvo pats 
Novos gilumas. Ten ir didžiausios sausros metu van
duo neišsekdavo.

Kitoje Novos pusėje buvo keli vyrai. Jie pastebėjo, 
kad plaukiau ne aš, bet kad vanduo mane plukdė. 
Pradžioje a špats nežinojau kokian pavojun aš 
buvau patekęs. Man atrodė, kad vandens paviršiuje 
jokio pavojaus nebėra. Bet žinojo, kad ties bukta bu
vo ne vien pats gylis, bet ten dažnai pradėdavo suki
nėtis verpetai. Jeigu jau pateksi į verpetą, tai reikės 
daug energijos iš jo išsikapstyti. Verpetai dažnai trau
kia i gylį. Tiktai stiprus vyras gali verpetui atsilaikyti.

Šuktelėjus vyrams, diedukas pamatė, kur aš jau 
buvau “nuplaukęs”. Jis tuojau nusimetė kelnes ir me
tėsi i vandenį. Metų skaičius ji jau slėgė, bet jis žinojo, 

samdydavo ne tik šienapiūtei, bet ir javapjūtei. Lau
kai pas mus buvo dideli, javai derlūs, todėl reikėdavo 
po kelis kirtikus. Vėliau, kaip tėvas Įsigijo kertamąją, 
tai tada samdinių skaičius būdavo mažesnis, bet prieš 
tai reikėdavo samdyti po kelis darbininkus.

Vieną rugiapiūtės pabaigos vakarą pavalgę vyrai 
panoro paragauti mūsų kaimyno Totoraičio obuolių. 
Mūsų sode galėjo būti tokių pačių obuolių, kokius tu
rėjo Totoraitis, bet bernai panoro paragauti Totorai
čio skonio. Jie kirto rugius ir prinokusius miežius visai 
netoli Totoraičių, iš tolo matė nokstančius obuolius ir 
kriaušes. Bet jie žinojo, kad Į Totoraičio sodą ne taip 
lengva koją įkelti. Jis buvo aptvertas gana aukštais ir 
gerai nusmailintais ir ąžuoliniais kuolais ir štakielais. 
Bernai būtų galėję tą tvorą perlipti, bet jie tingėjo. 
Vienas jų man ir sako:

— Antanai, tu neprapulk, šiandien vakare eisime 
obuoliauti.

Nieko man daugiau jie nesakė. Prapulti aš, aišku, 
nesirengiau. Jie susėsdavo ant gonkų ir kalbėdavosi. 
Retkarčiais prie jų prisidėdavo viena kita merga, visą 
dieną dirbusi laukuose. Kartais pasikalbėdavo, vieni 
iš kitų pasijuokdavo. Moteriškos daug greičiau eidavo 
gulti. Kartais viena kita padėdavo motinai virtuvėje 
padirbėti, bet jos per dieną gerokai išvargusios, norė
davo pailsėti, o vyrai buvo ne snaudaliai.

Nusivedė jie mane prie Totoraičių tvoros, iškėlė 
ant pečių, liepė pasistoti ant galvos ir pro smailios tvo
ros viršų perlįsti kiton pusėn. Svarbu buvo daboti, kad 
kelnėm ar marškiniais neužsikabinčiau ant smailumos. 
Kai jau kiton pusėn patekau, tai lengvai nusliuogda
vau žemyn.

Mano darbas buvo paprastas: atidaryti vartus. Man 
nereikėjo lipti į medžius, krėsti šakas ar rinkti obuo
lius. Užteko nukabinti vartelių kablį ir įleisti vyrus.

Visus kitus obuolių skynimo ir rinkimo darbus jie pa
tys atliko.

Vyrai Totoraičio sodą pažino. Jie žinojo, kad sodo 
krašte buvo dideli vartai, o šalia vartų buvo maži var
teliai. Viskas buvo gerai uždarinėta ir užkabinėta.

— Vartų neliesk, jie girgžda, — tarė man vienas 
šienpiuvys. — Prieik prie vartelių ir iš vidaus atka
bink kablius.

Nušokęs nuo tvoros apsidairiau, paklausiau, ar 
kartais kas kur nejuda, ir pradėjau slinkti prie vartų. 
Buvau basas, ėjau patvoriu. Praėjęs vartus, priėjau 
prie vartelių. Vieną kablį labai lengvai nukabinau, bet 
antrasis buvo daug aukščiau ir as jo negalėjau pasiek
ti. Buvau, pagal metus, gana ištįsęs, bet ne tiek, kad 
galėčiau pasiekti Totoraičio vartelių viršutinį kabli. 
Beveik nebuvo už ko užsikabinti.

Tada atkabintą kablį vėl užkabinau, kad turėčiau 
ant ko koją pastatyti, šiaip taip įsikabinęs į vartelių 
šulą, atsistojau ir pasiekiau viršutinį kabli. JĮ atkabi
nus, varteliai patys atsidarė. Pro atdarus vartelius su
ėjo visi trys vyrai ir pradėjo rinkli pačius skaniausius 
obuolius.

(Bus daugiau)
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CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antracL. penktadienį nuo 1—5, tree. 

ir seštad. tiktai susitarus._

Rez.; GI 8-0873

DR. W. EIS1N - EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Nuoširdūs mūsų lietuviai
Kiekvienas darbas vardan tos 

Lietuvos vienybės palaikymui 
yra šventas ir Rockfordo lietu
viai remia. Kaip čia taip ir ki
tų miestų lietuvių parengimuo
se; stengiasi dalyvauti prisidėti.

Šių metų liepos mėnesį Wis- 
consino lietuvių diena buvo pri
siminimas — Pavergtųjų Tautų 
diena. Rockfordo Lietuviai or
ganizuotai dalyvavo. Nuvyko į 
Kenošių pilnas busas.

štai ir vėl Chicagos Lietuvių 
Jaunimo Centras surengė iškil
mingą naujo namo atidarymą su 
pamaldomis. Vyskupas Vincen
tas Brizgys atnašavo šv. mišias. 
Prirengtas altorius lauke prie 
namo. Prie mišių tarnavo kuni
gai. Žmonių eilėse buvo Lietu
vos oficiali konsule Daužvardie- 
nė, profesionalai, mecenatai, 
tūkstantinė minia iki gatvės ap
stojo širdingų tautiečių. Trum
pos kalbos. Sveikinimai. Išsi-

GRADINSKAS
NAUJOSIOS TV

LENGVIAUSIAI NUSTATOMOS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCELIUNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ, 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-18IS arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71ft STREET 

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

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

Z

GELBS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČU 

2443 WEST 63rc STREET 
Telefonai; PR 8-0833 Ir PR 8-0*3*

°SRKPAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2C47 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

DR sSįMK PIKKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

‘‘contact lec«^sv
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Apdraustas perkrauftym^i 
įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Pl>e« 

T*»L: FRontJer 6-1832

DR IFON&S ŽIBUTIS 
INJCCTU. PŪSLĖS ID 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
U56 WEST 63rd STREET 

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

Ofise ielef.t 776-28S0 
Naujės rez. ftUf.r 448-5545

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

DR. P. STRIMAITIS 
gydytojas ir chirurgas 
Sandra ©raktlki ir chirurgiĮ* 

O*l«a< 9750 W»st 71ęf $♦ 
TaL? 925-*296

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

uždaryta.
Raz. tai.: WA 5-3099

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

reikšta 
delis 5 
baigtas, rūpesčiai sumažėjo. Di
džiausia atsakomybė statyboje 
ir finansų trūkumai gulėjo ant 
tėvo Jono Kubiliaus pečių.

Po visų ceremonijų ir kalbų 
visa publika buvo pakviesti ap
žiūrėti naują pastatą. Daug di
delių ir mažų salių skirta Aukšt. 
lituanistinei mokyklai, menui, 
sportui, dramai ir kit. reikalams. 
Dar ne pilnai baigtas darbas, bet 
parodo, kad naudojama geriau
sia medžiaga, niekur nepapigin
ta.

Publika išsiskirstė. Rockfor- 
diečiai irgi prapuolė. Rockfordo 
klebonas, kun. V. Gutauskas, ku
ris atvyksta šeštadienio vakare 
atlaikyti lietuviškai pamaldas, 
nuvedė rockfordiečius į didelį bi
bliotekos kambarį, kur buvo pa
togu atsisėsti Tūkstančiai kny
gų nuo grindų iki lubų. Lenty
nos pilnos žymiausių pasaulio 
rašytojų. Nebuvo kada sėdėti.

Ant stalų laikraščiai angliški 
ir lietuviški: Draugas, Naujie
nos, Keleivis, Sandara, Dirva, 
Lietuvos komunistų Tiesa, ir 
žurnalai. Kaip laikraščius per
skaito, tai nenumeta — deda į 
gilias lentynas, pagal vardus, tai 
lengva surasti.

Bežiūrinėjant knygas teko su
sipažinti su Jaunimo Centro nau
jo namo statybos vyriausiu pri
žiūrėtoju Tėvu Jonu Kubilių. 
Jaunas, energingas vyras, sako, 
“kaip pilnai baigsime, tai važiuo
siu į Kanadą. Toronte irgi pa
naši statyba eina”.

Susitikau kun. Kazimierą 
Kuzminską. Simpatiškas pusam- 
žiaus žmogus. Netikėtai susipa
žinau su savo iš Lietuvos kaimy
nu: iš Cicero, III., Jonas Dekeris 
nuo Kudirkos Naumiesčio. Šir
dingai pasikalbėjome.

Jau mūsų mielas Rockfordo 
klebonas kun. Gutauskas pakvie
tė rockfordiečius ant pietų. Nu
vedė į didelį kambarį. Ilgas sta
las, buvo vietos susėsti. Jaunas 
Tėvas vaišino su lietuviška gi
ra ir vynu. Laike pietų buvo ir 
alaus. Visi patenkinti skaniai 
pavalgę.

Atsisveikinę su vaišingais Tė
vais, susėdom į autobusą važia
vom į “Paramą”, ten nusipir
kom lietuviškos duonos, rūkytos 

'mėsos ir kitokių dalykų, iš ten 
traukėme į Rockfordą.

Patenkinti, kad paspėjome ant 
pamaldų, naujo namo atidarymo 
iškilmių. Vieni kitų klausinėja 
ar turėjai gerus laikus. Sako, 
mes nevažiavome pasilinksmin
ti, tik atlikome lietuvio pareigą, 

i parodėme vieningumą. Reikia 
’ didžiuotis Chicagos lietuvių jau- 
jnimo pastangomis ir remti juos, 
i lietuvybę palaikyti. Lietuvių 
■ Jaunimo Centras, tai Lietuvos 
tvirtovė. Iš ten per daugelį me
tų girdėsime Kristaus žodį ir 
Lietuvos himno melodijas.

žvalgas

džiaugsmingai, kad di- 
metų. statybos darbas
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ČiaAAodernūs pastatai visur panašūs, 
matomas 50 aukšty dangoraižis stato
mas ne New Yorke ar Čikagoje, bet 
Johannesburge, Piety Afrikoje. Tai 
bus aukščiausias pastatas visoje Af

rikoje.

SKAITYK •NAUJIENAS" - 
jos teikia Alsiausias 
TEISINAI A’l ' i . a

DR VYT TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika. »©ec MOTERŲ lig© 
Ofisas- 265? WEST S^th STREET 

Tel.- PR 11223

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

pagal susitarimą

O T A SUSIVIENIJIMAS 
I . A LIETUVIU 

AMERIKOJE
SLA

SLA

Hamiltono teatras “Auku
ras” važiuoja į Hartfordą, kur 
š. m. spalio mėn. 21 d. salėje 
bus šokiai — pasilinksmini- 
Bus maža programėlė, o sek
madienį, spalio 22 d. 2 vai. su
vaidins 3 veiksmų veikalą 
“Audronė”. Laukiama daug 
svečių netik iš Hartfordo, bet 
iš Bostono ir kitur. Bus links
ma ir įdomu.

š, m. lapkričio mėn. 5 d. re- 
žisorė E. Dauguvietytė - Kuda
bienė švenčia savo gimtadienį 
ir 50 metų amžiaus sukaktu
ves. Ta proga lapkr. 11 d. Jau
nimo Centro salėje bus iškil
mingas minėjimas su progra
ma, muzika, šokiais ir kt Tad 
jau dabar laikas pradėti ruoš
tis ir minėjime dalyvauti. 
Apie tai dar bus smulkiau pa- 
rašvta. J. P.

Kanados naujienos
Šaulių šaudymo pirmenybės

š. m. rugsėjo mėn. 2 ir 3 d. 
įvyko šaulių šaudymo pirme
nybės Hamiltono medžiotojų 
ir žūklautoji] “Giedraitis” klu
be. Dalyvavo Detroito, Toron
to ir Hamiltono šauliai (Ha- 
miltoniečių mažai buvo), šau
doma buvo iš 22 kalibro šau
tuvų. Dalyvavo svečio teisė
mis (ne šaulys) Jonas Korsa
kas, atvykęs iš Bostono ir lai
mėjo taurę.

Užbaigus šaudymą kitą die
ną — sekmadienį 8 vai. vaka
ro klubo patalpose buvo lai
mėjusiems išdalintos taurės. 
Po visų darbų kuopos pirm. 
P. Kanopa ir sesės šaulės St. 
Kanopienė ir St. Petkevičienė 
savo paruoštais skaniais už
kandžiais ir kavute pavaišino 
svečius.

FIGHT FIRES

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Humboldt Parko Lietuviu klubo 
narių mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 20 dieną 12:30 vai. 
po pietų Almera Simons svetainėje, 
1640 N. Drake avė., pirmame aukšte, 
103 kambaryje. Nariai ir narės pra
šomi skaitlingai atvykti ir kandidatų, 
norinčių į mūsų klubą įstoti atsivesti. 
Grįžo mūsų pirmininkas iš atostogų 
Lietuvoje, papasakos patirtus įspū
džius kelionėje. Po susirinkimo vai
šės. W. MankuS/ sekr.

— Lietuvių Filatelistų Draugijos 
"Lietuva" poatostoginis narių susi< 
rinkimas įvyks š. m. rugsėjo mėn. 19 
d. 7:30 vai. vak. Jaunimo Centre. Bus 
svarstomi įvyksiančios parodos rei
kalai, taip pat bus galima įsigyti pa
rodos leidinius ir jubiliejinius per
spausdinimus. Kviečiami nariai ir 
svečiai gausiai dalyvauti.

Valdyba

— Žemaičių Kultūros Klubas baigė 
savo atostogas ir pirmas susirinkimas 
įvyks trečiadienį, rugsėjo mėn. 20 d. 
7:00 vai. vak. Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai kviečiami 
atsilankyti ir aptarti klubo reikalus, 
kurių yra daug. Po susirinkimo bus 
vaišės. Rožė Didžgalvienė, rast.

A.
PAUL P. VAITEKŪNAS

Gyv. 3239 So. Emerald Ave., anksčiau gyv. Australijoj
Mirė 1972 m. rugsėjo mėn. 15 dieną, 10:50 vai. vak., sulaukęs 

63 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Vabalninku vai., Narvidiškių 
kaime. ■

Amerikoje išgyveno 2 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Louise, pagal tėvus Auer, sesuo Paulina 

Valeckas su šeima Lietuvoje liko 3 seserys ir kiti giminės, draugai 
beį pažįstami.

kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Litua- 
nica Avenue.

Antradienį, rugsėjo 19 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Paul P. Vaitekūno giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktorius George F. Rudmin. Tel. YA 7-1138.

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

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

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

Telef.; PRospect 6-5084

SLA

SLA

Sl-A

SLA

SLA

— jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dou 
giau kaip SEPTYN1US MILLIONUS doleriu savo apdraiu 
tiems nariams

— didžiausia Lietuvių fraternalinė organizacija — duoda
bės apdraudę ir ligoje pašatpę, kun yra pigi, nes SUSIVIĖ 
NLJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinei 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerip kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudai nuo $100.00 
iki $10.000.00

— jaunimui duoda gerą Taupomęję Apdraudę Endowment In 
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo stud) 
joms ir gyvenimo pradžiai

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TEKM apdraudę 
už $1,000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams

— AKCIDENTALfc APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
nims, rekomenduojama lietuviškv KLUBU ir draugilv ni 
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis 32.00 
į metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMC darbui

Gausit spausdintas informacijas, jeigru parašysit;

20 Metų Mirties Sukaktis

BIZNIERIaL KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TT'RI GERIAUSIĄ 

PASTSEKIMA BIZNA’.Ik

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

A. A.
ANTANAS RULIS

Mirė 1952 melų rugsėjo mėn. 18 dieną. Gimęs Lietu
voje, Panevėžio apskrity, Šeduvos parapijoje.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Milda, sūnus Algirdas, marti 

Aldona, 2 anūkai, anūkė ir daug giminių bei pažįstamų 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Brangus Vyre ir Tėveli, nors 20 metų jau praėjo, kai 
nuo mūsų atsiskyrei, bet skausmai nesumažėjo širdyje. 
Saulėtos dienos ne tokios skaisčios, bei mūsų mintyse pa
siliksi amžinai.

Nuliūdę:

žmona, sūnus, marti ir anūkai.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAiSKINIMJU, 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KR

Kristus jumyse, garbes viltis. KoL J^7.

Kiekvienas Dievo vaikas turi turėti tikrą ir asmenišką Krikščionišką 
charakteri, kurio buvimas nebūtų pasirėmęs nė ant jokio kito Krikščionio 
dvasiško gyvenimo. Savo gyvenimo taisykles jis turi ištraukti iš Tiesos 
Žodžio, apsakyto ir atvaizdinto kituose Krikščionyse; iš jų jis turi ištraukti 
sau tokius gyvenimo pavyzdžius, kurie pagelbėtų jam tikrai nustatyti savo 
pavienį charakterį. Charakteris kiekvieno Krikščionio turi būti toks tikras 
ir aiškus, kad ir tokiame atsitikime, kur mūsų mylimas brolis arba sesuo, 
kurių dvasiškas gyvenimas kitą syki stiprino mus ir auklėjo mūsų charak
terį kol mes pasiekėme tobulybę, nupultų (apie kuriuos dalykus rašo 
Apaštalas, kaip galimus atsitikti — Ebr. 6:4-6; GaL 1:8), mes vistiek past* 
liktume gyvi, ir pajėgūs pritaikyti sau Tiesos Dvasią.

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

S i X <II Ii

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
. Telef.: GRoveMU 6-234M

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-S

TRYS M0DERN.1SK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDUAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

lAIDOTUVIU OIRFKTOSJAI;

DOVYDAS F. C&ID6S
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

\JKi OMUThiNEP

NARIAI:
Chicagos
Lietuvi?
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijom

AMBULANCF
PATARNAVO
MAS DIENA
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: Y Arus 7-340]

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill, Phone: OLynipic 2-100S

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfavette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. Tek: YAras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J

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

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

7-'-T-t   _■! i; —
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Masiliūnas laimėtojams dalina dovanas. Clyde Parke neseniai baigėsi per vasarą veikusi 
meno darbeliu ir rankdarbiu paroda. Vaizdelyje Clyde Parko distrikto komisionierius (de
šinėje) Mike Masiliūnas įteikia prizus laimėjusiems (iš kairės i dešinę): Sandra Donohce 

trečią vietą, Lory Dahms antrą vietą ir Carol Kemper pirmą vietą.
(Life photo)

LINKSMIAUSIAS PIKNIKAS
?4arquette Parko Lietuviu Na

mų Savininkų piknikas Įvyko 
rugsėjo mėn. 4 dieną Onos Brūz
gui ienės ąžuolyne. Diena pasi
taikė nuostabiai graži, dėlto to
kią dieną pasilikti namie būtų 
lyg nusikaltimas. Bet ir rengė
jai jau iš ankstyvo ryto ruošėsi 
svečius tinkamai priimti. Virtu
vės vyr. šeimininkė Veronika 
Stakėnienė su talkininkėmis Sta
se Bacevičienė, Prane Patlabiene 
ir Leonora Lukiene privirė ska
niausio maisto, o Kazimiera Stu- 
kienė su talkininkėmis Jadvyga

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, $av j

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų • atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir paslysti:

1739 5c. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
^^4 ... ■...........................

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

Antanas Rūkas, VIENIJO 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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Sasnauskiene, .Marija Skodiene 
ir Bagdžiuviene prikepė skaniau
sių “ponėkų”, taip kad svečiai 
gardžiai pavalgę dar i maišelius 
dėjosi namo parsivežti.

Baro vyriausias tvarkytojas 
Mindaugas Stakėnas su talkinin
kais Juozu Skeiviu, Julija Sa- 
čiauskiene, Kostu Bepšiu, Anta
nu Stuku ir Antanu Skodžium 
gaivino trokštančius. Saldainių 
spėjimą pravedė ponai Daučiu- 
nai.

Automobilius tvarkė Adomas 
Ūselis, propaganda rūpinosi Al
gis Barakauskis, svečius pri
iminėjo pirm. Juozas Bacevičius, 
technikines operacijas atliko 
Juozas Bagdžius, laimėjimo do
vanas paskirstė J. Bacevičius, 
Antanas Stakėnas ir J. Bagdžius, 
o bilietus platino ponios Bronė 
Aluzienė, Albina Ramonienė, 
Koste Jurgilienė, Elena Venc-

! lovienė ir Marytė Dapkienė, ku
rios išvystė nepaprastą veiklą 
parduodamos daugiausiai. Ra- 

I ruonio orkestras grojo linksmas 
' melodijas, o šokėjai šoko lyg 
: stengdamiesi visą šokių salę ap- 
i versti aukštyn kojomis, šokių 
j konkurso teisėjai — Marytė 
Barzdienė, Jurgis Breivė ir Ba
lys Sebastijonas.

Šokių premijų laimėtojai: val
sas — Aukštuolis ir Jurgilaitė, 
Augustas Samkovas su ponia ir 
Albinas Miekus su ponia; tango 
— Petras Kivėnas ir Jurgilaitė, 
p. p. Jokūbaičiai ir Venclovai; 

j polka — Petras Kivėnas ir Jur- 
! gilaitė, Juozas Skeivys ir Grei- 
senberger, Stasys Aukštuolis ir 
Elena Venclovienė.

Vaikų sviedinio metimo kon
kursas, kurs buvo pirmas mūsų 
parengimuose, susilaukė didelio 
dėmesio. Konkurso pravedimu 
rūpinosi J. Bacevičius.

Aukos: kugeli aukojo Stasė 
Bacevičienė, Veronika Stakėnie
nė, Pranė Patlabiene ir Janiną 
Stakėnienė.

Sveiai: Jurgis Breivė, Cicero 
Lietuvių Namu Suvininku Drau
gijos pirm.; Balys Sebastijonas, 
Tauragės Klubo pirm.; Vacys Pe
trauskas, inžinierius statybinin
kas: Leonas Vasilevas, Suvalkie- 
ių Draugijos pirm.; Petras Le- 
vulis su ponia ir menininkas Ka
zys Bartašius iš Aurora; Sta
sys ir Marytė Barzdai iš Geor
gia; Juozas ir Domicėlė Vizgir
dai iš Aurora; Daniel iP. Comen, 
kandidatas Į kongresą 3-io distr-; 
Larry Hitckey, kandidatas Į se
natorius iš 27-to distr.; Frank 
Martino, Chicago Lawn Civic 
orgnz. pirm., Walter “Babe” Mc
Avoy, seimo atstovas iš 27-to 
distr. ir Casimir Staszcuk 13-to 
wardo seniūnas.

Kaskart vis daugiau svečių at
silanko i mūsų organizacijos pa
rengimus. Rengėjai yra labai dė
kingi jiems. Girdėjosi kalbos, 
kad ši vieta gal dar nėra mačiusi 
tiek gražaus svieto. Viskas bu
vo suvalgyta, kone viskas išger
ta. viskas išlaimėta, tik šokiai ir 
dainos nebuvo išbaigtos.

Vėjelis maloniai glostė sve
čius, saulutė jau rengėsi nakties 
miegui ir atsisveikindama išbu
čiavo piknikautojų veidus, tar
dama; viso geriausiio, mieli sve- 

Įteliai, pamatysiu jus kitais me
tais šioje vietoje, norėčiau, kad 
jūsų skaičius nesumažėtų, bet 
kitais metais dar padidėtų.

Pradėjus gamtai ruoštis nak
ties poilsio, pikniko svečiai skir
stėsi su maloniais prisiminimais.

St asys Pat laba

Suvalkiečių Draugija
BAIGĖ ATOSTOGAS

Chicagos Lietuvių Suval
kiečių Draugijos dviejų mėne
sių atostogos jau pasibaigė. 
Draugijos poatostoginis susi
rinkimas Įvyks rugsėjo mėn. 
22 dieną, penktadieni. 8 vai. 
vakaro Hollywood salėje. 2117 
West 43rd St. Visi nariai-narčs 
malonėkite dalyvauti. Bus ko
misijų pranešimai ir kiti rei
kalai.

Rugsėjo 21 dieną Draugijai 
sueina 31 metai. Draugija bu-

į vo Įsteigta 1938 metais rugsėjo 
21 dieną Marquette Parke ant
rašu 7202 So. Fairfield Ave. 
švinnickų bute per Margučio 
Radijo ir atvirukais sušauktą 
susirinkimą.

Aš pati sušaukiau pirmą su
sirinkimą. Dalyvavo virš dvi
dešimt svečių. Aš pati parin
kau Chicagos Lietuvių Suval
kiečių Draugijai vardą. Tiks

lias — meno, kultūros, drau
giškumo organizacija, dirbti 
gražius lietuviškus darbus, 

įkalbėti, dainuoti, veikti, bels
ti i duris, budinti lietuvybę, 

■ kad nepainirštume savo bran
gios tėvynės Lietuvos ir kal- 
! bos, kuri mums yra brangi ir 
graži.

Visiems patiko. Buvo pri
imta ir išrinkta pirmoji valdy
ba, pirmininkė Ona Švirmic- 
kas; daktaras a. a. Bruno Zub- 

‘ l iekas patarėjas; raštininkė 
Stella ^Vabalas. Buvo nutarta 

I antrą susirinkimą garsinti per 
Į radiją ir per visus laikraščius.

Susidurta su nemalonumais.
Kiti sužinoję pradėjo tverti 

Suvalkiečių klubą. Buvau Įga
liota nueiti ir aš. Daktaro Nai- 
kelio patarimu buvo išrinkta 
trijų komisija. Ateityje mūsų 
šauktame susirinkime p. Gri
cių salėje, 69 street ir Camp
bell avė., buvo padarytas susi
vienijimas ir Suvalkiečių ben
dra draugija nuo to laiko gjr- 
vuoja jau 34 metai, atlikdama 
daug gražių lietuviškų: darbų.

Ta proga Suvalkiečių Drau
gija šio rugsėjo 30 dieną, šeš- 

1 tadieni, ruošia vakarą (Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Visi kviečiami.

Turime ir ligonių: A. Zub- 
kus jau sveiksta. V. Azukassa
vo namuose susižeidė abi ko
jas. M. Urbelis vėl yra ligoni
nėje. A. Jusas yra savo namuo
se. J. Klimas guli šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Pirmininkas Leo
nas Vasilevas aplankė, linkė
damas geros sveikatos. Jūsų 
korespondentė turi sužeistą 
ranka, bet eina geryn.

Pagal išgales lankau ligo
nius. visiems linkiu geros svei
katos. Kurie galite, malonėki
te sergančius aplankyti.

Sveikieji būkime susirinki
me.

Ona Švirmickas

IMIGRACIJA I JAV

New Yorko imigracijos Įs
taigos žiniomis, 1965 metais 
pakeitus imigracijos Įstatymą, 
leidžiant daugiau ateivių iš 
Azijos ir Pietų Europos žy
miai padaugėjo imigracija iš 
tų šalių. Vien fiskaliniais 1971 
metais Į JAV imigravo dau
giau kaip 370.000 naujii atei
vių, kas esą daugiau negu du
kart kaip būdavo tarp 1921 ir 
1965 metų. Tačiau naujasis Įs
tatymas sumažino imigraciją 
iš Kanados. Karibėjų ir Cent
ro bei Pietų Amerikos.

Vien 1971 metais iš Azijos Į 
JAV imigravo 103,461, kai 
1961 metais imigravo dar tik 
20.683. Iš Pietų-rytų Europos 
1965 m. imigravo 40,106, bet 
pernai jau 70.144. Iš Kanados 
priešingai — tarp 1965 ir 1971 
metų imigrantų iš 38,921 su
mažėjo iki 13.128. Iš Pietų ir 
Centro Amerikos — iš 43.349 
iki 29.526.

Naujoji imigracija JAV-ms 
skaitoma “bonanza” (didelis 
turtas), kadangi atvyksta jau
ni, sveiki ir išmokslinti Įvai
rioms profesijoms.

Mirties bausmės Nigerijoj 
paverstos viešu spektakliu

Nigerijos kariškių valdžiai 
1970 metais Įvedus mirties baus
mę už plėšikavimus, egzekucijos 
paverstos viešu spektakliu, kur 
tūkstantinės minios susirenka 
stebėti sušaudymų. Praeitą mė
nesį vieną dieną vienu kartu 
Port Harcourt buvo sušaudy
ta 14 žmonių. Nigerijos laikraš
čiai su pamėgimu skelbia šaudy
mų scenas.

Per nepilnus 2 metus mirties 
bausme Nigerijoje nusmerkti

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

POSITIONS OPEN IN 
HE.ĄLTH CARE FACILITY 
R4RN WHILE YOU LEARN

Immediate openings for full & part 
time personnel.

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

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

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

Sick leave.
Call 971-2645 

or apply in person 
7OUR SEASONS NURSING CENTER 
5801 S. CASS AVE. WESTMONT, ILL.

EXPERIENCED COOK 
por modern kitchen at Lake Forest 
Tollege. Excellent benefit? including 
oaid vacations, good working condi
tion, uniforms furnished. Aoply at 

SZABO FOOD SERVICE 
% Lake Forest College 

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

MEDICAL OPPORTUNITY 
L. P. N’s (Evenings) 

3—11 and 11—7. Nursing Home. 
Eperienced preferred. 

Convenient to transportation. 
Full time. — Part time. 
L. P. N’s — all shifts. 

CR 7-6868

FEMALE ASSEMBLERS
MALE PACKERS 

RADIO REPAIR EXPERIENCED 
PREFERRED BUT WILL TRAIN 

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

NURSE 
L. P. N. 
DAYS 

Know Medical Records 
Shelter - care. Northside. 

929-2931

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IEŠKO NUOMOTI 4 ARBA 5 KAM
BARIUS — 2 suaugę — be baldų. 

Bridgeoorte. 
Skambinti BI 7-0270.

5 ROOM FLAT 
1st FLOOR.

NEAR CHURCH
Adults preferred or will accept family 

with 1 child.
2438 W. HURON ST.

Call BR 8-3045.

virš 170 asmenų, pradedant 
smulkiais vagišiais, baigiant išti
sų gaujų nariais, dalyvavusiais 
bankų, bažnyčių, policijos nuo
vadų ir ištisų kaimų užpuoli
muose.

“IŠLAISVINTOS” MOTERYS 
IŠVIRSTA ALKOHOLIKĖMIS

Moterų išlaisvinimas (Wom
ens liberation) yra priežastis, 
kad jos pradeda daugiau gerti, 
pareiškė sesuo Lorita Cuinn, Chi
cagos Mercy ligoninės ir Medical 
Center alkoholikų gydymo sky
riaus direktorė.

Daugiau ir daugiau moterų iš
einant tarnauti ir bizniauti, dau
giau jų tarpe atsirandą alkoho
likių.

Anksčiau 5 vyrams būdavo 
viena moteris alkoholikė Vė
liau padaugėjo penkiems vyrams 
trys moterys, o dabar yra ly
giai”, pasakė ji.

Varnas Montessori Židinė
lyje — 3038 W. 59 St. — veikia 
atskira, tik Lietuvių kalba ve
dama klasė. Suinteresuoti tėvai 
auklėjimu savo mažųjų lietuviš
koje dvasioje kviečiami pasi
naudoti šia puikia proga. Klasę 
veda montesorininkė Dr. Julija 
Smilgienė. Informacijoms skam
binti 776-6667 arba 778-6514.

(Pr).

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PBOFESIO- 
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI, 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IB GERT .4 TSTUS 
RAŠTUS.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDY1LAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DKAUDBIO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

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

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

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

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

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

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

riu mūrinis. S28.000,
44- TA IR FRANCISCO, 2 butų po 5 

kamb. mūrinis. $30,000.
LEMONTE, lotas ir 3 mieg. naujai 

statomas namas. _
32- RA IR HALSTED, restoranas su

6 kambariu butu. $390 uajamu 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

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

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

1st OFFER — 4 bdrm., mante- 
nance, free home — 3 fin. rms. in 
basement. Move — in. Cond. Extra 
adj. 30 ft. lot.

CENT ANNE REALTORS 
237-4600

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

mos. Tel. GR 6-5924.

NEAR 62 & WASHTENAW
See this 6 room teston brick Georgian 
with 2 car brick garage. Finished 
room in basement, 114 baths, large 

lot, manv extras. Only $33,000.
MILAN & MILAN 

PR 9-4063

K. t R I N G I S
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Ti>soml »u+o motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-W27

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

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

kitoki blankai.
■_________________________________________________________ -

A? A L. INSURANCE i R1ALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

<645 S*. ASHLAND AVĖ.
LA 3-9775

(Currency Exchange tatai go j) 
automobiliu draudimai.

m ________ __
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SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archar 
Chicago, 111. 6S63X T.L YA 7-59 
1L u.,, , u. ........ -■ - .... ..■■■....... -f

A. TVENAS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardaiimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T«l.: REpublIc 7-1941

DĖL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

Į AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

SAUGUMAS NAMUOSE
LIUKSUS MODERNUS beveik nau

jas 514 kambarių mūras. Sausas, 
įrengtas beismantas, air-ccnd., ka.r- 
petai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. S25,900

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 114 aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

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

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

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

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

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios.^ Alumin, langai. Nauja 
šilima 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 S52.000.

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

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

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.; 471-0321

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

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

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

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

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

TEL. 436-7878

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 94063

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. Ill. 60609. Tel.: VI 7-3447
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RUSŲ IR VAKARŲ KOLONIALIZMAS
Tariamas amerikiečių bei kitų kraštų, ypač Sovietų Sąjungos 

kolonializmas — toks klausimas iškeltas rugsėjo 6 d. Smith Hemj- 
stone Vašingtono dienraštyje “The Star and The Washington 
Daily News”. J. Tautų spec, komiteto posėdžiuose neseniai nu
balsavus (12 balsų — už, 10 susilaikius) svarstyti JAV kolonializ
mo klausimą Puerto Rico saloje, autorius nurodė sovietų delegato 
V. Safrončiuko žodžius, esą, 3 milijonai puertorikiečių JAV-bių 
išnaudojami nepaprastai žiauriai, čia nurodyta, kad rusas, matyt, 
pamiršo faktus, kai sovietai užėmė visą eilę valstybių bei sužlugdė 
laisvę trijose Baltijos valstybėse.

ATIDAROMA 27-TOJI JT ASAMBLĖJA
NEW YORKAS. — šiandien prasideda metinė, jau 27-toji, 

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesija, kurioje dalyvauja 
132 valstybės. Pirmą kartą sesijos pradžioje dalyvauja ir komunis
tinė Kinija. Po įvairių lėktuvų pagrobimų ir Izraelio sportininkų 
nužudymo Muenchene, pačios Jungtinės Tautos daugiau susirū
pino savo narių saugumu. Terorizmo klausimas įrašytas į JT dar
botvarkę paties JT sekretoriaus Waldheimo. JT pastate sustip
rinta apsauga, dažniau tikrinami diplomatų ir svečių dokumen
tai, išstatytos specialios televizijos “akys”, kurios stebi visus rūmų 
įėjimus. >

Ta proga straipsnyje stebima
si J. Tautų spec, komiteto veik
la. Kai per 12 metų vis puolami 
Vakarai, nuo 1945 m. suteikę 
laisvę 70 tautų su 1.2 bil. gyven
tojų, tai vis neišdrįstama pa
žvelgti į Sovietų Sąjungos ir ko
munistinės Kinijos įvykdytas ag
resijas. Dėl jų laisvės neteko 
172 milijonai gyventojų.

Yra žinoma, kad tik Puerto 
Rico gyventojų saujelė norėtų 
visiškos nepriklausomybės, vos 
0.6 procentų sutiktų nutraukti 
saitus su JAV-mis Jos kaip tik 
pageidautų kas metai saloje vyk
dyti gyventojų atsiklausimus ir 
pasiūlyti tai vykdyti, jų teritori
jose, ir.Sovietų Sąjungi bei kom. 
Kinijai, — tai liestų ypač po 
1940 metų užimtas svetimas sri
tis, — prievartos būdu priskir
tas prie Sovietų Sąjungos. Tai 
Įvykdžius, abu tie kraštai galėtų 
pravesti laisvus rinkimus. (E)

Sovietų pažadai 
niekad nevykdomi
Ryšium su Nobelio literatūros 

premijos laimėtojo, ruso rašyto
jo A. Solženicino š. m. rugpiūčio 
mėn. laisvame pasaulyje paskelb
ta kalba (‘New York Times” ją 
įdėjo rugpj. 25 d.) Cleveland© 
dienraštis “The Plain Dealer” 
rugp. 25 d. vedamajame “šauks
mas iš vėžio skyriaus” priminė 
Solženicino teiginius apie Jung
tines Tautas, kurios, esą turėtų 
reikalauti: kiekvienas kraštas, 
pritaręs žmogaus Teisių Dekla
racijai, turėtų laikyti sąlyga 
kiekvienai vyriausybei — kraš
tui tapti J. Tautų nariu.

Tačiau, pažymi dienraštis, “so
vietų vadų pažadai nebuvo nie
kuomet vykdomi. Sovietų kon
stitucijos 125 straipsnis skelbia 
žodžio, spaudos, susirinkimų ir 
net demonstravimo laisvę. Ta
čiau kiekvienas, kuris išdrįsta, 
pasipriešinimą reikšdamas, kal
bėti, rašyti ar demonstruoti — 
baudžiamas.

Solženicinas dėl vienos kri
tiškos pastabos mirusio dikta
toriaus Stalino atžvilgiu aštuo
nerius metus buvo darbo stovy
klose. žydų intelektualai, norė
dami gauti vizas į Izraelį, atlei
džiami iš darbo, pažeminami ar 
ši jų reikalaujamas “išperkama
sis mokestis”. Neramumus lie
tuvių ir ukrainiečių tarpe žymi 
teismai ir galvojančių priespau
da. Dienraštis pabrėžia, kad so
vietuose vykdoma priespauda nu
galinti pati save ir ji liudija, jog 
sovietų bosai yra jų pačių pa
grindinių konstitucijos dėsnių 
laužytojai. (E)

— “Darbininkų Judėjimas Lie
tuvoje 1895—1914 m.” Parašė 
E. Griškūnaitė, 308 pusi. Minties 
leidinys, Vilnius — 1971 m. (E)

— Estų laikraštis ‘Ėdasi”, 
Tartu mieste pranešė: 1971 m. 
dėl girtuokliavimo buvo atimti 
leidimai metams ar dvejiems 950 
traktorininkų, dirbusių 350 Esti
jos kolchozų. Komentarai nerei
kalingi... (E)

IŠ VISO PASAULIO

HANOJUS. — Trys amerikie
čiai lakūnai Hanojuje buvo pa
leisti iškilmingose ceremonijose 
ir perduoti jų giminėms ir karo 
priešininkų, ,žinomų kairiųjų 
delegacijai. Visi trys pareiškė 
norą, kad karas greičiau baigtų
si. Buvę belaisviai yra sveiki ir 
žvalūs, vienas jų nelaisvėje iš
buvo 4 metus.

MADRIDAS. — Ispanų kari
nis teismas apklausinėjo 9 kroa
tus, kurie atskrido iš Švedijos 
su pagrobtu keleiviniu lėktuvu.. 
Dar neaišku, ar kroatai bus iš
duoti Švedijai ar jie bus teisia
mi pačioje Ispanijoje.

SAIGONAS. — Amerikos la
kūnai kelias dienas vengė bom
barduoti Hanojaus miestą, kur 
buvo paleisti trys karo belaisviai. 
Komunistai pradėjo naują puoli
mą į pietus nuo Da Nango mies
to. ...

WASHINGTONAS.' — Naša 
paskelbė apie du svarbius erdvių 
tyrinėjimo planus. Vienas jų 
numato nusiųsti 1977 metais erd
vėlaivį į Jupiterį ir Saturną, o 
kitas — į Venerą. Saturną erd
vėlaivis pasiektų tik 1981 metais.

WASHINGTONAS. — Septy
ni asmenys buvo oficialiai apkal
tinti demokratų partijos būsti
nės apiplėšimu ir jos dokumentų, 
pasikalbėjimų telefonais šnipi
nėjimu. Vienas apkaltintas yra 
buvęs Baltųjų Rūmų tarnauto
jas, kitas dirbo komitete prezi
dento Nixono perrinkimui.

VARŠUVA— Amerika pa
deda Lenkijai kovoti su vandens 
teršimu. Lapkričio mėn. į Len
kiją važiuos 15 amerikiečių eks
pertų, kurie padės vykdyti aš
tuonis vandens švarinimo pro
jektus. Sakoma, kad trečdalis 
visų Lenkijos upių ir ežerų yra 
taip užteršti, kad jų vanduo nie
kam nebetinka, švarinimo pro
jektus finansuos Amerika savo 
turimais zlotais.

Pamotė užmušė 
adoptuotą vaiką

NEW YORKAS. — Policija 
suėmė 34 m. moterį, kuri kalti
nama savo adoptuoto vaiko už
mušimu. Dviejų metų iš Ko
rėjos atsivežta mergaitė buvo nu
gabenta į ligoninę, nes jos mo
tina pranešė, kad ji nukrito nuo 
kėdės ir susižeidė. Ligoninėje 
paaiškėjo, kad mergaitė buvo nu
mesta ant grindų ir suspardyta. 
Vėliau paaiškėjo, kad motina nu
metė vaiką ant žemės ir šokinėjo 
ant jos pilvo, kol ta neteko sąmo
nės. Ligoninėje, kur korėjietė 

Į mergaitė mirė, buvo rasta ir se
nesniųjų mušimo žymių.

New Yorko šeima adoptavo tą 
mergaitę prieš 6 mėn., kada pa
aiškėjo, kad po 9 metų vedybi
nio gyvenimo šeima negali turė
ti vaikų. Moteris prieš 10 me
tų imigravo į Ameriką iš Airi
jos. Nužudyta mergaitė buvo 
baudžiama, kad ji nevalgė vaka
rienės.

VĖLIAUSIOS ŽINIOSPRASIDĖJO ŠACHMATU OLIMPIADA
NEW YORKAS. — (Pasaulio šachmatų Čempionas Bobby 

Fischer sugrįžo iš Islandijos namo ir pareiškė^ kad smagu būti 
namuose, Amerikoje. Jis pasakė korespondentams norįs gerai 
pailsėti ir nežinąs ar važiuos į Pasaulinę šachmatų Olimpiadą, kuri 
vakar jau prasidėjo Skopje mieste. Tai jau 20-toji šachmatų 
olimpiada, kuri baigsis spalio 13 d. Dalyvauja 62 valstybių ko
mandos. % ■

Olimpiados rengėjai šiame 
naujame Makedonijos mieste, 
kuris buvo atstatytas po 1963 
metų žemės drebėjimo, labai su
stiprino lošėjų apsaugą, kad ne
pasikartotų Muencheno Olimpia
dos įvykiai. Ypatingai saugomi 
Izraelio šachmatininkai, šach
matininkai patenkinti saugumo 
sutvarkymu. Vienas jugoslavas 
pasigyrė, kad Jugoslavija yra 
labai patyrusi tokiuose darbuo
se. Kaip ir visos komunistinės 
valstybės, ji turi patyrusį ir ge
rai organizuotą saugumo apara
tą.

šalia 20-tos vyrų šachmatinin
kų olimpiados, rugsėjo 26 d. čia 
pat prasidės ir 5-toji moterų 
olimpiada.

Jugoslavai susirūpinę, kad lo
šimų lentelėje iš karto nesusi
tiktų arabų ir izraelitų koman
dos. Olimpiadoje dalyvauja Ira
ko, Sirijos. Libano ir Tuniso 
šachmatininkai.

Amerikos komandą sudaro: 
Lubomir Kavalek, Robert Byrne, 
Pal Benko, Arthur Bisguir ir du 
atsarginiai: George Kane ir Wil
liam Martz. Amerikiečiai turi 
nusamdę viešbutyje kambarius 
ir Fischeriui. Olimpiados ren
gėjai ir amerikiečiai tikisi, kad 
Fischeris susigundys ir atvyks 
į Olimpiadą. Tačiau daug vil
čių dėl Fischerio atvykimo jie 
neturi.

Bobby Fischer susitarė su 
Warner Bros, bendrove, įkalbėti 
į plokšteles seriją instrukcijų 
apie šachmatų lošimą. Fischeris 
jau gavo rankpinigių — 100,000 
dol. Jis reikalauja iš Warner 
Bros, bendrovės, kad ji pasiųstų 
jį su filmų artiste Raquel Welch 
į kelionę po visą Ameriką tos 
plokštelės reklamuoti, kad pa
jamos ir jo atlyginimas būtų 
kaip galima didesnis.

SAIGONAS. — Quang Tri 
mieste po 138 dienų komunistų 
okupacijos vėl buvo iškelta P. 
Vietnamo vėliava. Iš dokumen
tų, rastų pas belaisvius, aiškėja, 
kad komunistams trūksta gink
lų. Grupė komunistų, atsiųsta 
sustiprinti Quang Tri įgulos, tu
rėjo 27 šautuvus, nors kareivių 
buvo 54.

Britų premjeras 
lanko Japoniją

TOKIJO. — Britanijos prem
jeras Heath, pirmas premjeras 
britų istorijoje lankąs Japoniją, 
atvyko į Tokijo pasikalbėjimams 
su japonų premjeru Tanaka. 
Premjerą Heath priims ir Ja
ponijos imperatorius.

Britanijai labai rūpi Japoni
jos ekonominis stiprėjimas. Pre
kyboje Britanija turi nemažą 
deficitą, panašiai, kaip ir Ame
rika. Japonija eksportavo 1970 
metais į Britaniją prekių už 348 
mil. dol. Pernai japonų ekspor
tai jau siekė 574 mil. dol. o šiais 
metais pasieks virš 700 mil. dol. 
Amerikai spaudžiant, Japonija 
vis daugiau savo eksportų nu
kreipia į Europos rinką, kas rūpi 
ir Britanijai, kuri šių metų pa
baigoje įsijungia į Bendrąją Eu
ropos Rinką.

Vakar Čikagos laikraščiai 
“Sun Times” ir “Daily News” 
endorsavo gubernatorių Ogilvie 
perrinkimui. Jis esąs vienas ge
riausių gubernatorių Illinois is
torijoje.

Araby palestiniečiu grupės "Juodojo Rugsėjo" 
vadas Abu Yusuf, ši slapta grupė kaltinama 
Izraelio sportininku Olimpiadoje pagrobimu ir 
11 ju nužudymu. Yusuf turi kelis pasus ir nau

doja kelias pavardes.

> Prezidento žmona, ponia 
Pat Nixon vakar pradėjo kelionę 
po 7 valstijas, kur ji ves kampa
niją už prezidento perrinkimą. 
Pirmiausia ji atskrido į Čikagą, 
kur ji turėjo dalyvauti 200 naujų 
piliečių priesaikos ceremonijose.

Demokratų kandidatas sen. 
McGovern vakar irgi atvyko Či
kagon. šiandien jis kalbės ke
liuose susirinkimuose.

Prezidentas Nixonas pa
reiškė vakar, kad Amerika nu
trauks visą ekonominę ir karinę 
paramą toms valstybėms, kurios 
toleruoja narkotikų prekybą. He
roino platintojus jis pavadino 
naujaisiais vergų pirkliais, ku
riuos reikėtų medžioti visame 
pasaulye.

Prezidentas Nixonas vakar 
paskelbė, kad jis padidina naftos 
importus, nes Amerikai gresia 
energijos šaltinių krizė.

Ugandos aviacija puolė vie
ną Tanzanijos miestą. Uganda 
kaltina britus ir izraelitus dėl už
puolimo Ugandos teritorijoje. 
Kovose žuvę trys izraelitai.

Praėjusį savaitgalį uraga
nas Helen Japonijoje užmušė 42 
asmenis.

Venecuelos keleivinis lėk
tuvas, nusileidęs Kipro saloje, 
buvo skubiai ištuštintas, nes te
lefonu kažkas pranešė, kad lėk
tuve yra bomba. Ekspertai tik
rai surado bombą. Lėktuvas, ku
riame buvo 97 žmonės, pakilo iš 
Beiruto, Libano.

Uganda sustabdė 
puolimą iš pietų

NAIROBI. — Nors pirmieji 
Ugandos radijo pranešimai kal
bėjo apie Tanzanijos kariuome
nės invaziją į Ugandą, Kenijoje 
turimomis žiniomis, Ugandą puo
lė ginkluoti Ugandos pabėgėliai 
iš Tanzanijos stovyklų. Jie yra 
nuversto Ugandos prezidento 
Obotes šalininkai. Obote. matyt, 
tikisi atsiimti valdžią iš gene
rolo Amino. Tanzanijos radijas 
puolančias jėgas vadina “liau
dies armija”. Uganda vakar pa
skelbė, kad jos karinės jėgos 
“daugiau ar mažiau” atmušė už
puolėjus ir atsiėmė kelis pasienio 
miestelius.

Tanzanijos žiniomis, puolėjai 
turi apie 1,500 vyrų, kurie užėmė 
netoli sienos buvusias Ugandos 
kareivines. Puolėjai tikisi, kad 
Ugandos kareiviai prisidės prie 
jų ir padės^nuversti prezidentą 
Aminą.

Prezidento Amin pareiškimai 
prieš britus ir prasidėję britų 
suiminėjimai Ugandoje sukėlė
didelį nerimą Londone, kuris pa
reiškė Ugandai griežtą protestą. 
Ugandoje yra apie 7,000 britų 
piliečių, neskaitant indų ir pa
kistaniečių su britų pasais. Jiems 
gresia didelis pavojus nuo gerai 
ginkluotų, bet silpnos discipli
nos Ugandos kareivių. Daug 
aukštesniųjų karininkų pabėgo 
Į Tanzaniją, kur gyvena nuvers
tas prezidentas Obote. Dabar tie 
karininkai vadovauja puolimui 
prieš Ugandą.

Kinai apie rusų 
girtuokliavimą

PEKINAS. — Komunistinės 
Kinijos partijos žurnalas puolė 
Sovietų Sąjungos vyriausybę už 
revizionizmą ir patiekė įdomių 
svarstymų apie alkoholizmą So
vietų Sąjungoje. Kinų žurnalas 
sako, kad sovietų liaudis prie
šinasi Kremliaus naujojo caro 
pastangoms atgaivinti kapitaliz
mą, todėl valdžia bando palaužti 
liaudies valią, užnuodyti sovietų 
žmones alkoholiu. Sovietu Są
jungą ir Amerika esančios tik
ros “super-galybės” alkoholio ir 
narkotikų srityje.

Kinų žurnalas pašiepia Krem
liaus vadus, kad jie lyg kovoja 
prieš girtuokliavimą, tačiau so
vietų laikraščiuose spausdinami 
skelbimai apie barų ir restora
nų atidarymo ir uždarymo va
landas. Kremlius galėtų užda
ryti visus girtuokliavimo namus 
ir tuo būdu nugalėti tą didžiąją 
blogybę, tačiau valdžia to nie
kad nedarys, nes tavernos esan
čios reikalingos reakcionieriui 
klikai ir naujam carui. Rusai' 
gerdavo carų laikais norėdami 
užmiršti savo vargus. Krem-i 
liaus vadai bijo prisipažinti, kad , 
ir šiandien per didelis girtavi-Į 
mas. taip masėse populiarus. at-1 
sirado iš masių nepasiteikinimo 
gyvenimu sovietų sistemoje.

, Kaip ir kasmet šioje sesijoje
svarbus klausimas bus Korėjos 
reikalai. Pernai 27 valstybės rei
kalavo, kad Amerika išvežtų iš 
Pietų Korėjos savo kariuomenę, 
tačiau 62 pritarė Amerikos pa
siūlymui šį klausimą atidėti, o 40 
valstybių susilaikė. Kalbama, 
kad šiais metais, Kinijai vado
vaujant, daugiau valstybių pa
sisakys už Amerikos kariuome
nės išvežimą.

Pačiai Kinijai nemalonus bus 
Bengalijos priėmimo į JT klausi
mas, kurį kels So v. Sąjunga, Bri
tanija, Indija ir Jugoslavija. Ki
nija vetavo Saugumo Taryboje ši 
klausimą, tačiau viešoji pasau
lio opinija Kinijai nepritarė; Tas 
nepritarimas gali iškilti asam
blėjos debatuose.

Atvykęs į sesiją sovietų užsie
nio reikalų ministeris Gromyko 
pareiškė, jog svarbiausias asam
blėjos uždavinys yra uždrausti 
naudoti atominius ginklus. To
kia rezoliucija sustiprintų tarp
tautini"' saugumą ir panaikintų 
agresijos grėsmę. ■
“"Svarbus asamblėjos klausimas 
bus JT lėšos, ypač dabar, kada 
Amerika siekia sumažinti savo 
įnašus JT iždam Amerika norė
tų mokėti tik 25% visų išlaidų, 
kai dabar ji moka 31.5%.

Izraelis baigė 
puolimą Libane

TEL AVIVAS. — Sekmadienio 
vakare paskutinieji Izraelio dali
niai sugrįžo iš savo ekspedicijos 
į Libaną, kur buvo susprogdinta 
apie 150 namų, nušauta 60 pa
lestiniečių partizanų. Izraelio 
žygis jau privertė Libano vyriau
sybę paskelbti palestiniečiams 
ultimatumą — išsikraustyti iš 
pietinio Libano kaimų ir gyventi 
tik palestiniečiams skirtose sto
vyklose.

Izraelio tankai ir šarvuočiai, 
korespondentų pasakojimu, bu
vo pritrūkę gazolino ir atsirado 
pavojus, kad arabai juos apsups, 
tačiau gazolino kareiviai prisipy
lė Libano gazolino stotyse ir iš
sikovojo kelią atgal į Izraelį.

Ženevoje diplomatiniai sluoks
niai kalba, kad Sovietų Sąjun
ga ginklus palestiniečiams parti
zanams pristato tiesioginiai, be 
arabų vyriausybių tarpininkavi
mo. Partizanai ginklų gauna ir 
iš Kinijos. Ginklai atvežami į 
Irako Bazros ir Sirijos Ištaki jos 
uostus.

Libano kariuomenės praneši- 
įmas sako, kad Izraelis savo puo
lime neteko 17 kareivių, tačiau 
Izraelis skelbia praradęs tris.

WASHINGTONAS. — Ameri
koje įprasta, kad kandidatai į 
svarbias valstybines pareigas at
skleistų visuomenei savo paja
mas ir turimą turtą. Preziden
tas Nixonas, kaip skelbia Bal
tieji Rūmai, “yra vertas” 765,- 
118 dol. Jo valdomas turtas, kil
nojamas ir nekilnojamas, susi
deda iš 1,283,256 dol., tačiau jis 
turi mokėti už žemę ir namus 
“mortgage” — 518,038 dol. Vi
ceprezidento Agnew turto vertė 
siekia 198,250 dol.
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FA51RYŽIM0 - NĖRA SVOftlO FlUMETIMO
Niekas negali priversti žmogų numesti svorį.

Gyvenimo tiesa

pastangų. Daugiau apie tai — persivalgymą (Transient sĮtua- 
sekantį kartą.

Pasiskaityti. Are you really se
rious about losing weight, Medi
cal .Profession, Strasenburgh.

HI

■A

GRAŽUOLĖS POILSIS...

M

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

tional Personality discorder). 
Nenusimink. Vis tai pataisomi 
dalykai. Tegul tik mums esti to
kios negerovės. Net šviesiausias 
žmogus kartais elgiasi tartum 
jįs būtų silpniausias sutvėrimas. 
Priešingai, kartais labai silpnas 
jausmais asmuo elgiasi labai iš
mintingai. Tamstos persivalgy
mas nėra proto liga. Dažnas kar
tais elgiasi neprotingai. Vienas, 
žiūrėk, negus kramto, kitas nyk
štį laižo, trečias masturbūbjasi, 
ketvirtas apkalba artimą, dar ki
tas lėkštes daužo, o dar kitas 
nervus paleidus blaškosi iki pa
mažu nurimsta. Tai vis laikini 
nukrypimai nuo normalaus elge
sio. Kas daryt? Tik reikia liku
čius energijos sukaupus ryžtis 
(reikia nusiteikimo — motivaci- 
još). Kiekvienas turime ener
gijos — reikia ją išleisti veiklom 
Už tai visi stenkimės vien ar
timui naudingai veiklai leisti 
energiją. Į anapus nušinešime 
tik tokios veiklos pasėkas. Nie
ko kito. Tad už prasmingiausios 
veiklos imkimės visi, įskaitant ir 
tamstą. Gydytojas padės — pa
jėgsi geriau naudingą darbą 
dirbti. Niekas kitas neišjudihs 
tamstą iš vietos — pati turi ryž
tis atlikti savo šio darbo dalį. 
Sėkmės!

Susijaudinus persivalgb — 
kas daryti

Klausimas. Gerb. Daktare, 
skaitau Tamstos visus straips
nius “Naujienose” ir išsikerpu. 
Stengiuosi gyventi pagal šio sky
riaus nurodymus. Mano vargas 
yra, kad aš tuoj valgau kai su
sijaudinu, nors būčiau soti ar tuč 
tubjau po pietų. Už tai ramumo
je numestą svorį vėl priauginu' 
tokiais persivalgymo laikotar
piais. Kas man yra, kad aš taip 
elgiuosi ir susitvarkjrti negaliu? 
Man ne tik strėnos pradėjo skau
dėti, bet jau ir abi šlaunis ima 
gelti. Gydytojas sako, kad yra 
susiaurėjusioš tarpstuburkaiili- 
nės pagalvėlės mano juosmens 
stuburkaulyje, už tai ir spaudžia
mi nervai skausmą sukelia. Ar 
tai gali būti? Gydytojas pataria 
suliesėti, ant kieto čiužinio gu
lėti suveržtas strėnas laikyti ir 
darbuotis — mankštintis, o ne 
vien ramiai sėdėti Bet aš gavau 
tokią nuotaiką, kad nenoriu žmo
nių matyti, ypač kai- mano mė
nesiniai susirgimai pasibaigė. 
Visus gydytojo patarimus pil
dau, išskyrus tik svorį. Vis ne
galiu kartais tolėliau hūo šaldy
tuvo atsitraukti. Kas man da
ryti? Ačiū iŠ anksto.

Atsakymas. Tiesos ir šviesos 
reikia Įsigyti — tada pajėgsi 

I sukaupti energijos likučius dvie
jų negalių atsikratymui: 1. Rei- 
Į kia susitvarkyti sti gyvenimo 
, permainos laikotarpyje pąsitai- 

Atsikratę prietarų j kančių nusimiriimu be priežas
ties (involutioriary meldnchoiyj; 
čia gydytojo žinioje imsi mote- 
nskuošius hornibniiš (prėmirin) 

sveikatos negerovę sutvarkyti ir nuotaikos pakelėj ūš (Tri&vii). 
—.- -------- ą Tūri pridelniritĮ, aplifikyBių

sukeltą asmenybės sutrikimų;

■ kokite visų pirma tiesos — hiėms jausmams nepa taikau jan- 
išmiiitingi čių, kaip, sakysim, tvirtinimas 

— “viską gali neribotais kiekiais 
valgyti ir svorį numesti”) įsigy
ti bus verta, štai jų žiupsnis.

Visų lengvatikių pamėgtos 
knygeles ir straipsniai svorio nu
metimo reikalu pataikauja men
kiems žmogaus nusiteikimams, 
visai neprisilaikant gyvenimo 
dėsnių. Mes mirštame nuo pa
greitintos sklerbžes, ir širdies li
gų būdami nutukę viėn dėl to, 
kad nepajėgiame prišildikyti 
gamtos dėsnių. 6 tie dėsniai 
oerdidėlib svorio numetimui yra 
labai aiškūs, štai keturi jie. 1) 
Svorio numetimas priklauso nuo 
neigiamo energijos balanso: nuo 
mažiau maistinės energijos paė
mimo—suvalgymo, negu kūnas 
sunaudoja. 2) žmogaus perdide- 
lis svoris metams iš maisto (nie
kur iš kitūr žmogus energijos 
negalina — jis benziną negeria) 
gaunamą ehėigiją dvejopai tvar
kant': a) mažiau jos priimant, 
ir b) darbu — mankšta daugiau 
jos' išleidžiant. 3) Apetitą ma- 

vaistai (anorectic

4 na ir ragiria
ir tok^ti žmonių kn^gbs. 

•ir.kimės kad šiek tiek tiesos 
o mimet rao rę’kalu galime 

not: šame skyriuje. J&u 
? ir perdaug prirašyta kriy- 
• Orio numetimo reikale pa- 

s;_ Ihynio t:k§lais. Tik pasižiū
rėk tė kaip žmones apgaudinėja 

dvasiškiai — iiž niekus dan- 
n.ėsiorėntūbjaneiam žadėda- 
r v’saš mogaūš santaupas 
sna tatbbsna sus:žėrdami.

*

d:

f 
pm

O ar kitaip elgiasi žmonėmis dar
ne^a e gydytojai — jie devynis 
ka liūs nuo vienos lengvatikės 
a es neria idant trims meihi- 
ž i's m'nkų nepritrūktų.
Perdidėlio svorio numetimas — 
t.’yvėnimo dėsnių prisilaikymas

Į svorio numetimo karalystę 
tegali tik tas įžengti, kuris rim
tai pasiryžo savo viršnorminius 
lašiniūš katėms atiduoti. Tai pir
mas žingsnis svorio numetimui 
atsiekti. Antras lygiai būtinas 
žingsnis šitoje srityje, tai bent
minimumas emocinės energijos žinantieji 
minėtam ryžtui įgyvendintic Ši-1 drugs, jų pavyzdys — amphė’ta- 
t’ems dviems žingsniams kiek-; mihai) hera pajėgūs talkininkai 
vienas turi jėgų.— tik jas r ei-į svorio humetimui, jais remtis 
k a iš skiedryno iškasti, BiblįjoĮ t negalima. Tik pajėgaus, žmo- 
u'kastus žemėn talerius prisimi-4 hiško (jausmais sveiko) gydy- 
nus. Tada apsimokės tremas-7tojo fankošė kai kuriems (labai 
žingsnis žengti: tikrų žinių (silp- jausmais p’asilpūšiemš) nutukę-

NUOVARGIS
Pro užuolaidų tiuli Į kraują 
Gatvių prieblanda sunkias žila. 
Ant galvos žilas nuovargis

[kraujas, 
Kaip ant tėviškės pievų migla; 
žilas nuovargis smegenis smelkia 
Ir svarina rankas kaip šakas. 
Ir girdžiu aš, kaip aštrina dalgį 
Ųž užuolaidų tiulio kažkas.
Tai jaunystė atsišaukė toliuos, 
Lauknešėlėj atnešus vilties.
Ir kvepės mano žodžiai kaip žolės. 
Kaip atolas,
Sulaukęs pjūties.

Bronius Mackevičius

liams pačfbjė pradžioje (trum
pam laikui) amphetaminai gali 
kiek paleiigvinti įstoti į gam
tos dėsnių prisilaikymo vagą. 
Jokiu būdu minėti apetitą ma
žinantieji vaistai (dmphetami- 
nai) negali atstoti minėtą gam
tos dėsnių prisilaikymą: susi
tvarkymą valgyme ir pakanka
mą darbą — judėjimą — mank
štą. Tie amphetaminai trumpam 
laike gali nesusivaldėliui padėti 
pasitenkinti smulkesnėmis mais
to porcijomis. 4) Būtina kiek
vienam nutukėliui suteikti du 
svarbiausius dalykus: a) apšvie
timą, tikrą šioje svorio numemo 
srityje, ir b) pakankamas pa
skatas (motivation) būtinam 
svorio sumažinimui, jei jis per- 
didėlis.
Maža naudos iš šaukštų po pietų

Mes dažnai tik tada sveikata 
susirūpiname, kai jau viskas es
ti po visam. Mes einame paš
to ženklų nusipirkti pervėlai — 
kai paštas esti uždarytas, štai 
strėnomis ima skųstis storulis — 
jau ir Į koją skausmas eiti ima 
— tada jis kreipiasi pas gydy
toją. Tas po X-Ray ir kitų tyri
mų praneša, kad tarp stuburkau- 
linė pagalvėlė (disk) susiplojus 
apatinėj stuburo slankstelių da
lyje. Tada slanksteliai vienas su 
kitu perglaudžiai glaudžias — 
nervus spaudžia. Toks ligonis dar 
skundžiasi savo vargų naštą ap
sakydamas sekančiai: visus dak-

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir nainų^» 
paskolų reikalus visos m u 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už inums^ parodytą £ 
pasitikę ji mą. M es norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

S20.000.

SAFETY OF

uf- ti.

PER ANNUM PER ANNUMPER ANNUM

A

0 PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 

tine Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNtŠ

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum SI,000
DIVIOĖNDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės |:

CHICAGO TAUPYMO JR SKOLINIMO bendroj dėj bet Icolciv 
(uty namo pagerinimu duoda paskolas nuo S500.0U ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai č!«l kitokiu 
reikalu? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
lukšteš nuomas, įsigykite nuosavus namus.

PHONE: 254447?

Iii
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION
. «48 ARCHER AYfeNUĘ 
CHICAGO, ILLINOIS .S9G3Ž

Frani Zof as. President

“’."book Sayings 
All accounts com
pounded daily 

,„Touyd .Quarterly}

Chicago Savings
anil Loar Associaf(or»

ON certificates 
OF $5000 OR MbRĖ

Two Year Maturity

O,

1 Years Savings
Certificate *^*5 

(Minimum SS-OOOj

I
$

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: M«h. 11 P. « I Pl M., Tuii. 9 to ♦, Thur*. * Erl. 9 to 8, S«t. 9 to 11:30 
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tarus apėjau, daugelį šiltų šal-ĮČiau susitvarkysime su dauge- 
tinių aplankiau — vonias juose liu savo negalių. Menkos strė- 
ėmiau, visokius masažuotojus —. nos dėl pėrgausauš svorio nesi- 
kaulų į vietą atstatytojUs lan-'tvarko reikiamai net per visą 
kiau ir jiems tūkstančius savo 
prakaito lašų sukišau — niekas 
nepadeda. Vis blogiau su strė
nomis ir kojomis darosi. Gelbė
kit, daktare, paskutinė viltis ju
myse. Daugiau niekur neisiu.

Vieno gamtos'dėsnio toks li
gonis neprisilaiko ir jam patai
kaujantieji jo ligos tvarkytojai 
dėl visokių sumetimų jį į tikrą 
sveikatos vagą neįstatė: jį ne
įtikino, kad jam būtinas svorio 
sumažinimas, norint, kad ma
žiau lašiniai spaustų į slankste
lius. šito pagrindinio dešhio ne- 
išpildant jokios pasekmės geron 
pusėn net ir tikėtis negalima. 
Taip rodos arti sveikata — ir kai 
ji yra toli jausmais menkam ir 
neapšviestam mūsiškiui. Tad 
nuo šiandien imkime rimtai ryž
tis su perdideliu svoriu reikiamai 
tvarkytis. Dar gerokai prieš 
mūsų strėnoms suskaudant, im
kime strėnas geriausiu būdu sau
goti nuo sunkios negalės. Tai 
bus naudingiausia mūsų.veikla 
sveikų strėnų turėjimui net ge
rokai senyvo amžiaus sulaukus.

Pasiryžimas mesti svorį — 
geriausias vaistas tokiai 

negalei sutvarkyti 
V

Prieš pradedant mesti svorio 
perviršį, gerai pagalvokime, kad 
svarbiausias šiame darbe daly
kas yra tikras pasiryžimas at
sikratyti lašiniais. Neapgaudinė- 
kime savęs būk “Aš nesu per- 
riebus — yra už mane dar rie
besnių... “Patyrimas parodė, kad 
tikras svorio numetimas yra pro- 
porcoingas ryžtui; - žmogaus nu
siteikimas — pasiryžimas ir pa
stangos tokiam ryžtui įgyven
dinti yra būtinos. Tai pirmas 
žingsnis toje kelionėje. Jokia ke
lionė negalima be pirmo žings
nio. Tai aišku visiems. Už tai 
nuo jo ir pradėkime svorio nu
metimą.

Kai nusiteikimas svorio per
viršį mesti nyksta, svoris ima 
atgal augti. Laikinas nusitei
kimas mesti svorį duoda tik lai
kinas pasėkas. Kuo didesnis nu
siteikimas svorio numetimo rei
kale, tuo tikresnis ir pastoves
nis svorio numetimas. Niekas 
— nė dangus, nė pragaras ne
gali priversti žmogų numesti 
svorį. Tik aš pats Ir jis, bei kiek
vienas kitas galime reikiamai 
tvarkytis f j šia visus taip ka
muojančia blogybe.

Šis skyrius paduoda pagrin
dus, kuriais visi skaitytojai ga
lime labai gražiai statyti savos 
sveikatos pastatą. Tai priklau
sys, ar mes imsimės pildyti čia 
nurodytų dėsnių. Kuo daugiau 
suprasime svorio numetimo es
mę, ir kuo mažiau tiesos šioje 
srityje semsimės iš tūlos avies 
pėdelės — tuo lengviau ir grei-

žmogaus gyvenimą. O be strė
nų žmogus yra ne darbininkas, 
ir gyvenimas tokiam nemielas, 
nes kančiose jis praeina. Tad vi
si sąmoningai dar šiandien im- j 
kime šalinti nuo savęs viena di- [ 
džiausiu mūsų negalių — per- 
gaūsiuš lašinius.

Išvada. .
religijoje — ir tik tikrą religini 
groži savon širdin priimdami, ne
sielkime prasčiokiškai, o rimtą

SKAITYK PATS i R f AKABIb^
KITUS SKAITYTI
N A u .J I n A S

pasiryždami. Nieko gyvenime 
vertingo neatsiekiam be rimtų

Dreams 
for sale

r*n, X) TDonthr w* firM

tion. A dream cottage. A dream rar,
Dreams can be a lot more fun if you 

know you’re doing something to make 
them come true.

And that’s what the Payroll Savings 
Plan is all about. When you sign up an 
amount you, specify is set aside from 
each. paycheck and used to buy.UA 
Savings Bonds.

Now Bonds mature in few than si± 
years. That’s the shortest maturity 
period ever, and makes Bonds a practi
cal way to save for dreams you want to 
come true while you’re shill young 
enough to enjoy them.

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

. A

1739 So. Halstėd Street Chicago, 11L 60608
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JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys) i Skridus per kalnus ir van-

nėra istoriniai sukaupiu'11*0“- iš kart0 P“1™“'* ‘X®*- 

vertybių. Taip pat ne
įmantrių maldanamių.

čia 
meno 
daug 
Čia iš viso nėra ką daug maty
ti. Gal už tai ir turistų nėra. 
Žmonės malonūs ir teisingi. 
Nachališki gatvės elgetos, jų 
yreikia saugotis. Kai vienas 
iš susipažintų keleivių, suži
nojęs, kad vykstu į Korėję, pa
klausė, ką aš ten manau veik
ti, nustebau. Bet dabar kitam 
ir aš tokį klausimą duočiau.

Diena labai pragiedriejo. Va
žiuojant į aerodromą stebiu jau 
užmiestinį gyvenimą. Pakelė
se supluktos iš molio lūšnos. 
Langai veido didumo. Apie 
juos laksto būriai vaikų. Pri- 
džiauta ant ištiestų virvių skal
binių. Tos būdos, skardos ga
balais dengtos, ant kurių už
mėtyta daug akmenų, kad vė
jas “stogo” nenuneštų. Lau
kuose, kiek akys užmato, vien 
vanduo.

iuos. Drėgnos pievos ir laukai 
po mūsų kojomis. Lėktuvas 
vis artėja prie žemės. Pagaliau 
nusileidžia ir drėgnas oras iš
lipusį pasitinka.

Tikrinimas labai paviršuti
niškas. Amerikonams neatida1 
ro net lagaminų. Pokštelėjo 
štampą ant paso ir eik sau. 
Taigi, didelių šypsenų čia nė
ra, bet draugiškumas, nors šal
tokai rodomas, per prievartą. 
Tai vis už Niksoną, kaip vėliau 
man paaiškėjo, 
rado Niksonas 
vien tik čia.

Važiuoju iš

Atrodo, pra- 
draugystę ne

Į FORMOZĄ
Palieku kalnų apsuptą Seoul 

miestą. Draugiški muitinės ir 
pasų tarnautojai išlydėjo. Gink
luotos kariuomenės ir polici
jos matėsi daug, bet jie toli 
nuo turistų laikėsi. Net ir pa
grindinį tikrinimą lipant Į lėk
tuvą atliko civiliai.

Užgrojo kokią tai neaiškią 
jų krašto muziką. Kaip ir at
vykstant, taip ir išvažiuojant 
lėktuve keleivių nedaug. Ne
ilgas skridimas. Aptarnavimas 
tik šalti gėrimai.

Lėktuve nėra kada nuobo
džiauti. Tai valgyti, tai gerti, 
o jei to ne, tai pagaliau pildyti 
blankas tam kraštui i kurį 
vyksti. Taigi, kai jau viską at
lieki, nepamatai kai lėktuvas 
ima jau leistis ir paslaptingas 
balsas praneša, kad jau kelio
nė baigta. Taip buvo ir čia.

aerodromo ir 
stebiu perpildytą miestą. Negi 
visur Azijoje bus taip prikimš
ti miestai? čia man iš karto 
primena Japoniją, kur skur
das pašalintas ir viešpatauja 
švara ir tvarka. Lietus pradė
jo taip pilti, kaip iš kibiro. 
Taxi privežė prie viešbučio, ku
ris blizga iliuminacijomis ir 
ant jo didelis užrašas — ROMA. 
Buvau labai patenkintas, be 
jokios rezervacijos gavęs gerą 
kambarį. 

C

Pavakarieniavęs išeinu į ves
tibiulį. Nustebimui, jame aš 
randu viską, nuo mažų suve
nyrų iki primatuotos užsaky
mui eilutės. Visiškai kaip pir
mos klasės kiekviename Eu
ropos viešbutyje. Iš karto pa
jutau, kad kraštas, nors ir ne
tekęs savo pagrindinio tautos 
kamieno, sugeba gerai ir tur
tingai gyvenimą tvarkytis. Juk 
salos dydis vos 13,808 kvadra
tinės mylios. Gyventojų per
pildyta lyg skruzdėlynas.

Rytą gerai išmiegojęs išėjau 
į gatvę ir pamačiau, kiek dar
bo žmonių, dviračiais, moto
ciklais ir mažoji jų dalis auto
mobiliais traukia į darbą. Biz
nis, socialinis aprūpinimas,

Demokratu kandidato i prezidentus sen. McGovern kampanijos di
rektorius Frank Mankiewicz turi nelengvą darbą — įtikinti ameri
kiečius, kad jie balsuotu už McGovern. Spaudos konferencijoje Man

kiewicz atrodo gerokai susirūpinęs.

aukščiausiame laipsnyje. Iš 
turisto jie ne tik kad pinigų ne
nori, bet ir jam duoda visus 
pačius geriausius patogumus ir 
maistų, koki kitur vargu sura
si,

TAUTINIS MUZIEJUS

reklamos ir pasiūla tokia be
gėdiška, kad vos už rankovės 

.netraukia. Tai natūralu, nori 
uždarbiauti ir kągi?

Atgal į viešbutį pasitaiko 
vienas kinas, kurio brolis gy
venąs San Franciske ir jis ilgai 
ten buvęs. Kalba neblogai ang
liškai. Tokia trumpa draugys
tė pravartu tuo, kad nebereikia 
rodyti kinų kalba parašytas 
raštelis, kad galėtum pargrįžti 
į viešbutį. Kaip gi, retai kurį 
sutiktsi, kad angliškai galėtu
mei-susirokuoti.

NEĮPRASTA BAŽNYČIA

Ginčas dėl Koperniko
Lenkų gyvenančių Amerikoje 

sąjunga paprašė Amerikos paštų 
viršininko, kad jis ateinančiais 
metais pagerbimui astronomo 
Mikalojaus Koperniko išleistų 
pašto ženklą su parašu ‘‘Polish 
Astronomer”.

Gal toks pašto ženklas ir bū
tų buvęs atspausdintas, bet į šį 
reikalą įsikišo Amerikoje gyve
nančių vokiečių sąjungos pirmi
ninkas Walter Kolacks ir pra
dėjo įrodinėti, kad Mikalojus Ko
pernikas esąs ne lenkas, bet vo
kiečių kilmės ir gimęs Vokie

tijos teritorijoje, Thorno mieste.
Lenkai aiškina, kad miestas 

privalėjęs ir privaląs vadintis 
Torun, o Mikalojaus Koperniko 
gimtinė — Lenkija. Atrodo, kad 
šio ginčo pasėkoje pašto ženk
las su Mikalojaus Koperniko at
vaizdu, bent greitu laiku, nepa
sirodys.

Berods, lietuviai jo rimtai ne- 
sisavina, tik kažkokiame laik
raštyje esu skaitęs, kad Mikalo
jus Kopernikas turįs būti lietu
vis, ir jo pavardė turinti ne Ko
pernikas, o Kepurninkas.

Stasys Juškėnas

suskirstyta pagal aukštus. Ket
virtasis aukštas vien kilimai, 
baldai ir senovės namų apyvo
kos reikmenys. Ypatingai pla
tus dokumentalinis skvrius. 
Daug laiko jame reikėtų su
gaišti norint gerai su jų praei
ties dokumentacija susipažin
ti.

Paskubomis peržiūrėjęs la
bai turtingą muziejų, lipu laip
tais sugauti autobusą. Būrys 
mergaičių mėlynomis unifor
momis plačiai man šypsosi ir

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio^ krašto laisvė ir lietu

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra' 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais sukeltu mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams, 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapaclnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., .-kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00, Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 40 
psL, $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173* So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6D6OS 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant peštu ir pridedant 

čekį ar pinigine perlaidą.

Patarnaujanti prie registra
cijos mergaitė man užrašo ki
nų kalba tas vietas, kurias 
šiandieną noriu lankyti. Dė
koju ir einu laukti autobuso, 
kuris atėjo taip perpildytas,
kad vos ant vienos kojos bėga- nori su manim kalbėti. Muzie- 
lėjau laikinai pritilpti. Tauti
nis jų muziejus randasi prieš 
universitetą, tad studentų pil
nas autobusas. Jie visi tylūs, 
santūrūs ir anei vieno hipio.

Privažiavus tautinį muziejų, 
kuris randasi labai gražioje 
žalių kalnų papėdėje, visi stu
dentai kulvirščiais 
autobuso. Kiek toliau, 
si spalvotas kiniško 
pastatas. Tai tautinis 
jus. Į jį veda platūs 
žalių kalnų papėdėje 
nes spalvos, su įmantriais pa- 

muziejus atrodo 
labai šauniai. Priešais paradi
nes duris platus stogas, kuris 
saugo lankytojus nuo lietaus.. 
Visur pavyzdinga švara ir tvar

gražinimais

išrūko iš 
stiebia- 
stiliaus 
muzie- 
laiptai. 
oranži-

Nustatytu laiku muziejų ati
darė. Lankytojų be turistų ma
tosi daug vietinių. Daugiausia 
iš mokyklų ekskursijos. Kaip 
gražu mokinukus supažindinti 
su liaudies dirbiniais, jos pra
eitimi. Muziejus turtingas sa
vo kolekcija: bronzos, porce- 
lano, dokumentalinių knygų 
bei laiškų. Kolekcija surinkta 
dar iš prieš 4,000 metų, suda
ro 3,600 rinkinį. Viskas suskirs
tyta: Hano dinastijos laikotar
pis, klasikinis laikotarpis, Ta
no dinastijos laikotarpis, Su- 
no Juano, Mino ir Čeno dinas
tijų laikai, .ir t. t. Iš tų dinas
tijų surinkti puodai, bliūdai, 
sidabriniai šaukštai. Viskas

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 82.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

deri tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

jaus tarnautojos, bet nei viena 
i nemoka angliškai. Rodomės 

rankomis. Skėryčiojamės. Su- 
, pratau, kad jos nori žinoti, 
kaip mes Amerikoje gyvename.

Važiuoju jau nebeperpildy- 
1 tu autobusu atgal. Priemiesčio 
rajone vyksta didelių aparta- 

’ mentinių namų statyba. Pake
ly sustoju prie prezidento 
Čenkaišeko namo, kitaip ta
riant, prezidentūros. Ilgas ki- 
nietiškos architektūros namas, 
kurį puošia per vidurį didelis 
bokštas. Įvairių spalvų, herbų 
ir emblemų apkabinėtas. Gra
ži aplinka: palmės, gėlės ir 
auksinės žuvytės.

Lynoja. Sustoja prie kultū
ros centro, kuris taip pat ki- 
nietiško stiliaus, žaliu kalnu 
papėdėje žaliu stogu baltas lyg 
tik vakar būtų nudažytas, čia 
vyksta kultūriniai subuvimai, 
koncertai. Salė didelė, jauki, 
moderniai įrengta.

Aplankau jų maldyklą, kuri 
dedikuota filosofui Confucijui. 
Klasikinė architektūra, statyta 
prieš 250 metų. Budistai joje 
iki grindų lenkiasi Budai. Bran
giais akmenimis puošti pilio
riai jungia Temple su bazaru, 
kur vyksta įvairi prekyba.

Kitą dieną aplankiau bota
nikos sodą ir iš jo pasukau į 
senamiestį. Kai privažiuoju 
senamiesčio centrą ir pradedu 
žygiuoti, patenku į didelę žmo
nių minią, ir tenka bruktis, 
spraustis ir be jokių “atsipra
šau” apsiprasti. Daug didelių, 
taip vadinamų “department 
store’’, kur turistai gali apsi
rūpinti nuo galvos iki kojų. 
Gal daugiausia mažų, privačių 
krautuvėlių, kurios, atrodo, 
labai gerai verčiasi. Viduryje 
didelė aikštė. Joje daug sto- 
vylų klombų bei fontanų. Be
eidamas atsidūriau prie tilto, 
kuris būtinai reikia perlipti. 
Laiptų tarytum į ketvirtą aukš
tą. Iš viršaus veik, kaip iš bokš
to gali kuo ne visą miestą ste
bėti. Pagaliau patekau į bazar- 
vietę, kur pigios prekės pigiai 
parduodamos, čia jau riksmas,'

Netoli viešbučio buvo ame
rikiečių kareivių klubas. Nau
dingas tuo, kad visi Amerikos 
turistai čia gali užeiti, valgyti 
ir gerti kariuomenės kaina. 
Netoli to klubo, netikėtai užė
jau savotišką, dar niekur ne
matytą ir labai jau modernią 
katalikų bažnyčią. Moderni 
architektūra. Labiausiai krito 
į akis vidaus įrengimas. Alto
riaus visai nėra, o tik marmu
ro stalas. Centre altoriaus, 
kuris ten turėtų būti, kabo 
kryžius,’ pridengtas gelsva me
džiaga, ant kurios užrašas 
“Hi is Risen” — Jis prisikėlė. 
Dar tebėra Velykinė nuotaika. 
Visur stovi gėlių puokštės, ne 
tik prie altorinio stalo, bet iri 
pagal visą bažnyčios taką. Jo
je jokio paveikslo. Taigi, kad 
bažnyčia be jokio Dievo”. “Jis 
prisikėlė”, ant kryžiaus jo jau 
nėra.

Berniukas vargais negalai 
surado ir kunigą. Airišis. Man 
pasisakius, kad esu Amerikos 
lietuvis, jis domėjosi lietuvių 
čia buitine padėtimi. Džiau
gėsi, kad iš turistų ši moderni 
bažnyčia ir išsilaiko. Prava
žiuojančių kas sekmadienis 
būna per 1500 maldininkų. La
bai draugiškai pasikalbėję at
sisveikinome, labai modernios 
bažnyčios modernus kunigas. 
Labai galimas dalykas, kad tos 
paprastutės modernios bažny
čios atstovas pasiryžęs įgyven
dinti kažką naujesnio, besi
blaškančios šių laikų bažny
čios netikrume. Tokia išvada 
peršasi iš viso netrumpo pasi
kalbėjimo --

(Bus daugiau)

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Dr. KAZYS GRINIUS

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

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

(neįrišta) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8. Ill.

s

LIETUVOS VARDO KILMĖ

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų! Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug semi dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusL
K. Bielinis, D1ENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi._______
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusL ------------- - ------------------------
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusL įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II dalis, 225 push, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ________________________

Dr. K. Griniuj ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
ri Prof.'S. Kairys, LIETUVA BUDO,-gražiai įrišta, 416 p..._

Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi.__________________
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 

pusL, dabar tik_________________________

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

---- :-------  " ■ ................... ............- ..  ' V

$6.00
$6.00

$730

$2.00
$2.00
$5.50
$3.0*

$1.00
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$10.00

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

1800 So. Halsted St Chicago, ILL 6060®
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Tuščia spaudos konferencija
Perorganizuota ir šiems metams specialius įgalioji

mus iš aukščiausios Pasaulio Lietuvių Bendruomenės va
dovybės gavusi, žurnalistų sąjungą šių metų rugsėjo 16 
— 17 dienomis Tabor farmoje sušaukė veiksnių ir spau
dos atstovų konferenciją. Ji būtų galėjusi būti naudinga, 
jeigu organizatoriai būtų tinkamai tą konferenciją suor
ganizavę. Laikraščiams pranešė, kad dalyvaus Vliko ir 
Alto pirmininkai, kuriuos spaudos atstovai galės išklau
sinėti lietuviams rūpimais klausimais, tuo tarpu žurna
listai su minėtais pirmininkais nesusitarė. Pakvietimo iš
siuntimas ir pranešimas per radiją, kad pakviesti daly
vauti “ir veiksniai” dar nereiškia susitarimo.

Visi žinome, kad Amerikos lietuvių bendruomenės 
reikalai nesiklijuoja. Keliais atvejais naujų tremtinių 
atnešta bendruomenė buvo bandoma primesti Amerikos 
lietuviams, bet iki šio meto ji neįleido šaknų. Jau ne vie
ną kartą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybė pati 
bandė papudruoti bendruomenės veidą, bet jai nepavyko. 
0 praeitais metais didelė Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos dauguma susipyko su pačiu vyriausiuoju ne 
tik dėl pudros, bet ir nepudruotų bendruomenės veido 
vietų.

Šiais metais tam darbui buvo parinkti nauji pudruo- 
tojai, bet ir jiems skudurėlis krito iš rankų. Spaudos kon- 
ferencijon suvažiavusius žmones jie bandė įtikinti, kad 
bendruomenė, kultūrinių reikalų nepajėgusi pastatyti tin- 
kamon aukštumon, galės geriau politikuoti. Jie dar ir 
šiandien nesupranta, kad gabesnieji tremtiniai politikai 
jau seniai Įsitraukė į Amerikos lietuvių organizacijas ir 
dirba ne vien toms organizacijoms, bet ir pavergtai lie
tuvių tautai naudingą darbą. Apie politiką mažai nusi
vokiančius gali pudruoti iš abiejų pusių, politinė jų išmin
tis nuo to nepadidės.

Bendruomenės vadovybė šaukia spaudos konferenci
jas, kad bendruomenės vadai išaiškintų sukviestiems 
spaudos atstovams priežastis, kurios kliudo bendruome
nei augti ir Į kultūrini Amerikos lietuvių gyvenimą galėtų 
giliau Įleisti šaknis. Jaunimo kongresas buvo gražus, bet 
visai eilei bendruomenės veiklių narių jis paliko gilaus 
kartumėlio. Suvažiavusieji laukė platesnio ir nuoširdes
nio vadovybės paaiškinimo, kodėl buvo užrakintos Kento 
studijų durys tiems žmonėms, kurie turėjo teisę tose stu-

trims mėnesiam^ —_______ >6.00
vienam mėnesiui>2.00

Kanadoje:
metams  >22.00 
pusei metų  >12.00 
vienam mėnesiui -------------- >3.00

Užsieniuose:
metams  >23.00
pusei metų ----------------------  >13.00
vienam mėnesiui -------------- >3.50

Naujienos eina kasdien, i jukinant 
sekmadienius. Laidžia. Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Id, 60608. Telef. HAymarkat 1-6100

Pinigui reikia siųa^ pažu Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

SUJAUKTOS SĄVOKOS
Lengva susigaudyti laisvojoj rinkimai”, — vėl tomis pačio- 

pasaulio sąvokose. Kur demo
kratija, tai demokratija; lais
vė, tai laisvė; agresorius, tai 
agresorius ir t. t Kitaip yra 
kai susiduri su rusiškojo ko
munizmo sąvokomis. Jų sąvo
kos mus nustebino jau per pir
mąją okupaciją, nes ir tą oku
paciją jie vadino išlaisvinimu.

“Niekur taip laisvai nekvė
puoja žmogus!” — šaukė tada 
visais ruporais. Tačiau greitai 
tą kvėpavimą pajutome, kada 
nieku nenusikaltusiais žmo
nėmis perpildė kalėjimus, kiti 
dingdavo be žinios. Pagaliau 
to laisvo kvėpavimo dar ge
resniam pajutimui tūkstan
čius gyvuliniais vagonais per
kėlė į Sibirą. Tik deja, daugu
ma jų ten bekvėpuodami ko
munistiniu oru išmirė nuo ba
do ir kitų baisių gyvenimo są
lygų-

“Geriausia visame pasauly
je demokratija ir laisviausi

v

dijose dalyvauti. Buvo keli jautrūs šokių šventės klau
simai.

Vietoj tiesių ir nuoširdžių atsakymų, Amerikos lie
tuviams jau žinomu metodu atsakomingi pareigūnai pra
dėjo sukinėtis aplinkui krūmą, bet kiškio iš to krūmo ne- 
išvilko. Prieš kelionę į Tabor farmą suvažiavusieji spau
dos atstovai nežinojo, kodėl Kento studijų durys buvo 
užrakintos vieniems, o atidarytos kitiems, to jie nesuži
nojo ir važiuodami namo. Praeitais metais buvo iškviesti 
specialūs paskaitininkai politinės Amerikos lietuvių gru
pėms nuvertinti, o šiais metais tas pats padaryta su spau
da. Spaudos konferencijos organizatoriai tikėjosi, kad 
pakritikavę vieną kitą technini einančių laikraščių as
pektą galės juos Įjungti į “liniją”. Konferencijos organi
zatoriai ne pasimokyti norėjo, bet pamokyti, tarytum 
laikraščių redaktoriai jų rašinių neskaitytų ir įieturėtų 
progos jų vertinti.

Vienos konferencijos metu bendruomenės ir Alto 
atstovai buvo paprašyti pasakyti, kaip Altas įsivaizduo
ja bendruomenės darbą ir kaip bendruomenės vadovybė 
Įsivaizduoja Alto darbą visuomeniniame Amerikos lietu
vių gyvenime. Alto atstovas, kad ir nedrąsiau išdėstė 
savo ir Alto laukiamą bendruomenės darbą, tuo tarpu 
vyriausias bendruomenės vadovas visą laiką suko apie tą 
patį klausimą, bet jo neišaiškino. t ■

Konferencijos metu buvo iškelti keli bendruomenės 
negalavimai, bet Tabor farmon atvykusieji bendruome
nės vadai spaudos atstovams nedavė tikslių ir reikalingų 
žinių, kad galėtų savo skaitytojams ir radijo- klausyto
jams apie juos pasakyti ir prašyti suprasti. Bendruome
nės vadai citavo jų pačių pasirašytus ir paskelbtus nutar- 
rimus, norėdami, kad tie nutarimai būtų primesti visiems 
Amerikos lietuviams.

Kol dabartiniai bendruomenės vadai niekins dabar
tines politines Amerikos lietuvių grupes ir jų sambūrius; 
kol jie nebandys susitarti, kaip susitarė didelė Amerikos 
lietuvių dauguma; kol bendruomenės vadai nesilaikys pa
darytų susitarimų, tai padėtis vargu pasikeis. Praeito 
savaitgalio konferencija šio klausimo pirmyn nepastū
mėjo. •

mis triūbomis staugė ligi ap- 
glušinimo. Žmonės ir Čia, greit 
pamatė tikrąją jų demokrati
ją. Visi prievarta buvo varo
mi prie urnų, o balsuoti turė
jo už tuos, kurie komunistų 
jau iš anksto buvo paskirti.

Tas visas košmaras buvo va
dinamas Stalino saule, kurios 
Į Maskvą parvežti buvo iš
siųsti vergai, jau kaip reik 
Įpainioti į rusiškai komunisti
nį voratinklį.

Keitėsi vadai. Vieni krito, 
kiti griebė valdžią, vieni kitus 
pasišaudydami. Bet melas, iš- 
kritusiųjų palikti darbai, 
niekšybė ir iškreiptos sąvokos 
pasiliko. Visa ta komunistinė 
kūryba primesta ir užgrobtų 
kraštų žmonėms. Kurie labiau 
prisitaikė, tai ir rusiško melo 
triūbų toną pasisavino. Štai 
neseniai perverčiau Justo Pa
leckio “Kelionių knygą”. Jis 
ten aprašo, kaip ir kur važinė

jo, daugiausia kaip sovietinis 
parlamentaras. Paleckis pas 
rusus komunistus turėjo visiš
ką pasitikėjimą ir buvo aukš
tai iškilęs kaip sovietinis vals
tybininkas. Atrodo, kad melas 
ir nieku nepagrįsta propogan- 
da tokiam aukštam pareigū
nui netiktų. Tai yra mažesnių 
pastumdėlių darbas. Tačiau 
faktų iškraipymas, sąvokų iš
vertimas eina per visą to so
vietinio valstybininko knygą.

Kapitalistiniams kraštams, 
ypač Amerikai pakeiksnojimij 
Paleckis nesigaili. Beveik vi
sur, kur jis tik atsiduria, vis 
užkliūva Amerika. Per tuos jo 
pakeiksnojimus aiškiai jau
čiasi kapitalistinio pasaulio 
pranašumui pavydas ir noras 
paslėpti užgrobtuose kraštuo
se rusų sukurtą priespaudą. 
Visiems Į akis krintančias ru
sų padarytas niekšybes, Pa
leckis stengiasi užklostyti va
karų pasaulio sąvokomis, 
kaip: demokratija, laisvė, ger
būvis.

Štai Rytų Vokietiją jis vadi
na Demokratine Vokietija, 
nors visas pasaulis žino, kad 
ten tos demokratijos yra tiek, 
kaip visoje Sovietų Sąjungoje. 
Maskva pastatė gauleiteri, o 
jis, kaip ir Paleckis, net no
sies negali nusivalyti neatsi
klausęs Maskvos. Pagal Pa
leckį, komunistams valdant 
visose srityse padaryta tokia 
pažanga, apie kurią vakarai 
gali tik svajoti. Vakarų Vo
kietija, pagal jį, mažai kuo 
skiriasi nuo fašistinės Vokieti
jos. Ten prieš sovietinę liaudį 
ruošiami revahšistai. Ir ekono
minė pažanga rytuose nepaly
ginamai aukštesnė. Tik Pa
leckis nepaaiškina kodėl iš to 
visokiomis gėtybėinis perte
kusio krašto, žmonės taip ver
žiasi į kapitalistinį pasaulį per 
gėdos šieną, rizikuodami net 
savo gyvybėmis. Juk ir Palec
kis turėtų pripažinti, kad gė
dos siena jau geriau tiktų va
dinti kruvinąja siena.

Rašydamas apie Ženevą Pa
leckis prisimena ir Tautų Są
jungą. Esą Tautų Sąjungos ne- 
sekniė buvusi tame, kad ji ne
pasmerkdavusi agresorių. Ne
jaugi Paleckis nežino, kaip 
1939 m.. Tautų Sąjunga pa
smerkė didžiausią 2D amžiaus 
agresorių — Sovietų Rusiją, 
užpuolusią taikų mažą kaimy
ną —. Suomiją? Bet kas iš to, 
kad rusai pripažįsta tik jėgą. 
Suomijai pasisekė nepriklau
somybę išlaikyti tik dėl to, kad 
savo nors mažu, bet Įdėtu 
kumščiu tušui stipriai smogė į 
biirliokišką snukį.

Paleckis neatšigėri ir Len
kija, kokią pažangą ji padarė

Tėv. žib. nr. 37 Danutė šalt
ini erienė straipsnyje “Ne lietu
vis dėsto lietuvių kalbą” apie 
profesorių W. Schmalstieg be 
kt. rašo:

Tai amerikietis, savo kilme 
nieko bendro neturįs su lietuvių 
tauta. Mėgsta kalbų mokslus. 
Studijuodamas kalbotyrą, susi
domėjo lietuvių kalba. Bendrau
damas su lietuvių kalbininkais 
— prof. A. Saliu, prof. A. Sen- 
nu ir dr. A. Klimu, pasiryžo iš
mokti lietuvių kalbą. Daug pri
sidėjo prie lietuvių kalbos reikš
mės iškėlimo kalbotyroj anglo
saksų institucijose. Jis pabrėžė, 
kad lietuvių kalba nėra seniau
sia gyvųjų indoeuropiečių kalbų 
tarpe, bet mažiausiai pasikeitusi 
savo forma iiuo senųjų laikų. Ji 
išlaikiusi daug žodžių su pirmi
nėmis reikšmėmis, kai kitose kal
bose tie žodžiai jau yra Įgavę 
kitą reikšmę. Jis laiko lietuvių 
kalbą “dinozauru” moderniame 
amžiuje, bet primena, kad ji yra 
ir moderni kalba, gerai tinkanti 
šių laikų gyvenimui. Terminas 
“gyvas dinozauras*’ yra tik mok
slininkui, studijuojančiam lygi
namąjį kalbų niokšlą. “Aukso 
kasyklos” — kitas jo palygini
mas. Jis pavydįs lietuviškajam 
jaunimui, turinčiam progos aug
ti su dviejų kalbų lobiu, nes jau 
užaugusiam sunku kalti kitas 
kalbos, jis linki mūsų kalbai to
liau augti, klestėti ir kad jo
kios grėsmės jai išnykti nepasi
tvirtintų.

žėMAIčIŲ ŽEMEE

Gimtuoji žemaičių žemi švinta, 
Tu tuolima mūsa svajuoni, 
Kud jyvas Pavintees baltaa

[pražyst, 
Ėr balsas gegužies šauk nūmy

didžiojo brolio išlaisvinta ir 
remiama. Nereikia manyti, kad 
Paleckis būtų toks kvailas, 
kad jis nežinotų tikrųjų fak
tų. Juk jis žino, kad naciams 
Lenkiją paklupdžius, rusai 
smeigė durklą jai į nugarą. 
Kad Varšuvoj vykstant prieš 
nacius sukilimui, rusai stovėjo 
priemiesty ir laukė, kol naciai 
išskerdė visą lenkų aktyvą. 
Žino ir tai, kad karui pasibai
gus iš Britanijos atsikvietė 
lenkų egzilihę vyriausybę ir 
ją išžudė, žino ir Katyną ir 
lenkų darbininkų bruzdėjimą 
norint išsivaduoti iš rusų at
nešto komunizmo priespau
dos.

Žmonės Paleckis skirsto į 
3 rūšis. Tai: nepaprastai lai
mingi rusų pavergtų tautų 
žmonės; tie, kurie naudoda-

jai, kurie supranta kas tai yra 
rusiškas komunizmas ir ra
miai dirba savo kraštų gerbū
viui ir kultūrai. Pirmuosius jis 
vadina taiką mylinčiais žmo
nėmis, antruosius — kovoto
jais už rusų interesus ir vergi
jos įgyvendinimą laisvuose 
kraštuose, ir trečiuosius —iš
naudotojais ir užkietėjusiais 
kapitalitais. Jis taip tiesiai ne
pasako, bet tokia mintis eina 
per visą jo knygą, kur jis susi
duria su žmonėmis.

Pagal Paleckį, dauguma no
ri kuo greičiau išsivaduoti iš 
neribotų laisvių, nuo sotaus 
stalo ir nuo visokeriopos vals
tybinės globos. Kur Paleckis 
važinėjęs, visur tokių sutikęs. 
Ir kur nesutiks. Juk laisvame 
pasaulyje dėl laisvės ir gero 
gyvenimo valkatų tiek nori. 
Paleckis turbūt, žino, kad nemiesi laisvojo pasaulio laisvė

mis dirba savo šalių griovimo 
darbą; ir laisvų šalių gyvento-įkelia triukšmą...

dėl skurdo ir priespaudos jie 
P. Vn.NELIETUVIS PAMILO LIETUVIŲ KALB4

Iš tuolimun klajuonių.
Nuoriečiau aiti par visą žemį 
Išgirst tuo šauksmą mona šerdis 

[trokšt, 
Tik atminimaaa neš muni pas 

[vundinis plačiunsius, 
Par aukštus kalnus ėr baltūn 

[bažnyčių buokštus.
Liūliūk, žali ūk tu šventa mūsa 

[žemi, 
Ėr kuntre nešk vergėjas sunkį 

[naštą, 
Kuolvėsas pasaulis išgers ii* 

[mūsa skundą 
Ėr laisvis sauli nušvys tūn 

liūdną kraštą...
A. P. Bagdonas

PS. Aukščiausias laikas, kad 
mūsų kalbininkai paruoštu tin
kamą žemaičių kalbos gramati
ką. Dabar gi, kaip kas išmano, 
taip rašo; seną garbingą žemai
čių kalbą paversdami tik feljeto
nams tinkama. Įdomu, kaip prof. 
Dr. Petras Jonikas tai pakenčia.

jpri

"NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

J. V. S. ALG. AGLINSKAS Į tas žvejų 
PRIEŠ 36 METUS

NEPAMIRŠTAMAS PLAUKIMAS
Kelionė aštuonirkle valtimi iŠ Kauno Nemuno upe, 
Kuršių mariomis ir Baltijos jūra į Palangą ir atgal
Kauno Aušros tunto jūrų 

skautų laivas “Vaidotas”, tęs
damas “Algimanto” laivo tra
diciją, kiekvienais metais at
likdavo tolimąjį plaukiojimą 
Nemunu iki Klaipėdos su Liet. 
Moterų Tautiniam Laiwnui 
Remti Draugijos padovanota, 
jūrinio tipo, aštuonirkle valti
mi. Jei pradžioje plaukimas iš 
Nemuno žiočių per Kuršių Ma
rias j Juodkrantę kėlė nerimą, 
tai vėliau pasidarė Įprastu irk
lavimu. Vaidotiečiai drąsiai 
raižė Marias, lipo Į Nidos ko
pas ir gerai jautėsi apleistame 
Gintaro žvejų uosto baidoke.

Tarsi gulbės, kurios ieško 
gilesnio vandens, taip ir vai
dotiečiai 1936 m. sumanė savo 
įprastą kelionę pratęsti iki Pa
langos. šiam plaukimui prita
rė ir tuntininkas s. J. Mašiotas.

Tolimojo plaukimo rytą, lie
pos 1 d., Kauno uosto prieplau
koje susirinko visa įgula: A. 
Perekšlis, Š. Gasneris, J. Luko- 
šaitis, E. Jeliniauskas, J. Zelin- 
kevičius, V. Kochahauskas, E.

Langė ir mudu su broliu Kęs
tučiu. Susėdam į laivą, atsistu- 
miam nuo kranto, irklais pa- 
gerbiam susirinkusius mus iš
leisti namiškius ir pasileidžiam 
Nemunu žemyn.

Plaukimas vyksta Įprasta 
tvarka. Tarsi žaltys vingiuoja- 
si Nemunas su savo žaviais 
krantais. Pakeliui sutinkam 
plaukiančius garlaivius ir sun
kiai brendančius baidokus. Se
redžius, Jurbarkas, Bitėnai. 
Čia aplankom Mažosios Lietu
vos patriarchą Martyną Jankų, 
užkopiam Į Rambyno kalną ir 
nusileidę irkluojam toliau. Ar
tėjam prie Tilžės. Po trumpo 
susitikimo su Tilžės lietuviais, 
vėl vingiuojam lėtu Nemuno 
žemupiu. Pernakvoję Karklė
nuose, pasileidžiant Marių link, 
štai ir Ventės Ragas. Sustojam, 
mus pasitinka prievaizdas Po- 
žingis, apžiūrint paukščių žie- 
davinto stotį ir leidžiamės sker
sai per Kuršių Marias Nidos 
link.

Marios banguotos. Vienas ki-

burlaivis aplenkia 
|mus, tolumoje matyti skuban
tis garlaivis. Iš Marių iškyla 
Nidos švyturys, kuris lydi mū
sų irklavimą iki Gintaro uosto. 
Atvykę prisistatėm žvejų prie
vaizdui J. Viesului. Pernakvo
ję ir pasilsėję leidžiamės Klai
pėdos link. Mus stebi dunksan
čios Nidos kopos, Pervalkas, 
Preilos švyturys su kaukiančia 
boja. Besigrožėdami žavinguo
ju pamariu, artėjame prie 
Klaipėdos. Pasiekiam uostą. 
Uoste judėjimas didelis — lai
vai, burlaiviai ir baidokai. Pri
sišlieję prie karo laivo “Prezi
dentas Smetona” krantinės, 
prisistatom skautininkui P. 
Labanauskui ir pranešam jam 
savo planus.

Ryto meto sulaukę, persi
kraunant kelionei Į Palangą. 
Atsišliejam nuo krantinės ir 
pasileidžiam šiaurinio molo 
link, kur irklais pagerbiant su 
“Budžiu” žuvusius jūrų skau
tus Šidlauską, Jasiukevičių ir 
Antulevičių. Mes jau atviroj 
jūroj!

Savotiškas jausmas apima 
visus: aplinkui neišmatuoja
ma vandens mėlynė ir mažutė, 
kaip riešuto kiautas, mūsų aš- 
tuoniairklė. Tolumoje matyti 
žvejų kuteriai. vienas kitas 

burlaivis, dešinėje— palikusio 
kranto juosta. Atkakliai irk
luojant, tolyje pasirodo ryš
kėjas siluetas, tai Birutės kal
nas.

Artėjam prie Palangos, mū
sų kelionės tikslo. Prisišliejam 
prie Palangos tilto, susitvarkom 
ir nužygiuojam pas skautų vie
tininką, girininką S. Kiaušą. 
Jis mums užleidžia nenaudoja
mą pastatą, kurį pavadinom 
vila “Malūnas’. Po įtempto irk
lavimo, kuris užtruko iki vė
lyvo pavakario, visi jautėsi iš
vargę. Jūroje husimaūdę ir pa
vakarieniavę, visi susmuko į 
minkštų šiaudų guolį. Ryto
jaus dieną vykom pasveikinti 
skautų šefą, prezidentą A. Sme
toną, bet atvykus prie prezi
dento vilos adjutanto pik. Šlio
gerio buvo pranešta, kad pre
zidento nėra; adjutantas per- 
dhosiąs mūsų sveikinimus.

Nakties melu pakilo didėlis 
vėjas, ir jūroje įsiviešpatavo 
tikra audra. Mums tai kėlė ne
rimą, nes mūsų laikas baigėsi 
ir turėjom grįžti atgal į Klaipė
dą. Orui šiek tiek aprimus, nors 
audros signalai dar buvo išsta
tyti visame pajūryje, nutarėm 
leistis atgal. Atsisveikinę su 
vaišinguoju skautininku, tele
fonu pranešėme s. Labanaskui, 

kad jau išplaukiam.
Bandom išeiti šū valtim hub 

kranto, bet įtiižūsios bangos ją 
Vėl grąžina į krantą. Dabar 
brendam iki juostos į vandenį 
ir; rankomis laikydami valtį 
bandom uždėti vairą ir sūlipti 
irklavimui. Galų gale rrtuihs 
tai pavyko, žaibo greitumu 
sušokę į valtį; ūžgūlėm bangos 
viršūnę ir stipriais irklų šrnū- 
ghiais atsiplėšėm į priekį. Ban
dom plaukti aukščiau į jūrą, 
kad lūžtančios bangos mūsų 
neužpiltų. Bet čia mums irgi 
ne pyragai: aplinkui griūvan
tys vandens kalnai! Įtūžęs vė
jas kaukia; savo putotais pirš
tais sugriebia jmūsų valtį, 
pasiūbavęs iškelia ant bangos 
keteros ir sviedžia žemyn į pra
siskleidusią vandens bedugnę, 
Valtis dusliai sudejuoja, atro
do, kad mes neiškilsim, bet 
štai ir vėl mes ant bangos vir
šūnės, tolumoje tolstantis bi
rutės kalnas, ir vėl galvoti-ūk- 
čiu žemyn...

Po įtempto šešių valandų ir
klavimo bandome artėti į kran
tą. Esame permirkę iki kaulo, 
trūksta geriamo vandens. Iš
plaukiam prie Karklininkų. 
Pasitikę žvejai su nusistebėji
mu klausia, iš kur mes išlin
dom? O mes, visi išvargę, iš

troškę ir iškamuoti, atsigėrę 
šalto kaip ledas šaltinio van
dens, sukrintam krante į smė
lį. Pailsėję ir atsigavę, užkan
dę džiovintos menkės, vėl lei
domės į kelionę. Bangos buvo 
mažesnės, tolumooje išniro 
Klaipėdos uosto švyturiai. Mus 
pasitinka pakrančių apsaugos 
laivas “Partizanas” ir pasiūlo 
pagalbą. Padėkojom už jų rū
pestį ir lėtai irkluojam uosto 
link. Tik dešimtą valandą va
karo prisišliejam prie uosto 
krantinės.

Apie savo atvykimą prane- 
šėm s. P. Labanauskui, kuris, 
išklausęs mūsų kelionės išgy
venimų, pranešė, kad pulk. J. 
Barauskas LSS Vyr. Skautinin
kas nori mus matyti kitą rytą 
Viktorijos viešbutyje. Ryto 
metą visa įgula prisistatė pik. 
Šarauskui (kuris mus sutiko su 
skbutihinku Labanausku), ku
ris tikrai didelį dėmesį skyrė 
mūsų atliktam plaukimui. Pa
aiškėjo; kad pakrančių sargy
bos laivai mūsų ieškojo pulki
ninko šarausko ir s. Labanaus
ko pavedimu. Tuo metu , kai 
mes džiovinomės Karklinin
kuose, jie praplaukė mūsų ne
radę ir pranėšė, kad Kauno jū
rų skautų Vaidoto laivo įgula, 
audringu oru išplaukusi iš Pa

langos, Klaipėdos nepasiekė. 
Buriavimo mokyklos burlaivis 
“Gervė”, s. B. Stundžios vai
ruojamas, bandęs eiti pro mo
lus į atvirą jūrą, su nulaužtu 
stiebu grįžo atgal. Tos pat bu
riavimo mokyklos nariai A. 
Garnius ir J. Niemcinavičius, 
išėję pasižiūrėti įtūžusių ban
gu žaidimo, buvo nuo molo nu
plauti į jūrą.

Tai buvo plaukimas, kuris 
tikrai paliko gilų įspūdį visos 
Įgulos nariams.

today s FUNNY

Today's FUNNY v® pay $1.00 far 
each originol "fnwwy* used. Send gogg

Today's FUNNY, 1200 West TUd
St, Cleveland, Cfcio 441IX
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ HOSIOX 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 r d STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 
Rozid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 
iuo.7 iki 8 vai vak. Treč. uždaryta"

KAIP RUSINAMA KLAIPĖDA
Leninomanija. — Paminklas Rusijos žydui. — 65 nuo
šimčiai gyventojų ateiviai iš SSSR. — Senųjų klaipėdiš
kiu dalia - kapinės. (Iš Lietuvos Pajūrio Nr. 39)

Rerz. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. Š. BlEZlS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. L K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

chirurgija
Telef. 6954)533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS.

DR. PETER BRA21S
PHYSICIAN AND SURGEON .

2434 WEST. 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

<„ ir šeštad. tiktai susitarus..... ..

Rez.: GI 8-0873

DR; W. EiSiN - EiSlNAS 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedziė Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI.- 
KR1AUCEUŪNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Šo. KEDZIĖ AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus .—. skambinti 

471-0225,
. . Valandos pagal .susitarimą.

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

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

^yiDAUS LIGŲ SPEC. .
?454 WEST 71ft STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAŠ

, KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko s kinius ir 
. "contact lenses’’

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. IF0NA5 ŽIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
1454 WEST 63rd STREET

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

t Ofise tftūf.: 776-2880
. Naujai rez. telef.: 4*8-5545

DR. Pi STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija

Of Imi 2750 West 71 «t St , 
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Rež. tel.: WA 5-3099

Kai 1940 ir vėliau pokariniai 
metai, pagarsėję savo genocidu 
ir išvežimais, buvo lietuvių tau
tos išgąsčių, tai 1970 metai įeis 
į istoriją kaip lietuvių tautos, 
ypač jos kultūrininkų dvasinio 
išprievartavimo metai. Rusų ir 
jų atstovų Lietuvoje parėdymu, 
mūsų tauta pereitais metais sve
timam revoliucionieriui Leninui 
buvo priversta statyti pamink
lus, ruošti minėjimus, rašyti ei
les, kurti iškilmingą muziką ir 
kantatas. Pagaliau ir Lietuvos 
mokslininkai negalėjo išdrįsti pa
rašyti mokslinio straipsnio ar 
skaityti paskaitos neįterpę, ar 
kitu kokiu būdų nepaminėję, ano 
rusų peršiamo revoliucionieriaus.

Tokioj Lenino garbinimo ma
nijoje, bent mūsų akimis žiū-

GRADINSKAS
NEBEVARKITE: 

NAUJOSIOS TV 

LENGVIAUSIAI NUSTATOMOS 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

i LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! 
■L---------------- --------------------------- —

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir . sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKUj
GELBS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČU j
2443 WEST 63ro STREET ;

TalefoMį; PR įQ833 ir PR 8-0834 |

Z — ■ ■ -   !=== ’ •' , ---------.

SOPHIE BARČUS
RADIJO' ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-' 
dienio iki penktadienio 11—12 i 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629 
t ' --------------------- >

rint, tūli partijos nariai prieida
vo net prie pamišimo. Taip, pvz., 
pereitų metų balandžio mėn. 
Klaipėdos stoties perone buvo 
atidengta memorialinė lenta kaž
kokiam iš Rusijos kilusiam žy
dui Baumanui. Būk tas Bauma- 
nas, Lenino įpareigotas, 1901 
metais per Klaipėdą vykęs mark
sistinės literatūros parūpinti, ir, 
greičiausiai, kad paminklintų sa
vo kojas, buvęs trumpam laikui 
iš traukinio išlipęs. Lenino gar
binime lenktyniaujantiems par
tijos pareigūnams to jau užteko. 
Jiems tai jau buvo svarbi ir mi
nėtina data, verta net memoria
linės lentos Klaipėdos geležinke
lių stotyje.

Pati Klaipėda turi apie 65% 
gyventojų, atvykusių iš Rusijos. 
Jei anksčiau Klaipėda turėjo 
daugiau' vokiško miesto charak
terį, tai šiandien jis pakeistas 
rusiškuoju.

Daugiausia rusų dirba didelėje 
laivų statykloje ’’Baltija”, celiu- 
lozės fabrike ir žvejybos laivy
ne. Žinoma, ten dirba ir lietuvių. 
Jie dažnai fotografuojami ir jų 
vaizdai dedami į laikraščius.. Ne
noromis peršasi mintis, kad tai 
daroma Klaipėdos miesto lietu
viškumui įrodyti. Jei mes šian
dien rašome ir sakome, kad su 
milžiniška Lietuvos industriali
zacija vyksta ir rusiškojo ele
mento įvedimas į kraštą, tai tam 
nepamainomą pavyzdį randame 
Klaipėdos mieste.

Senųjų Klaipėdos krašto gy
ventojų skaičius nuolat mažėja. 
Atrodo, kad jie mažai dėmesio 
kreipia į kaikurių lietuvių ko
munistų per spaudą ir radiją 
skelbiamus tvirtinimus apie sun
kią į vakarus išvykusiųjų klai
pėdiškių dalią. Tat ir pereitais 
metais, nors ir per didelį vargą, 
mažas pulkelis mūsų tautiečių 
galėjo išvykti; Kurie dar ne
gali išvykti, gyvena susibūrę į 
diasporas — salas apie Prieku
lę, Šilutę ar Pakalnę. Bet su lai
ku ir jų nebebus. Įdomu, kad jų 
vietas šiandien užpildo mūsų bro
liai iš Didž. Lietuvos, šiauri
niame Klaipėdos krašte randa
me žemaičių, bet tirščiausiai 
kraštas yra apgyventas dzūkais. 
Reikia manyti, kad jie netolimo
je ateityje ir štidaryš naują Klai
pėdos krašto gyventojų tipą.

Žmonėms pasikeičiant, dings
ta ir tėviškėje gyvenusių žmonių 
pėdsakai, šiandien sugriautos 
tos ne tik šimtmečių senumo gra
žios ūkininkų sodybos, bet ir 
nuošaliai nuo miesteliu esančiu 
lauko kapinių tvoros, išlaužti ir 
Sukūrenti nėt ir seni mediniai 
kryžiai. Suklupdami dar vaikš
to galvijai po aukštai apžėlusius 
kapus, sodrios žolės ieškodami.

Nekoks ir tvirtesniu nuoša
liau esančių kapinių paminklų 
likimas. Taip praeitais metais, 
liepos mėn. Laugalių kapinėse 
(Katyčių apskr.) buvo sudaužy-
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DR..VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, ipec MOTERŲ ligo< 
DHiai: 2652 WEST 59th STREET 

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

pažai. susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C.
^CHIRURGAS
2454 WEST 71 st STREET

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

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

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

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

Telef.: PRospect 6-5084

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėnus ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS ^AKTYS. Didelio for 

mato, 126 psL Kama $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOJOS. Elegijos, giesmes, poemos

Kišeninio formato, 157 psL, $2.00. _
5. Butkų Juze, EILĖRAŠČIAI iR RAŠTAI. .155 psl .$1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VlESNlA VėT&OJĖ. Bdių rihktlhė, 169

psl. Kama S3.00. , ,
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI ■ LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl., .$2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 į»sl. S2.66.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites .senovės laikaisi su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antario Baraftausko
'Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl. S2.OQ. .. s

14. Balys Ruksa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 pri. S1.00.,
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 pšL, $8.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl S1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL S2.50
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

J5 psL $1.00.
24. Adomai JaŠas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3.M.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti j Naujiem- 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. — TT'RT GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago, III. 60608 
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Liko tik prisiminimai

Laidotuvių Direktoriai

CICERO
Šaunus liet, namų savininkų 

susirinkimas

tas žinomo Maž. Lietuvos veikė
jo ir eilininko Kristupo Lėkšo 
granito akmens paminklas. Kris
tupas Lekšas su M. Jankum ir 
J. Strėkiu kaip Prūsų Lietuvos 
atstovai jau 1920 m. Valstybės 
Taryboje darė žygius, kad Klai
pėdos kraštas būtų prijungtas 
prie Lietuvos, šiandien jo pa
minkąs sudaužytas, bet kažko
kiam Baumanui atidengta me
morialinė lenta. Tai tik parodo, 
kaip šių dienų Lietuvos valdovai 
gerbia ir domisi buvusiais Klai
pėdos krašto lietuvybės kovoto
jais. .

Audringi metai
Uraganinės audros ir dažni 

ni tornadai vis labiau darosi nebe 
naujiena. Uraganai pamėgo At
lanto pakraščius nuo Floridos iki 
Maine, o tornadai metai iš me- 
t vis dažniau pradeda lankyti 
Illinoj ų su Chicagos priemies
čiais. Vieną tokią, audrą Chica
gos ne tik priemiesčiai, bet ir 
pats miestas pergyveno praeitą 
sekmadienį.

Diena išaušo ir išsilaikė gra
žiausiai nuo ankstyvo ryto iki 
pavakario, kai apie 6 valandą 
popiet iš vakarų pusės pradėjo 
kilti įvairiausių figūrų ir forma
cijų debesys, kurie tirštėdami ir 
tamsėdami gražią dieną staiga 
pavertė naktimi; skubiai padan
gėmis skrendančiuose debesyse 
pradėjo švaistytis žaibai ir žemę 
drebinti perkūnai. Fer patį mie
stą praskrido kelios “oro kelnės”, 
tai yra tornado straubliai, laimei 
nė vienas nenusileido tiek že
mai, kad būtų kliudęs namų pa
status. Vietomis su lietum iš
krito stambi kruša. Per trejetą 
valandų Chicagoje palijo dau
giau kaip 2 coliai vandens. Daug 
vįaduktų patilčių buvo aptvinę. 
Michigan ežere buvo išgelbėti 
keli laiveliai, nespėję savo jėgo
mis grįžti į prieplaukas. Audros 
vėjas siekė 57 mylių per valan
dą greitį, žaibai šaudydami kur 
jiems papuola, padegė 3 namus 
ir trenkė į vieną žmogų Humbert 
de Domenico išlipusį iš savo au
tomobilio Pensacola ir Major 
avenues sankryžoj e. Pritrenk
tas Domenico nugabentas į li
goninę.

Prieš pat audrai prasidedant 
4 žmonių šeima — David Utros- 
ka, 39, jo žmona ir du berniukai 
sūnūs savo dvimotoriniu Cessna 
lėktuvu pakilo iš Meigs aerodro
mo skristi namo į Davenport, bet 
vos pakilę į orĄ nukrito į ežerą 
per 100 jardų nuo krašto. Pats 
pilotas Utroska spėjo iššokti į 
vandenį ir išplaukti į krantą, o 
visa jo šeima su lėktuvu nu
grimzdo 25 pėdų gilumo vande
nyje. Skenduoliai kiek vėliau bu
vo narūnų surasti ir iškelti į 
krantą.

KTZNlEfu.M. KUiut gaivinasi 
nA ui !&>:.<><>• ILKI ŪjLkIAUSJA 

pAsišekima biznyje

■ --- y ■

Cicero Lietuvių Namų Savi
ninkų Draugija šio mėnesio 12 
d. turėjo pirmąjį po atostogų 
savo nariu susirinkimą šv. Anta
no parapijos svetainėje 49th Ct. 
ir 15th Street. Susirinkimą pra
vedė p. J. Kimbarkas. Dalyva
vo visas valdybos sąstatas ir ge
ras skaičius narių, ypač gausiai 
moterų, kurios savo iškalbingu
mu pralenkia ir viršija vyrus. 
Buvo daug nusiskundimų dėl 
įvairių negerumų, ir visa tai dėl 
miesto pareigūnų bei jų neran
gumo.

Po ilgų kalbų ir skundų priei
ta prie naujų sumanymų, kurių 
vienas buvo šu šimtine dolerių 
įstoti į Liet. Fondą. Sumanymas 
praėjo 17 balsų prieš 7.

Savo iždui papildyti nutarta 
turėti parengimą, aišku, su geru 
pelnu. Tas reikalas paliktas val
dybos nariams; Aišku, valdybai 
tokiam parengimui reikalingi na
riai ir geri talkininkai. Pagyven
sim — pamatysim.

Kaip kitur, taip ir pas rriūs na
mų Savininkai turi didelę atsa
komybę prieš vietos gyventojus. 
Svarbiausia palaikyti švarą ir 
tvarkingus namus bei šaligat
vius, kad nebūtų apžėlę apdti- 
gę ir prijaukti. Del to patys gy
ventojai turi patys rūpintis šva
ra ir tvarka ir kitus paraginti.

Cicero D.

“Naujienas” žkAiib vfsę 
SROVIŲ žMŪNfeŠ: DARBINDt- 
KAI, BIZNIERIAI, PROFEŠtp-

TYBlNlNkAl, MOkŠLINLNkAt 
JIE ŽINO, KAD .“NAUJIENdŠ’’- 
PADUODA TĖISiNGUŪŠIAŠ 

ŽINIAS IR GĖRIAVŠIUŠ 
RAŠTUS.

Susirinkimų ir padengimų

PRANEŠIMAI .

-r- Humboldt Parko Lietuviu klubo 
narhį .mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadieni, rugsėjo 20 dieną 12:^0 vai. 
po pietų Almera Simons svetainėje, 
1640 N. Drake aye... pirmame aukšte, 
103 kambaryje. Nariai ir narės pra
šomi skaitlingai atvykti ir karididatų, 
norinčių’; mūsų klubą Įstoti atsivesti. 
Grizo mūsų pirmininkas iš atostogų 
Lietuvoje, papasakos patirtus Įspū
džius kelionėje. Po susirinkimo vai
šės. W. Mankus, sekr.

— Lietuvių Filatelistų Draugijos 
"Lietuva" poatostoginis narių susi* 
rinkimas Įvyks š. m. rugsėjo mėn. 19 
d. 7:30 vai. vak. Jaunimo Centre. Bus 
svarstomi įvyksiančios parodos rei
kalai, taip pat bus galima Įsigyti pa
rodos leidinius ir jubiliejihius per
spausdinimus. Kviečiami nariai ir 
svečiai gausiai dalyvauti.

Valdyba
---------- 1 ’«> *— žemaičių Kultūros Klubas baigė* 

savo atostogas ir pirmas susirinkimas Į 
Įvyks trečiadieni, rugsėjo mėn. 20 d. 
7:00 vai. vak. Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd Št. Nariai kviečiami 
atsilankyti it aptarti klubo reikalus, 
kurių yra daug. Per susirinkimo bus 
vaišės. fcožė Didžgalviėnė, rašt.

1’OVILUI VAiTĖkCNVl
mirus, 

jo žmonai Lisai, seseriai Paulei Vafeckieiiei 
ir jos šfeimai reiškia nuoširdžią užuojautą if 
kartu liūdi . . *

Koštas Karobliš
i m i,y i ■ wwaw

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Mano pribuvimas eis su tavim,/Ir as duosiu tau atilsį* Moz. 33:14,

Dievas visuomet gyvena pas savo žmones. Jis visada mumis rūpinasi ir 
daboja musu reikalus, apsaugoja mus nuo pavojaus, aprūpina mūsų kūniš
kus ir dvasiškus reikalus, skaito mūsų širdis, paženklina visus mūsų mei
lės darbus, tvarko aplinkybes mūsų disciplinavimui ir išlaisvinimui, išklau
so mūsų silpniausio prašymo jo sajausmo ir jo pagelbės. Nė minutės jis 
nepaliks mus be apsaugos, ar prašysime jo pageltos didžiausiame dienos 
darbymetyje, ar tykioje nakties valandoje, vistiek jis išklausys mūsų pra
šymo. Kiek palaimos gausime kada pažinsime jo ištikimumą 1st ikru jų nė 
vienas tikras Dievo vaikas nebus be šių liudijimų, patvirtinančių jo priė 
mimą. ‘ y

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJA!

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-234M

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-1

TRYS MOOERNiSKOŠ KOPLYČIOS
AIKštŠ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

6845 SO. WESTERN AVE-.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

EUD
SENIAUSIA IR DiDžIAUŠIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

LAIŪOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
4605-07 Šo. HERMITAGE AVENUE 

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIK-COxNDITIONED KOPLYČIOS

E3

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijoe

Ambulance 
patarnAvi 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURLMĖ 
KOPLYČ'Af 

VIŠOSĖ MIESTO 
DALYSE

A NT ANAS M. PHILLIPS
3.107 Šb. LitUA^iCA AveMjĖ. pkohe: YAruš 7-340]

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., fcicero, I1L Phone: OLynipic 2-100*

PETRAS BIEI.ITNAS
43& Šo-. ckLIFdfeŠiA AVe. Phone: LAfayetiė 3-3572

GEORGĖ Ė. RUDMLXAS
3319 S6; LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2i2i wfcST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 Šo. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Naujienose jau buvo du rasi

Pardavimui

Michigan© ežero pakrantė

SAUGUMAS NAMUOSE

Serious

3 miegami.

Lietuvos kaimas rudenį

tam 
bau- 
dėlto 
pilie-

Hours 4 P. M. to 10 P. M 
Call for appointment —

mante
rms. in

Call: Frank Zapolis 
3208!4 W. 95th St. 

GA 4-8654

patikėtinių taryboje yra inž 
Rudis.

namas.
5 kamba- 

Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

— Ann Marie Girdžiūnienė ir 
Terry Eidukonytė išrinktos Ma
ria aukšt. mokvklos Alumniu 
klubo valdybom

Bežaisdamas savo namų kie
me 1340 W. Fletcher street ke
turių metų berniukas Charles 
Stewart sekmadieni tyčia ar “pa- 
klidusios” kulkos peršautas per 
petj. Motina girdėjusi šūvio gar
są, bet jokio šoviko nepastebė
jusi. Vaikas nugabentas Į St. 
Josephs ligoninę.

NAUJIENOS, CHICAGO >, ILL,— TUESDAY, SEPTEMBER 19, 1972

Žemės drebėjimo pasekmes
Nors didžiausioji čikagiškių 

daugutna praeito penktadienio 
žemės drebėjimo nė nejuto, bet, 
pasirodo, vietomis šis drebėji
mas galįs būti padaręs nuosto
lių ir sugadinimų. Dėl to Sani
tarijos distrikto superintenden
tas John Egan pataria namų sa
vininkams patikrinti visus savo 
namuose vandens ir dujų laidus, 
kad kur nebūtų sugadinti. Ply
šęs vandens ar dujų vamzdis ga
li pridaryti daug žalos ir sukelti 
pavojų.

Kernavės Tunto Tėvų Komi
tetas ruošia smagią gegužinę ir 
laužą Tėvų Marijonų sodyboje, 
Clarendon Hills, Ill. Sekmadie
nį, rugsėjo 24 d. t'.00 vai. p. p. 
Pasinaudokite proga patį pas
kutinį kartą smagiai laiką pra
leisti Tėvų Marijonų sodvboje!

(Pr).

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

ešimu metodą

— Vincas Kačinskas, Kaspe- 
ras Radvila ir Pranas L. Lukas 
pakviesti dalyvauti Illinois 
Young Americans for Freedom 
konvencijoj spalio 13—15 d. 
Sherman House viešbutyje.

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Arch.r 
Chloro, III. 6O63X T»l. Y A 7-5 9 M

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

EXPERIENCED COOK
Fcr modern kitchen at Lake Forest 
College. Excellent benefits including 
paid vacations, good working condi
tion, uniforms furnished. Apply at 

SZABO FOOD SERVICE 
% Lake Forest College 

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

Sekmadienio vakarą plėšikas 
75 gatvės ir Paulina avenue kam
pe nušovė taksi šoferį Eddie 
Moore, 47, kurs mirė nugaben
tas į St. Bernardo ligoninę, per
šautas per krūtinę, vidurius ir 
dešinę koją, Moore dar spėjo 
pasakyti, kad jį apiplėšė. Liudi
ninkas matęs, kaip šoferis Moore 
taksi automobilyje “grūmėsi” 
su viena keleive moterimi ir kaip 
antras keleivis šoferis tris kar
tus peršovė ir abudu “keleiviai 
pabėgo.

ir nedarbingieji (disa- 
kurie nori pasinaudoti 
išleistu nuosavybės mo- 

sumažinimo įstatymu

Varnas Montessori Židinė
lyje — 3038 W. 59 St. — veikia 
atskira, tik Lietuvių kalba ve
dama klasė. Suinteresuoti tėvai 
auklėjimu savo mažųjų lietuviš
koje dvasioje kviečiami pasi
naudoti šia puikia proga. Klasę 
veda montesorininkė Dr. Julija 
Smilgicnė. Informacijoms skam
binti 776r6667 arba 778-6514.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Parbininky ir Darbininkiy

NEAR 62 & WASHTENAW
See this 6 room teston brick Georgian 
with 2 car brick garage. Finished 
room in basement, 1% baths, large 

lot. many extras. Only $33,000.
MILAN & MILAN 

PR 9-4063

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme

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

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

5 ROOM FLAT 
1st FLOOR.

NEAR CHURCH
Adults preferred or will accept family 

with 1 child.
2438 W. HURON ST.

Call BR 8-3045.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

POSITIONS OPEN IN 
HEALTH CARE FACILITY , 
EARN WHILE YOU LEARN

Immediate openings for full & part 
time personnel.

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

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

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

Sick leave.
Call 971-2645 

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

— Jonas Juozevičius, Br. Rice 
aukšt. mokyklos senjoras, yra 
semifinalistas pažangiausių Ame 
rikos mokinių varžybose dėl 
1973 m. National Merit stipen
dijų.

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

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

kitokį blankai.

CR 2-0272
Sportsmans Country Club

CALIFORNIA SUPER SERVICI
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
«24 Sc. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

REAL ESTATE FOR SALg 
Namai, žemė — Pardavimui

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėde §em^ as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano.Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antinw 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

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių ReikiaA. G. AUTO REBIMIDERS

Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776*5888
Anicetas Garbačiauskas, $av

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

2501 W. 69th St., Chicago, 1||. 60629. -
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.

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

V. VALANTINAS

— Steve Dikcis iš Marquette 
Parko apylinkės, 17 metų am
žiaus Priešlėktuvinės apsaugos 
kadetų 2-sis leitenantas, šią va
sarą baigė specialų apmokymą 
Chanute aviacijos bazėje, Kan
tone, ni. Jis buvo 40 kadetų 
grupės vyresniuoju.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Narny Statyba ir Remontas

FEMALE ASSEMBLERS 
MALE PACKERS

RADIO REPAIR EXPERIENCED 
PREFERRED BUT WILL TRAIN 

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

— Edvardas J. Maukus išrink
tas šiemetinės Jurginių parodos 
propagavimo direktorium. Pa
roda bus rugsėjo 23—24 d. Ford 
City Prekybos centre nuo vidu
dienio iki 5 vai. vak. Ruošia 
Southtown Dahlia klubas. Da
lyvaus apie 200 klubo narių iš 
5 valstijų su virš 5,000 žydinčių 
junginių. Tarpe parodos daly
vių yra Ričardas Norbut, Jurgis 
Lapinskas ir Alfonsas Žukas.

L. P. N. 
DAYS

Know Medical Records 
Shelter - care. Northside 

929-2931

bdrm..
3 fin. _ 

n. Cond. Extra

Del nuosavybės mokesčiu 
sumažinimo pensininkam

Illinojaus senatorius Frank 
Savickas praneša, kad senyvo 
amžiaus (sulaukę 65 metų ar se
nesni) 
bled), 
naujai 
kesčių
1973 metams, privalo užpildyti 
atitinkamas formas iki ateinan
čio spalio mėnesio 1 dienos.

Senatorius Savickas Chicagos 
demokratas, Illinojaus legislatu
re j e vadovavo praeitą pavasari 
kovai už mokesčių reformas, ku
ri buvo sėkminga ir seimas pri
ėmė įstatymą pensininkų ir in
validu naudai. “Tačiau norint 
gauti nuosavybės mokesčio (nuo 
namo ar kitokio nejudomo turto) 
sumažinimą, reikia dar šį mė
nesį užpildyti formas”, perspėja 
sen. Savickas. “Tatai galima pa
daryti nuvykus į Cook apskri
ties mokesčiu asseroriaus ištai
gą (Cook County Tax Assessor’s 
Office).

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS TEL. 238-8656

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

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. Ill. 60609. Tel.: VI 7-3447

Nauj
Gerai apsirengęs vyras vėliau

sio modelio Oldsmobile conver
tible automobiliu atvažiavęs prie 
gazolino stoties Morton Grove, 
kur buvo patarnautojas Jimmy 
Potts, 21 metų amžiaus, ir du 
jauni vyrukai, 15 ir 17 metų, pa
prašė “patepti” jo automobilį ir 
atstatęs revolverį pareikalavo 
atiduoti pinigus.

Gavęs $700 pinigų jis suvarė 
visus tris į stoties užpakalinį 
kambarį, liepė sugulti kniūpsčia 
ir visus tris peršovęs išėjo, bet 
tuč tuojau grįžęs dar kiekvienam 
paleido po kulką į galvą. Potts 
užmuštas vietoje, o abudu vy
rukai gyvi nugabenti į ligoninę, 
žudiko spalva nepranešama.

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

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

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52.000.

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

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

11 BUTŲ 7 metu mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

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

mos. Tel. GR 6-5924.

Laiškas "Naujienoms"
Didžiai Gerb. p. Redaktoriau,

maloniai prašau patalpinti 
Jūsų redaguojamose “Naujieno
se” šį mano trumputį paaiškini
mą. šių metų rugsėjo mėn. 12 
Jūsų laikraštyje tilpo seselės M. 
Ksaveros (Emilijos šakėnaitės) 
paaiškinimas dėl p. Ant. Pilionio 
straipsnio “Daugiau aiškumo’’. 
Seselė Ksavera į savo pasiaiški
nimą įpynė ir mano vardą, ne
paaiškinusi kokiam tikslui, to
dėl esu verčiamas atsiliepti.

Seselė mane buvo du kart su
tikusi. Vieną kartą su savo pa
lydove sutiko parapijos raštinė
je, kitą prie klel>onijos durti, ant! 
laiptų. Abu kartu teiravosi, ar 
klebonas namie, lai ir viskas. 
Koks reikalas ją vertė savo pa
siaiškinime mano vardą minėti, 
man taip ir neaišku. Juk jai bū
tų buvę naudingiau, jei ji būtų 
pareiškusi, kad sutikusi lietuvį

38-TA IR ROCKWELL, 5 kambarių 
medinis su pilnu rūsiu. S10.000.

31- MA IR HARDING, 2 lotai ir 4 
kambarių medinis namukas. $10,900.

56-TA IR MOZART. 4 mieg. mūrinis 
su rūsiu. Tik $22,000.

44-TA IR TALMAN. 2 butų po 5 
kamb. medinis. S18.900.

43- ČIA IR CAMPBELL, 2 butų po
5 kamb. mūrinis. S23,500.

48-TA IR KARL0W, 5 ir 6 kamba
rių mūrinis. $28,000.

44- TA IR FRANCISCO, 2 butų po 5 
kamb. mūrinis. $30,000.

LEMONTE, lotas ir 3 mieg. naujai 
statomas namas. ___

32- RA IR HALSTED, restoranas su
6 kambariu butu. S390 oaiarr.u 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 APvCHER AVE., CHICAGO

SUMMIT
! bdrm, ranch 
fin. bsmt. 2% 
more.

ją šakėnaitę). Viename p. A. Pi- 
lionis prašė daugiau aiškumo, o 
antrame pati seselė Ksavera ra
šė apie save.

šiandien atėjo žemiau spaus
dinamas kanauninko Vaclovo 
Zakarausko, <Marquette Par
ko parapijos vikaro laiškas.

vardu Ir pasiųsti:
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60638

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

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

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

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

2 AUKŠTŲ NAUJAS MŪRAS. Mo
dernūs įrengimai. Tinka Dr. ofisui 
ir liuksus butas gyventi. Arti mūsų. 
S39 900

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

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

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

10 BUTU MŪRAS, apie S15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

— St. Xavier Kolegija, 103-čia 
ir South Park Ave., organizuo
ja suaugusiems kursus, kuriuo
se galima išmokti įvairių daly
kų, naudingų šeimai ir visuo
menei. Kursij programos gau
namos suaugusių Švietimo raš
tinėje. tel. PR 9-3300. Kolegijos

CUSTOM BUILT ! 
1% baths. Gorgeous 
car garage — much 
buyers only.

1st OFFER — 4 
nance, free home — 
basement. Move — i 
adj. 30 ft. lot.

CENT ANNE REALTORS
237-4600

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-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus

MŪRINIS BUNGALOW 
rių — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24.500.

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

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

TEL. 436-7878

MEDICAL OPPORTUNITY
L. P. N’s (Evenings) 

—11 and 11—7. Nursing Home.
Eperienced preferred. 

Convenient to transportation. 
Full time. — Part time.
L. P. N’s — all shifts. 

CR 7-6868

Miestas padės grėbti lapus
Chicagos miesto gatvių ir sani

tarijos komisionierius James 
McDonough praneša, kad miesto 
darbininkai pradės nugrėbti nu
birusius lapus ypatingai “lapin
gose” miesto dalyse, kur daug 
medžių. Tam tikslui bus panau
dojami vežimai su vakuųm siur- 
bekliais lapams į vežimus su
traukti.

Kadangi yra uždrausta gat
vėse lapus deginti ir 
potvarkiui nusižengę bus 
džiami nuo S100 iki .$300, 
Mr. McDonough pataria 
čiams savo kiemu lapus supilti ; 
tokias dėžes ar maišus, kad įtūp
tų į 32 galionų talpos statines 
I>apu pašalinimo pradžia būsian
ti paskelbta.

A. T V E A A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pgrdavimas Ir Taisymas 
26*4 WEST 69th STREET

Tai.: REpublk 7-194]

Ji tik apgailestavo, kad sese
lių kazimieriečių vyresnioji jos 
nesuprato, ir kard. Cody su ja ne
siteikė kalbėtis. Neatsakius į p. 
Ant. Pilionio paklausimus, tik
rai, kelia abejones dėl kunigo, 
med. daktaro, jos pačios, ir ju
dviejų išgarsintus darbus. Pa
grindo abejoti yra, po to, kai 
ji pati pasisakė, kad esanti Pran
cūzijoje Trečiojo Ordino Pran
ciškonų narė. Mat, šio ordino 
narės yra ne vienuolės, o grynai 
pasaulietės moterys. Jos save 
Lietuvoje ir Amerikoje vadina 
tretininkėmis, kurios laikosi šv. 
Pranciškaus pasauliečiams skir
tų nuostatų.

Be to, kas liečia jos pareiški
mą dėl vyskupo Dom Gomez da 
Arruda, jo pasiuntimo paliudy
mo dėl kunigo, med. daktaro Ben- 
dofaičio, lietuvių bažnytinei vy
riausybei Amerikoje yra gryna 
netiesa, nes lietuviai Amerikoje 
tokios vyriausybės neturi. Bū
tų buvę daug geriau, jei treti
ninkė Emilija šakėnaitė į p. Pi
lionio paklausimus būtų davu
si išsamius, pagrįstus atsaky
mus, liečiančius kunigą, med. 
daktarą ir ją pačią. Kitaip per
šasi galvon mintis, kad yra ne 
taip, kaip “Draugas” rašė.

Su gilia pagarba
Kun. V. Zakarauskas

vyskupą, gyvenantį Chicagoje, 
ir iš jo gavusi rekomendacijas! 
rinkti aukas. Atrodo, kad ji pas 
jį iš viso nėra buvusi.

Skaičiau ir p. Ant. Pilionio, 
rašinį “Daugiau aiškumo”, til-’ 
pusi “Naujienose”, kuriame jis| 
švelniai, logiškai, net paginda
mas kunigą ir medicinos dakta
rą Ferdinandą Aleksandrą Ben- 
doraitį, seselę Ksaverą ir judvie
jų herojiškus darbus. Tik deja, 
pasigedau atsakymo Į p. Pilio
nio iškeltus klausimus, Į kuriuos 
jis prašė seselės Ksaveris paaiš
kinimo. ji nė i viena neatsakė.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA]
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DAR APIE “PRAVDOS” VEDAMĄJĮ 
PRIEŠ RELIGINGUS KOMUNISTUS

MASKVA. — Jau buvo rašyta apie sovietų laikraščio “Prav- 
dos” vedamąjį kuriame puolami komunistai, kurie dalyvauja re
liginėse apeigose. Apie tą vedamąjį rašydamas, New York Times, 
pabrėžia, kad “Pravda” nemini ypatingai sunkios problemos — 
katalikiškos Lietuvos, kur šiais metais buvo riaušės, peticijos ir 
du susideginimai “by religious nationalists”. “Pravdos minimos 
vietovės, kur komunistai praktikuoja religiją, yra tolokai viena 
nuo kitos, kas rodo, kad ši problema yra plačiai pasklidusi po visą 
Sovietų Sąjungą.

Laikraštis mini Kemerovo ra
joną centriniame Sibire, Orelio 
rajoną centrinėje Rusijoje, Ni
kolajevo rajoną Ukrainoje. Čia 
visur partijos ir komsomolo na
riai dalyvavę religinėse ceremo
nijose. Pravda pabrėžia, kad to
kių partija negali toleruoti. Kiek
vienas komunistas turįs būti ko
vingas ateistas.

Iš “Pravdos” piktų žodžių ga
lima spręsti, kad tokių religin
gų komunistų laukia valymai, o 
partija greičiausiai pradės naują 
kampaniją prieš religinius senti
mentus.

Naujas dalykas yra laikraš
čio bandymas jungti religinius 
jausmus su tautiniais jausmais: 
“Moderniose sąlygose, labai svar
bu yra atskleisti jungtį tarp re
ligijos ir nacionalistinių prieta
rų. Yra žinoma, kad keliuose at
vejuose bažnyčios ir sektos pri
siima sau tautinių-vertybių išlai
kytojo vaidmenį. .Mes kartais pa
stebime bandymus iškelti religi
nius jausmus kaip tautinės as
menybės dalį, kur nesilaikymas 
religinių švenčių laikomas nu
krypimu nuo protėvių valios”, 
sako “Pravda”. Ypatingai šis 
reiškinys •— religijų bandymas 
žaisti tautiniais jausmais — yra 
jautrus šiais metais, kada pla
nuojama švęsti 50 metų sukak
tis nuo daugelio mažumų respu
blikų įjungimo į Sovietų Sąjun
gą.

“Pravda”, puldama partijos 
narių dalyvavimą religinėse apei
gose nurodo, kad Gudijoje 
įsteigta 1,000 specialių mokyklų, 
skirtų tikintiesiems, kuriems bus 
skelbiami naujausi mokslo faktai 
ir partijos argumentai prieš re
ligija.

Indai pradėjo 
važiuoti Anglįjon 
LONDONAS. — Britanijon 

atvyko pirmas indų, išvaromų iš 
Ugandos, transportas. Naujieji 
piliečiai, jau seniai turi britų 
pasus, buvo sutikti su arbatos 
puoduku ir patarimais, kaip įsi
kurti Britanijoje. Valdžia įspė
jo naujuosius imigrantus nesi- 
kurti keliuose miestuose, kur 
Azijos žmonių jau ir taip tiršta. 
Vienas miestas — Leicesteris net 
dėjo skelbimus į Ugandos laik
raščius, kuf indai buvo įspėjami 
nevažiuoti į Leicester}, nes ten 
nėra nei darbu nei butu.

Indus, atvykusius iš karštos 
Afrikos, pasitiko žvarbus, lie
tingas Britanijos ruduo. Dauge
lis neturėjo šiltesnių drabužių, 
kuriuos aerodrome dalino britų 
šalpos organizacijos.

Nuo šiol iš Ugandos į Brita
niją kasdien turi atvykti 174 
Ugandos ištrėmiami indai, ta
čiau norint pasiekti Ugandos val
džios nustatytą terminą, kasdien 
turėtų išvažiuoti apie 600 indų, 
kad visi spėtų išvažiuoti iki lap
kričio 7 d.

IŠ VISO PASAULIO
O

LONDONAS. — Ateinančią 
savaitę įvyks politinė konferen
cija šiaurės Airijos klausimams 
svarstyti. Ji šaukiama Darling
tone, šiaurinėj Anglijoj. Dvi ka
talikų partijos konferenciją boi
kotuoja, reikalaudamos, kad bri
tų valdžia paleistų internuotus 
įtariamus airius iš kalėjimų. Pro
testantų pusėje, konferencijon 
nevažiuoja dešiniųjų radikalų 
grupė, vadovaujama pastoriaus 
Ian Paisley. Belfaste' žuvo dar 
trys asmenys.

Jeruzalė. — Izraelyje pirma
dienį baigėsi didžioji žydų šven
tė Yom Kippur. Religingi žydai 
tą dieną 24 vai. nevalgo. Gatvė
se nesimatė jokio judėjimo, kai 
kuriose vietose jauni žydai mėtė 
akmenis į pravažiuojančius au
tomobilius, kurie nesilaikė šven
tės tradicijų. .
- HOUSTONAS.—Trys astro
nautai, kurie aštuonias savaites 
išgyveno uždaryti erdvės labora
torijos modelyje, šiandien išeina 
po įvairių eksperimentų ir ban
dymų.

SAIGONAS. — Amerikos ka
riuomenė P. Vietname sumažėjo 
dar 200 kareivių ir dabar liko 
36,500.

BELGRADAS. — Jugoslavi
joje valdžia uždraudė serbų fi
losofijos draugijos leidžiamą 
žurnalą, nes jame buvo naciona
lizmą kurstančių straipsnių, ku
rie griauna Jugoslavijos tauty
bių vieningumą.

MIAMI. — Turtinga Miami 
našlė pasiskundė prokurorui, kad 
viena šokių mokymo studija išvi
liojo iš jos 164,000 dol. Jai buvo 
sakoma, kad ji sutiks įdomių vy
rų, jei išmoks gerai šokti valsus, 
tango ir rumbas. Pradžioj pamo
kos kainuodavo po 35 dol., o vė
liau ji mokėdavo po 7,000 dol. 
kas dvi savaitės.

TAIPĖJUS. — Tautinė Kinija 
labai nepatenkinta dabartiniu Ja
ponijos premjeru Tanaka, kuris 
žada pagerinti santykius su ko
munistine Kinija. Taivano spau
doje net pasirodė pasiūlymai pa
keisti seną vieno Taivano mies
to vardą, kuris rašomas lygiai 
kaip premjero pavardė — “Ta
naka”. Vienas kinų laikraštis 
siūlo miestą, pavadinti vieno ki
nų herojaus vardu, kuris pagar- 
sųjo kovodamas prieš japonų pi
ratus.

Angela Davis 
Bulgarijoje

SOFIJA. — Amerikos negrė 
komunistė Angela Davis, vaišin
ta ir garbinta Sovietų Sąjungoje,
kaip didžiausia šių laikų herojė, Paskutinėje spaudos konferen- 
baigė ten savo vizitą ir atvyko'cijoje Kissingeris pasakė, kad 
į komunistinę Bulgariją, kur jos'jis Vokietijoje turėjęs kalbėti 
laukia panašus priėmimas. Bul-į televizijoje ir galvojęs, kad jis 
garijos vyriausybė apdovanojo, tikrai gerai kalba vokiškai, ta- 
Davis Tarptautiniu Dimitrovo čiau vėliau klausytojai jam pri-
medaliu — aukščiausių Bulgari-: kišę, kad jis vokiškai kalbąs su 
jos ordinu. I švedišku akcentu.

Bobby Fischeris Islandijoje, šachmatu čempionato metu, buvo pareikalavęs 
atskiro maudymosi baseino. Iš šios nuotraukos matosi, — kodėl. Jį visur 
sekiodavo islandiečiai vaikai ir suaugę, nepaleisdami įo net maudykloje.

KANCLERIS BRANDT SIEKIA RINKIMŲ
BONA. — V. Vokietijos kancleris Willy Brandt jau pranešė 

žemųjų parlamento rūmų pirmininkui Kai Uwe-von Hassel, kad 
šiandien vyriausybė pati iškels pasitikėjimo’ ja klausimą. Vy- 

• riausybės koalicija nori gauti parlamento nepasitikėjimą, nors 
jos atstovams tektų susilaikyti balsavime, nes toliau neįmanoma 
valdyti, parlamente balsams pasidalijus 248-248. Jau nuo ba
landžio 28 d.,’ kada pirmą kartą buvo balsavime pasiektas ly- 
giosiosy bundestagas yra lyg suparalyžuotas. /■-**'.v‘.A'

Balsavimas dėl pasitikėjimo 
vyriausybe Vokietijos parlamen
te yra pirmas per 23 metus. Pats 
balsavimas turėtų įvykti penkta
dienį. Parlamentui pareiškus ne
pasitikėjimą, prezidentas Gus
tav Heinemann turi parlamentą 
paleisti ir parinkti datą nau
jo parlamento rinkimams. Pir
moji galima data būtų lapkričio 
19d..

Šių metų rinkimai Vokieti
joje būtų visais metais anksčiau 
už normalius rinkimus.

Opozicijos vadas Rainer Bar- 
zel pasiūlė, kad iki rinkimų vy
riausybė nebedarytų jokių įsipa
reigojimų užsienio politikoje. Šį 
pasiūlymą kancleris Brandt at
metė, nes jam teks dalyvauti 
Europos Rinkos valstybių vadų 
konferencijoje Paryžiuje, spalio 
19 d.

Tęsia federacijos 
steigimo darbą

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Sadatas sugrįžo iš Libijos, 
kur buvo toliau tariamasi dėl 
abejų valstybių sujungimo. 
Rugpiūčio 2 d. buvo nutarta pla
ningai žengti į vieną valstybę. 
Dabar skelbiama, kad padaryti 
tokie nutarimai: federacijos pre
zidentas bus renkamas abejų ša
lių balsuotojų. Bus viena vyriau
sybė ir viena politinė partija, ta
čiau abi federacijos dalys turės 
gan plačią autonomiją.

WASHINGTONAS. — Prezi
dento patarėjas Henry Kissinger 
yra dažnai korespondentų švel- 

| niai pašiepiamas dėl savo vo
kiško akcento, kuris truputį jau
čiamas jam kalbant angliškai.

Bendrai planuoja 
gamtos apsaugą

MASKVA. — čia prasidėjo 
Am erikos-Sb vietų Sąjungos ap
linkos apsaugos komiteto pirmo
ji sesija. Amerikos delegacijoje 
yra 27 nariai. Delegacijos pirmi
ninkas Russell Train pareiškė, 
kad sovietų vyriausybė, turėda
ma centrinio planavimo sistemą, 
gali pademonstruoti pasauliui, 
kaip reikia planuojant pramonės 
veikimą, įjungti j tuos planus 
ir gamtos apsaugos faktorius.

Sovietų spaudoje didesnis dė
mesys skiriamas gamtos ir jos 
turtų apsaugai “Trud” laikraš
tis su pasitenkinimu skelbia, kad 
Gorkio Alyvos valykloje Kstovo 
mieste, stovinčiame ant Volgos 
kranto, nauji srutų valymo įren
gimai taip išvalo j Volgą pilamas 
atmatas, kai jos esančios šva
resnės už pati upės vandenį.

Libano kariuomenė 
saugo pasienį

BEIRUTAS. — Izraeliui pasi
traukus iš Libano kaimų, į juos 
atskubėjo Libano kariuomenė. 
Anksčiau tuose kaimuose būda
vo palestiniečių partizanų gru
pės. Dabar atrodo, kad Libano 
vyriausybė siekia pietiniuose Li
bano kaimuose įsteigti lyg už
tvarą, kad partizanai savo pul
dinėjimais neprovokuotų Izrae
lio.

Partizanų organizacijos Siri
joje ir pačiame Libane kritikuo
ja Libano valdžios sumanymą 
izoliuoti partizanus toliau nuo 
sienos. Iš Sirijos į Libaną per
ėjo kelios grupės ginkluotų vy
rų, kurie tvirtina žygiuoją su
stiprinti palestiniečių jėgas Iz
raelio pasienyje, tačiau atrodo, 
kad Libano vyriausybė yra nu
tarusi partizanų prie pasienio 
neprileisti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
-o

Vakar New Yorke buvo ati
daryta Jungtinių Tautų Genera
linė Asamblėja, kuri tęsis 13 sa
vaičių. Asamblėjoje dalyvaus 
apie 70 užsienio reikalų ministe- 
riu. V

Čikagoje viešėjęs demokra
tų kandidatas į prezidentus sen. 
McGovern pasisakė už valdžios 
paramą privačioms mokykloms. 
Jis pietavo su Ilinois unijų va
dais, kurie pažadėjo jį remti rin
kimuose.

Gąorge Meany, AFL-CIO 
prezidentas, savo kalboje plieno 
darbininkų konvencijoje pakar
tojo, kad jis nerems McGovern 
kandidatūros. Sen. McGovern 
yra pasakęs, kad tapęs preziden
tu jis kovos prieš “dideles kor
poracijas ir dideles unijas”. Mea
ny pabrėžė, kad “didelės unijos” 
yra “aš ir jūs, plieno darbinio-i 
kai”.

V Ugandoje suimti užsienio 
korespondentai, jų tarpe keli 
amerikiečiai. Amerika pareiškė 
Ugandai protestą. Ugandos ka
riuomenė atmušė puolimą iš Tan
zanijos, kuri pasiuntė į pasienį 
dalinį savo kariuomenės.

0 šiaurės Vietnamas paskel-j 
bė, kad Amerikos lėktuvai puolė 
stipriomis jėgomis Haifono uos
to apylinkes. JAV lėktuvai puo
lė taikinius dešimtyje provinci
jų. tuo pačiu metu š. Vietnamo 
krantus apšaudė JAV karo lai
vai.
♦ šachmatų olimpiada Jugos

lavijoje pradėjo partijas. Olim
piadoje dalyvauja 33 didmeiste- 
riai iš 62 valstybių.

♦ Trys amerikiečiai lakūnai, 
paleisti Hanojaus vyriausybės, 
išvažiuos iš Hanojaus sekmadie
nį. Tik vienas jų, negras jūrų 
leitenantas, kelis kart padarė pa
reiškimus prieš Vietnamo karą 
ir žadėjo, grįžęs Amerikon, dirb
ti už sen. McGoverną.

Vakar Bahamas saloje vy
ko rinkimai. Salą valdė negrų 
vyriausybė, kuri tikisi vėl lai
mėti rinkimus.

♦ Čikagos Northwestern ligo
ninėje guli 39 metų Humbert Di 
Domenico, kurį sekmadienio aud
ros metu trenkė žaibas, tačiau 
neužmušė. Jis jaučiasi silpnas 
ir turįs galvos skausmus, tačiau 
daktarai pripažino, kad jo kūne 
niekas nesužalota. Perkūnijos 
specialistai sako, kad vyrą išgel
bėjo visai šlapi jo drabužiai, ku
rie sugėrė elektrinį žaibo smūgį.

Siūlo milijoną, 
kad loštu hockey
TORONTO. — Kanados spau

da, aprašydama sovietų ledo ri
tulio komandos (hockey) žaidi
mą, labai išgyrė vartininką Vla
dislav Tretjak, 20 amžiaus. Sa
koma, kad Minnesotos North
Stars hockey klubas pasiūlė ki
tam sovietų žaidėjui Valeri Char- 
malov vieną milijoną dolerių, 
kad tas žaistų už tą klubą.

NYT žiniomis, daugumas so
vietų žaidėjų yra pabaigę spe-' 
cialią ledo ritulio mokyklą, kuri
yra prie Centrinio Armijos Spor- vams.
to Klubo Maskvoje, Leningrado! šiose laivininkystės derybose
prospekte 39 nr. čia priimami Amerikos delegacijai vadovauja 
berniukai nuo 6 iki 10 metų am-1 Andrew Gibson, sekretoriaus asi- 
žiaus. Juos kasdien treniruoja stentas tarptautinės prekybos, 
geriausi sovietų žaidėjai. Kana- reikalams, o sovietų Igor Ave- 
doje lošę ledo ritulininkai beveik rin, sovietų prekybos laivyno mi- 
visi yra tos armijos klubo mo- nisterijos, užsienio reikalų sky-j 
kyklos buvę studentai. ' riaus direktorius.

ĮTARIAMA, KAD SPROGĘS LAIŠKAS 
BUVO ATSIŲSTAS ARABU TERORISTŲ

LONDONAS. — Tą pačią dieną, kai New Yorke buvo atida
ryta Jungtinių Tautų asamblėja, kurios darbotvarkėje yra įrašy
tas ir terorizmo klausimas, Londone, Izraelio ambasadoje sprogo 
paštu atėjęs iš Amsterdamo, Olandijoj, siuntinėlis, užmušdamas 
Izraelio žemės ūkio specialistą, pasiuntinybės atašė, dr. Am i Sha- 
chori. Dar vienas ambasados tarnautojas buvo sužeistas. Scotland 
\ard valdininkai, ėmę tikrinti kitus ambasados laiškus ir siunti
nius, rado dar dvi nesprogusias bombas.
----- -------------------------------- ---- t

Pasaulyje 500 mil.
dar badauja

WASHINGTONAS. — Pasau
linis bankas savo raporte Jung
tinėms Tautoms sako, kad pa
saulio neturtingosios valstybės, 
nežiūrint banko duodamų kre
ditų, vis daugiau vargsta, o tur
tingosios vis daugiau turtėja. 
Pernai bankas išdalijo tris bili
jonus dol. paskolų, tačiau kai 
kurios valstybės neįstengia jų 
grąžinti. Daugelyje šalių didelis 
nedarbas, vaikų mirtingumas, 
beraščių skaičius, nepakankama 
mityba ir ligos ne mažėja, bet di
dėja.

Romoje Maisto ir žemės ūkio 
agentūra, priklausanti JT orga
nizacijai, savo raporte irgi pa
brėžia, kad didžiausią pažangą 
žemės ūkis padarė Amerikoje ir 
Kanadoje, kur jis ir anksčiau bu
vo aukštame lygyje. Pernai.pa- 
šaulio žemės, ūkio produkcija pą- 

į kilo 3 %,--žmonių augimas buvo
2%, tačiau badaujančių, nepa
kankamai pavalgančių, žmonių 
pasaulyje buvo tarp 300 ir 500 
milijonų, nes agrikultūros augi
mas buvo turtingose šalyse,

Afrikoje ir Viduriniuose Ry
tuose žemės ūkio gamyba padi
dėjo, tačiau Pietų Amerikoje dėl 
blogo oro Argentinoje ir Kuboje 
gamyba nepasiekė aukštesnio 
lygio. Sovietų Sąjungoje žemės 
ūkis stovėjo vietoje gamybos at
žvilgiu, sako raportas.

Pradėjo derybas 
dėl laivininkystės 
WASHINGTONAS. — Ameri

kos ir Sovietų Sąjungos delega
cijų derybos dėl laivininkystės 
klausimų prasidėjo Washingto
ne. Susitarimas dėl prekių ga
benimo iš vienos valstybės į ki
tą yra reikalingas, laukiant su
sitarimo dėl plačios apimties pre
kybos. Derybose anksčiau bu
vo siūloma, kad trečdalį visų pre
kių gabens Amerikos laivai, kitą 
trečdalį — sovietų laivai, o liku
sį — kitų valstybių laivai.

Amerikos jūreivių ir uostų 
darbininkų unijos reikalauja, 
kad Amerikos laivai gabentų di
desnę prekių proporciją. Delega
cijos turi susitarti dėl uostų, į 
kuriuos laisvai galėtų lankytis 
kitos valstybės laivai. Per pa
skutinius 20 metų specialūs lei
dimai buvo reikalingi įplaukti į
uostus ir Amerikoje ir Sovietu 
Sąjungoje. Teks susitarti ir dėl 
laivų kategorijų ir tipų. Karo 
laivams draudžiama lankytis 
abejų valstybių uostuose. Spe- 
lialūs reikalavimai statomi ir va
dinamiems “tyrinėjimų“ lai-

Sprogimas įvyko pirmame am
basados aukšte. Toje Londono 
gatvėje — Palace Green — yra 
be Izraelio dar Sovietų Sąjungos. 
Japonijos, Rumunijos ir Norve
gijos ambasados.

Britanijos vyriausybė pasmer
kė šį teroro veiksmą ir pareiš
kė Izraelio vyriausybei bei žu
vusiojo giminėms užuojautą.

Egipto užsienio reikalų minis- 
teris pareiškė apgailestavimą dėl 
šio įvykio, tačiau pridėjo, kad 
“smurtas gimdo smurtą”, o Vi
duriniuose Rytuose smurto veik
smai tęsiami jau nuo 1948 metų, 
kada kilo karas tarp izraelitų ir 
arabų.

Sirijos, Egipto ir Libijos fe
deracijos vyriausybė paskelbė, 
kad agresija prieš vieną iš tų 
valstybių bus laikoma puolimu 
prieš tris ir atkirtis bus bendras 
ir greitas.

Arabų, lygos sekretorius at-, 
vyko L Libaną, kur jis bandysi 
tarpininkauti tarp Libano vy-’ 
riausybės ir palestiniečių orga
nizacijų. Po paskutinio Izraelio 
puolimo Libane, vyriausybė ban
do atstumti partizanus nuo Iz
raelio sienos, ką savo laiku sėk
mingai padarė Jordano vyriau
sybė, visai išvarydama partiza
nus iš savo teritorijos.

Kinija pagerbė 
šacho žmona 

L 

■PEKINAS. — Komunistinė
Kinija iškilmingai sutiko kara
lišką viešnią Irano imperato- 
rienę Earah Diba. Ji atvyko afi- 
cialaus valstybinio vizito ir ją 
pasitiko aerodrome pats prem
jeras Chou En Lai.

Sutikime komunistinių parei
gūnų žmonos darė protokolo nu
matytus gilius nusilenkimus. 
Apie 100.000 jaunų mergaičių, 
atvežtų į aerodromą su gėlėmis, 
sudarė šventišką nuotaiką.

Kinija siekia gerų santykių 
su Iranu, nes Irano kaimynas 
Irakas vis daugiau pasiduoda So
vietų Sąjungos įtakai. Tarp ae
rodromo dekoracijų kal>ėjo pla
katai, sveikiną “Jos Imperatoriš
ką Didenybę", nors toliau matėsi 
šūkiai, pasmerkia imperializmą.

Plieno unija 
liks neutrali

LAS VEGAS. — Plieno darbi
ninkų unijos konvencijoje jos 
prezidentas Abel pareiškė, kad 
1.4 milijonai tos unijos narių 
ateinančiuose prezidento rinki
muose laikysis neutraliai, nors 
unija ir nepatenkinta prezidento 
Nixono ekonomine politika.

Abel pareiškė nuomonę, kad 
Amerikos darbo unijų organiza
cija nesuskils vien dėl to, kad 
nesutariama dėl kandidato į pre
zidentus. Plieno darbininkai sa
vo energiją ir lėšas nukreips į 
darbininkams palankių kongre
so narių išrinkimo kampaniją.



KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

BRITU IMPERIJOS . y f - <=_ * \
Iš salos pakėliau

Į Keleiviai daugiausia geltono- 
s,os rasės. Prie mano dešinės KnAML, .1. ..... , „ _• įsėdi senyya kiniečių dama. Su- 

;nu$ palydovas. Jie draugiškai 
Imperijos;kalbasi ij- pa$ąkojąsi, kad bu- 

domįnį-|vę Los Angelėje, kur turį giuii- 
Lietus vis nių. čia aptarnavimas kuklus. 

Gal už taį čia tokia kaip ir pats lėktuvas.
Buvo yįdur^iępis, kai lėlftų- 

gi žmp^ės. vąs suko ratą ųiažauię Hong 
jir perpil- Kongo ąerodrpme. Kiek akįs

dalinai tębeyąldoiną 
ją — Hong Kongą, 
krąpųoją. 
yįąijr graži žaluma.

ir keliauja 
gpr Jjeyąžiyoji, vi _ , ~ ______ _
dytą- Žpipgus jąu tpką narą- yžnįatė, visut aukšti kaipgi, 
niūnas, jis' nori vis ką nors apstatyti daugiaaukščiais na- 
naujo, nepaprastų vietų, ąąu-lmąįs. Sąlįkės iŠ aukščiau atro- 
j<|S ąplįnkp^. Kai viešįjųčiupse! dė lyg kepurės didumo, bęsi- 
įsjregis|ęŲpd.ąmas pažymią, kad leidžiant tiek pądįdėjo, kad 
gyvenu Los Angeles, CaĮifor-Jau įr porą ąąmųkų joję gąjė- 
nįą, tąrpąptpjąi net akis išpu--jąu įžiūrėti. Aej-odromas no- 
čia iš nustebimo ir jų pirmas‘rimas praplėsti. Išraustas, iš- 
pareiškimas “kaip aš norėčiau kasinėtas ir darbo vyrų kaip 
ten pabuvoti, bet mano kišenė į musių.
per mažą
svajojančių pamatyti 
wobdą ir Los Angeles.

Keleiviai rikiuojasi i eiles.
Lėktuvų kompanijos, 
visuose kraštuose, 
vį$ps tą.rj savo skridimus. 
§|pvįu kiniečių ir japonų eilė
je ir laukiu skridiniui atlikti 
fprmąlunių ir rezervacijos. Pas
tarųjų daugiausia. Tarnąutp- 
jai visi puikiai kalba angliškai. 
Visi labai mandagūs. 

Lėktuvas skrodžia
virš įvairaus dydžio salųį!>/Jų 
yra tokiu mažų,- gal tik pusės 
mylios.
ir apie desėtką namu. Pilna yi-: 
sur laivelių. Kitur ištisos virti-' 
nės žuvautojų. Įbing^ į langą, 
stebiu tolei, kol lėktuvas iškfr 
la į pačias aukštybe^. /

daugiaaukščiais na-

Taip, visur radau j Kai lėktuvas nusileido ir ke- 
Holly- leiviai sujudo skubėki, aš iš 

lengvo žingsniavau žinoda- 
mas, kad ipajię$ ųiekas čia 

kaip ir nelaukia. Kartąis tekdavo šu
tai p ir čia'simąstyti, kai matydavau su

ktai sitinkančius. Jie visi kaip vy- 
rai taip įr m|p|ę|-y§ į$sįįpčiųoj a 
perabu žandus. Kiti net po 
kelis kartus. -Toks paprotys vė- 
liaų nįaĮi jąu pradėjo patikti. 
Tai dabai. gimipi»g.ąs ir šiįiai 
mą&irus; ’

ĄlęL tįe visi forniąlurpaį. Nors 
čiąG|ie. visai netrųkdp. Vietos 
žmųnęs labai į^Įrajonii, kad 

Vienoje tokių, madam jmyeztų konti'^jąn^os, bet
* fapi,ąrikietįška$ YP.s tik

parpdoįiiąs,■'£4r pd£sjąiripp, ke-
— iL i-iii'’ '

žem.aj

išėjus čėiit? vjsflkH?
Jįe- siūlo viešr

Ilgamečio BALFfTpjrrAiitihkh,
J. ĮOONCĮAUS&iryga | > 

ATSIMINIMAI Iš BALĘ!) YEJKLQS, 
104 dideli puslapiai, 4ąųg nu;o.traukų.
Kieti viršeliai 54,0U,mįnkšli — $3.(gL 

idoini knyga kiekvienąfii lietifviūi/ypač tremtiniui. Geriau
sių tipvtįną globėjui, siįplųsiain siuntinius į Vokietiją ir ki
tas įręmtięs viętas. Knygų-pąąįųsiine .adręsatpi, jei prisiu

site čekį arba Moyey Ordęrį tokiu adresu:

Į 73J1 So. Hąlstęd. Street, Chicago, Illinois 60608
•jnrov

Į. A U G

pąŠ.tu. tokiu adrpsji:

154 pusi, knyga. Kaina $14$

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti bė J. Augustaičib pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuve® praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdypią 
laikotarpi pažįstantięji žmones tvirtina, kad J. Auguštailis“'teisingiau1 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Šmętpnpg yeiklą.
J. A’jgustaiėio knygą galima gauti "Naujienose'’ garbo. vaįjndorrųj. 
Kas negali užeiti r Naujienas'?' Ui prąšpmas peręiųsfį ’51.5g Pbkį 
arba Money Orden, prių^dant 20 c. persiuntimui hąąlu; tokiu adrpsij:

1739 HALSTED STgĘET, CHICAGO. ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau fcnygj. paat^sinąe

hVv(;<js'A AikAMs'lą'TuiNIMri "

- SeK pasaką, j narūne.
^puf:

Kai aitvarą! it laumės 
Skrajojo* po faukiis"^

S. Petersenlenf

i^nrzijo ., pfej^ikoh yi> >įhku inegbiartn ne Miažiau kaip žaidimai ai 
&ryxsiąvimai Naujienose kalimi gauti sjjFpcrlu ir* i£rpęylgtf musų *njąžie- 
*ierru bei jaunimui.

1 C*- ąuJKi^f>«. VELYKŲ HĄ^AKO>, psi., telpa tt pasekus u: PXY* 
^iUKEį, 4$ psi. su C apsakymėliais is va.kų pasaulin" ' A*bi gaiisiąi ftįu> 
truoids 'spalvotais Viršeliais, kainuoja po laol *

z /«nu» Hankiene Ytifkeviciene, lOKOLAOlNlS KIŠKELIS, pasaką 
mažiesiems JUraies ErdukaHes iliustruota :T) įdėlio Tat (natp/Ž^' psLf "gra
žus leidiny* Si.50 •

4 a Giedriui, MUILYS, z-4 plakai t e> ^ik^mn. OąiL V. Sicnan- 
kevičiaus iUustruota, 130 ffeL? $1.80.

4. Stest Vanagaite - ę^tąrsoniena, LĄJUMe DAUMę. į? ftlęraščių. kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias Ikumes Teyų Žemėje/ Labai gražus įpdinys 
uiueuu i ui mato, kietais viršeliais, gausiai dart “J Kibufti HliuftruottC ’ #4 
p;! kaina o <(<$ f - --*• -» • *** , ; <

.1 Meironių lAUNOJl LIETUVA, pueraa. lig piL, $1.0(1

b Alfonsą* Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi
juota Knyga” Joje originalūs apsakymai, įdavimai, legendos, pąyelės.' DaiJ 
V" bjąnčikaijcs iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dpL -i -

7 JSSE?S JAUGUS apysakąiU|t kaip pasakoji
rąikanp iFįu gyvenimo. Svajonių ir žygių. Ih|UItriipU*dan. Z/^Šodeikieneę 
OfdiflJo' Pirmaio. kietais virScITais. puikus Z7 pst lėidinvff.’*

H Jonai Valaity SENOVĖS pETUVfŲ DIEVAI, mitologijoj posmai 
Eiliuoti padavimai <egeudos ir pasakos — kaip senukės lietuviai ^Žcmii 
čtaj beųdtg^n ip šayo dievaįs. 54 psl.. .QQ. '

vaikai itiegMa u uun skaityti, beitu pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti Itrluviškai skaityti ir mylėti jictuviską knygą? Jei tęvai Ubalansuo 
tu Vaikams perkamas dovanas — jiuxė khyrfy? pūsi žaislų — lietuviško aut 
įėjimo“ rddykĮf jtįiąa pakiltų ąykštyb ‘ ' J

\ A U J 1 h N 0 S,

!‘ ’• Jl yšYpp M .. CHICAGO. III.. ĮtylįPjL
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Amerikiečiai iki lapkričio 7 d. turi apsispręsti ar rinkti prezidentu sen. McGovern, ar perrinkti 
dar *ketveriems metams prezidentą Nixoną. $juo mętu apie 16% amerikiečiu dar nežino, už ką 

balsuos. Nuotraukoje matomas to^io neapsisprendusio piliečio automobilis.

bučius ir patarnavimų bei įi^liaųjų: jįę kemša ilgus ma 
juos nuvežimų. Čia jų I 
daug,, kad nenoromis pradedi!
pekęsti ir norisi juo toliau nuo!

į nr j r
tiekikąypiįps §įj pagalįukai§ j bur- 

$ie gi nepasiduoda, slidi- 
'ipej||. jie vąlgo tokiu didęiiu 

jiį pabėgti. Bet gi juk reikia į apetitų, kad pęt nemato 
nnvvVH i Kain cri hp iii? aš nnf <tnvin ir inn« <nuvykti į miestą. Kaip gi be jų?

Viešbučių mašinos su užra
šais. Vieną iš jų 
Susėdam 
žiopsom 
vietoves, 
karstytį 
rąis. Kiek toliau privažiuojame 
baisiai atrodančių lūšnų, ku
rios ąpirusios ir sukelia pasi
baisėjimų. Kaip gali taip žmo
nės gyventi? O, jau važiuoja! 
Kaip jie ir galvų nepraranda. 
Mašinos, negeriau, kaip Japo
nijoje, Korėjoje arba Taipei 
Formozoj, taip smilkina dū
mus, kad norisi tik bėgti, visa 
palikus iš tų miestų. Juo ar
čiau miesto, juo “trafikas’’ tirš
tėja ir pagaliau visai sustoja
me, arba varomės vėžio žings- 
niu iki pasiekiame viešbutį. 
Centrinė miesto gatvė pripil- 
(Jytą pėsčiųjų. Turtingos ir 
gražiai dekoruotos krautuvės 
yilioja turistą užeiti.

PRABANGA IR SKURDAS

Iš pirmo žvilgsnio nebūčiau 
anaiptol spėjęs, kad šis taip 
patrauklus miestas, turįs tiek 
prabangos nepanaikino sava
jam krašte, ir net tame pačia
me mieste, taip jau išbujojusio 
skurdo. Kas dėl to kaltas, ne- 
prafĮė$ių knibinėti, bet nieka
dos pępainiršiu, ką aš čia ma
čiau.

Einu miesto centro gatve, v 4 J a • f* O 7
kur žvilgą vitrinos nuo prikrau
tų ir perkrautų brangenybių, 
kur yilioja akis brangūs pa
puošalai, kailiai ir kitokie 
žmpnių gyvenimui reikalingi 
(įąikĮąi ir čia pat po vitrina sė
dį jauųa moteris, apdriskusi, 
pasiguldžiusi kokių 8 mėnesių 
yįsąi nuogą kūdikį, prašo 
prąeiyių išmaldos. Gražus 
tąpįrips spalvos berniukas, iš
kėlęs rankutes skeryčiojasi ir 
ąįjąįęs betiksliai vartydamas, 
rpąioniai juokiasi. Jam nie
kas ant purvino šaligatvio ne- 
paklptą. šiurpas ima pama
čius ir skubi greičiau praeiti. 
Kpkią gyvenimo ironija.

Bevaikštinėjant po miestą, 
buvau nustebintas, kiek čia 
visko užversta krautuvėse: laik
rodžiu, foto aparatų, medžia
gų. čia ląu geriausią kostiumą 
paskutinės mados per trejetą 
dienų pasiūs pagal užsakymą 
tik už 45 dol. Kainos keistai 
sųderinĮos, kai Rilton viešbu
tis kainuoja kone tiek pat kiek 
kpstiumąs. Bet kaip ten bebū
tų, turistai čia perka stačiai 
pąipetę galvas, kas reikia ir ko 
nereikia- Tenka pastebėti, kad 
dąrbo jėga čia tokia pigi, jog 
beveik mūsiškiai centai.

Pasukau į šalutinę gatvelę ir 
stebiu, kaip ant šaligatvio su
sėdę vyrai, basi, drožinėja iš 
medžio įvairias figūras, indus. 
Maloniai kvepia mediena, o 
jie, prisidėję visokių kaltų, 
grąžtų, nekreipdami i nieką 
jokio dėmesio, vikriais rankų 
judesiais čia pat išraižo ir iš- 
kalinėja figūras.

Kiek paėjus, ant to pačio 
š»1:qp'v:o darbininkai užkan-

pasirenku, 
gal apie tuzinas ir 
į pravažiuojančias 
Namų balkonai ap

džiovinamais skudu-

mai. Princo sodas ir jo prig

mergaitei, jkad ši prikeltų Bytų. kai keltu nusileidau, 
princą. ' ; L , - -princą. ’ pusryčių, radau jau tik yėly-

Laimė neilga. Juodu išskiria j vesniu^ turistus geriant karštą 
princo tėvas. Jis pasirodo rū-Įkavą. Baigęs valgyti, išeinu 
ke ir meta prakeikimo mostą 
— princas krenta negyvas, čia 
jau scena keičiasi ir didelis bū
rys šokėjų pasirpdo scenoje. 
Staiga atsiranda labai dideli 
sniego kalnai ir pradeda snigti. 
Balto sniego mėlynas fonas dar 
ir dąĮiar matosi man akyse. 
Tame šokyje lyg iš debesų iš
nyra baltarūbė ir lyg stabas 
lieka stovėti. Staiga stebuklas 
ir princas išnyra iš kalnų bal
tame sniege karališkuose rū
buose ir puola viens kitam į 
glėbį laimingi.

su noru persikelti į kitų kana
lo pusę, kuris iš krantinės taip 
gražiai atrodo. Pasiimu rikšų. 
Žmogus labai patenkintas taip 
iš ankstaus ryto gavęs keleivį. 
Sėdžiu ir raustu iš gėdos, o 
“rikšaman” lekia ristele. No
riu jam sušukti, kad sustotų, 
bet matau kaip jis laimingas įr 
net visu kūnu pasidavęs į prie
kį vis stengiasi kaip gali ge
riau patarnauti. Nežiūrint to, 
stabdau jo tų įsibėgėjimų ir 
klausiu kiek turiu mokėti. Jis 
man nesuprantamai, lyg atro-

Finale viskas laimingai bai-jdo mano klausinio negii dėjęs, 
si, o masinė scena, sukurtai pi’ąšyte prašosi, kad leisčiaugėsi, . ;

pabaigai, pasigėrėtina ir nepa- 
niirštarpą. Vokaljai solistai taip 
pat pasigėrėtinai mieli ir stip
rus. Palikdapias operos rū- 
inus, galvojau, jog gerąi pa- 

o ne j
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kur buugps daup kVSul?, o kokį nakįini -■
ruko dębe$y$ įr plaukią ir j '11 • *
plaukia į krantą vos nedąeidą- 
Uji iki pubįį^ogi

Koks grą|ų$ baigiąs. TpJ^ip, Los Angeles ir dienos metu su 
§|ąęiai ąkrpbątįš^p ” * *’ 1 ‘ '

šft^ėjų jų4.č- 
kuo ne trečdalį visų praeivių.'sįąi lyg to$ dįrbtippą sęęnoję 

tįk' mątylfts j argą Į)apgp$
hąpgųoja.

Į§ vį$p turinio (kalboj peąų7 
prąntąntįęms Į^uyp anglų kal
bą užrašai) supratau, kad tai 
operinę pasaka, ^ępąnįirstąr 
mąi gyą?i sęęną prįjįęo prįgį? 
įėįįipąs iš pmpįrų§ių. Ąkj tas 
pasąkp$ grąžus žiedas, kuris 
būtinai reikalingas nuskinti, 

ikąd princas vėl gyventų. Štai, 
paprastai mergaitei, kurią prin
cui tėvas uždraudė vesti dėl ne- 

r’gips kilmės, žynys nųrąpcĮo, 
žie- 

mirs. Ir štai, po 
baltarūbės gražių, arijų ir išgy
venimų gražus žiedas lieką 
nepaliestas, iki pats žynys bal- 
tabarzdis , atėjęs nuskina žie
dą ir lyg niekur nieko įteikia jį į

aš čia pat stoviu ir juo§ stebiu.
Daugiaaukščiai aptpbųų|j 

ri.ę<įg gatvėmis perpildyti. Tu
ristų tiek daug, kad sudaro

Su japoniška rikša žųįpgųs yė-

jam jėgos nešą. Jau nebejau
nas. Sakyčiau, kad senpĮtąs. 
Stebiuosi, kaip jis taip gali dar 
bi^dęnti. žiūriu ir savom akim 
nębętikiu, kad prię tięk pį§§i- 
nų dabar čia tekią $u$į§ję^imp 
priemonė tebenaudojamą. Kur 
beėitumei, visur ant kiekvie
no kampo susenusios moterė-;g 
lės, vaikai arba paliegę vyrai 
tiesia rankas išmaldos prašy
dami. Iš kart dar bandai vie- 7'V- 
n,m kitam Įmesti kele ą centų, lkuirtasįieįas. jįt; kas t^ 
bet vėliau pamatai, kad viso į. T ' v, .,. , t v o dą nuskins — mirs. Ir štai,pasaulio elgetų nesuselpsi. Su|h-ltar-b. rtr
skaudančia širdimi juos pra
eini, stengdamasis net nepa
žvelgti.

KINIŠKOJE OPEROJE
Vakare akį rėžiančios rekla

mos kviečia turistą j naktinius 
klubus, restoranus, bet aš pa^ 
sirenku operų. Gal del to? kad 
pro ją nepraeisi nepastebėjęs, 
nes spalvingos reklamos, " su 
ryškios spalvos didelėmis so
listų nuotraukomis nenoromis 
kiekvieno praeivio dėmesį pa
traukia ir verčią sustoti.

Čia operiniai pastatymai lan
komi be jokių ypatingų išsi- 
p u ošimų. Tad .negrįžęs net į 
viešbutį persirengti, čia pat 
perku bilietą ir žengiu į didžiu
lę spalvingą salę;ir laukiu. Sė
džiu antro aukšto balkone pir
moje eilėje ir stebiu, žmonių 
vis daugėja ir daugėja. Paga
liau pasigirsta gongas ir besis
kleidžiant uždangąį bę jokios 
ovcrtiūros prasijoja.

Visas teatras nuščiuvo. Tyla 
lyg prieš didžiausią audrą. 
Atidžiai stebiu, kaip aktoriai 
— solistai pirmieji žengia į 
prožektoriais išieškotos spal
vos sceną. Pirmų kartą matau 
kinietišką operą, ’ kuri tiek sa
vo stilingumu, tiek muzika bei 
vokaliniu išpildymu gerokai 
skiriasi nuo matytų klasikinių, 
pi pati apranga, scenarijų bei 
masinių scenų suskirstymas bei 
jų išbarstymas pasigėrėtinas. 
Kokios gražios romantikos 
pilnos įsimylėjusių scenos. Ar
ba vėl, iš dekoracijų spalvomis, 
šviesomis išgautos visiškai ne
meluotai: laivelių tarpukalnė
se pasivažinėjimas, 
Žaibai, jūros 
gas miškas, 
bė mergaitė 
Žiedo.

Pagaliau,

audros, 
bangos ir spalvin- 
kuriame baltarū- 
ieškojo užburto

kad ir karalių rū- fe

Einu vidurnaktį gatve ir su
tinku tiek daug praeivių, kad

žiburiu tiek nematysi. Kai su
grįžtu j viešbutį ir virstu į lo- 
vg po ilgos dienos, pasijuntu 
fiziniai išsisėmęs. Nepajutau, 
kaip atsidūriau sapnų karalys
tėje. ..

save vežti dar kiek toliau. Su
moku ir einu sau, pamėginęs 
kaip iš tikrųjų atrodo tokia su- 
sisiekijno priemonė.

(Bus daugiau)

■surm•Tz 1 A-
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' ir proju vans taktai per

KNYGOS ANGLU KALBA
A VISIT TU SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagletes įspūdžiai cku 

gųoįp^g Lietuvoje apsilankius. |0| psl ftąįną §1.QQ.
L A KJ5S ini THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas" štilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
l50 psl7 ' Kaina $2.50/ '

Kristijonas Donelaitis, THĘ SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado 'Rasiemb vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00." ~ *"'

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant "to laikorEietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
^tl PfL Kietai?; viršeliais" $4.00. — '

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima''įsigyti' atsilankius į Naujienas'arba atsiuntus čeki ar. 
piniginę 'perlaidą. ' ! ' /

|73^ South Hąlstęd Street, Chicago, Ill. 6060h

U ’ >

Dreams 
for sale.

And that's -what the Payroll Savings 
Plan is all about When you sign tip an 
amount you. specify is set aside from

years. That's the shortest "maturity

come true labile you’re stillyoung
OnAncrll +ttz4*ws

K Banda RT 5W% xnfcwr^i wSnu IwUFfe

bfc d^ferr^f until w«fee«tian. 
r

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

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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JONAS BERTAŠIUS

AR AMERIKOJE YRA 
LIETUVIŠKŲ

(Tęsinys)

Mano paties ūkyje iš pastaty
tų trobesių ant 15 ha. gyvena
mąjį namą nugriovė ir nuvežė 
į kitą valsčių į Abelių miestelį ir 
tenai pastatė “kulturnyj dom— 
kultūros namas”. Man pačiam da 
bar nebeaišku: ar Abelių nema
žame miestelyje nebebuvo tinka
mo namo, kuris būtų tikęs to
kiam — “kulturnyj dom” ir ga
lop, kodėl tokiuose Abeliuose, 
prie “dabartinės technikos” ne
begalima buvo pastatyti mūri
nius dviejų aukštų namus su cen- 
traliniu šildymu, o reikėjo ga
benti medinį namą iš už 15 klm. 
Galop jeigu jau mano namas ti
ko Abeliams, tai kodėl nerei
kėjo jį palikti tame pačiame kol
choze, į kurį buvo įjungtas ir 
mano ūkis.

Mano artimiausiame kolchoze 
nėra nė vieno mūrinio namo, be 
pastatytų medinių naujiems 
tvartams, daržinėms ir kitiems 
ūkio reikalams. Mano artimiau
sio kaimyno buvusis ūkis štai 
kaip atrodo dabar: tvartai, klo
jimas, daržinė ir pirtis liko nu
griauti. Liko svirnas ir gyvena
mas namas. Sodybos visos bu
vusios tvoros, užaugę medžiai, 
sodo stambieji obuolių ir kriau
šių medžiai taip pat nupiauti ir 
sunaudoti kurui. Gyvenamojo na
mo priestatai, medinės langinės 
ir visi buvę svirno įrengimai 
taip pat sunaudoti kurui. Svirno 
viename skyriuje dabar laikoma 
karvė, antrajame kiauliukai, o 
trečiajame talpinamas pašaras 
karvei. Gyvenamojo namo šei
myninis galas paverstas viš- 
tininku. Gyvenama seklyčios

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- j 

' vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. I 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULJ. Atsiminimai ir Į 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose, g 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 1 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- g 
darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais sukeltu .mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 nsl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 doL

Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yrs 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4.00.

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ.
1 Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose, 

Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl, $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D, Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 43 
psl, $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio T! ANEKDOTUS. 
52 psl, $1,00.

Šie Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1737 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608
atsilankanz darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu:

KOMUNISTŲ
galima palyginti su Gimtajame 
Krašte aprašytomis kolūkiečių 
gyvenvietėmis.

Lenkija ir Lietuva
“Pažangieji’, būkite malonūs 

mums paaiškinti, kodėl yra di
delis skirtumas tvarkoje tarp So
vietų tvarkomos Lietuvos ir Len
kijos? Abu kraštai valdomi ir 
tvarkomi komunistinių vyriau
sybių. Abiejose valstybėse ti
kyba atskirta nuo valstybės. Ta
čiau Lenkijoje katalikai gali ir 
turi savas pradžios mokyklas, 
kuriose dėstoma tikyba. Liubli
ne katalikai turi net ir savo uni
versitetą, kuriam vyriausybė ne
duoda jokios pašalpos jo išlaiky
mui.

Lenkijos komunistinė vyriau
sybė atidavė katalikų vyriausy
bei visas bažnyčias, buvusias Vo
kietijos žemėse: 4700 bažnyčių, 
2200 klebonijų ir kitų pastatų 
ir to turto nuosavybės dokumen
tus. Visas tas turtas perduotas 
be jokių mokėjimų laisvam nau
dojimui ir be valstybinių mokes
čių . Be to, valdžia atleido baž
nyčią ir nuo tų skolų, kurios bu
vo anksčiau uždėtos sumoje 4,- 
620,000 dolerių sumokėjimo. Be 
to, tos parapijos, kurios nuomą 
valstybei buvo jau anksčiau su
mokėjusios, dabar gauna atgal 
visus sumokėtus pinigus, kurių 
suma siekia virš 2 milijonų do
lerių.

Tačiau kokia padėtis su baž
nyčiomis yra Lietuvoje, kuomet 
jos naikinamos, griaunamos, ver
čiamos antireliginėmis galerijo
mis ir t. t. Kunigai baudžiami 
už vaikų mokymą poterių. Sau

gale. Prakiurus gyvenamojo na- gurno organai seka ir registruo- 
mo stogui, per ilgesnį laiką su 
ašaromis maldaujant, buvo gau
tas leidimas skiedroms nusipirk
ti. Tat štai kaip atrodo man ge
rai žinomo ūkio grožis ir kaip

ja tuos piliečius, kurie lanko baž
nyčias, kurie vėliau jau negali 
pretenduoti į geresnį darbą.

Parapijos turi mokėti mokes
čius. Už anekdoto pakartojimą,

jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Ruduo jau artėja

I keistis, bet jo pagrindinis sieki
mas yra užvaldyti visą pasauli”.

Leninas taipgi yra rašęs: “Bū- 
į tų beprotybė tęsti Nikalojaus 11- 
Į jo politiką. Jokia tauta negali 
būti laisva, jei ji slopina kitas 
tautas. Agresija yra baisiausias 
nusikaltimas”.

Tad ar negeriau, kad pasaulis | 
matytų gyvą Lietuvą, o ne pa
skandintą Maskvos komunizmo 
bangose ?

Dabar visas Lietuvos ekonomi
nis ir dvasinis atsparumas yra 
palaužti ir viskas priklauso tik 
nuo Maskvos malonės.

kad Kristus ant asilo atjojo pas 
Staliną, baudžiamas 3 metams 
kalėjimo. Ar jau tas komuniz
mas Lietuvoje jaučiasi taip ne
tvirtai, kad jau ir anekdoto bijo
masi ? Visa tai atrodo labai dur
nai, todėl žmogus ir pradedi gal
voti, kad S. Sąjungos komunistų 
partijos vadovybėje yra ar bai
mės, ar noro greičiau lietuvius 
surusinti.

Kodėl to viso durnumo nėra 
Lenkijoje: ten nori eik, nori neik 
bažnyčion, valdžios žmonėms gal
va neskauda?

Į Lenkiją galima siųsti ir dė
vėtus rūbus ir avalynę ir muitai 
labai maži. Pavyzdžiui mano kai
mynė pasiuntė šiomis dienomis 
36 svarų siuntinį, sumokėdama 
tik $10 už persiuntimą. Lenkijo
je už tą siuntinį gavėjai sumokė
jo muito apie $2-3.

Mano giminaitis, būdamas čia 
Amerikoje, prisirinkęs gerų ne
šiotų rūbų pasiuntė per Cargo 
agentūrą 30 svarų siuntinį ir už 
persiuntimą sumokėta buvo $70. 
Kuomet siuntinys atsidūrė Vil
niuje, tai nuėjus atsiimti buvo 
gauta 2 poros batų ir 3 moteriš
kos suknelės, o visą kitą reikėjo 
išsipirkti brangia kaina. Rašo: 
“kiek turėjome pinigų, tiek pir
kome, -bet didesnė pusė siuntinio 
taip ir paliko muitinėje”.

Mažesni siuntinukai į Lenkiją 
eina visai be muito, nežiūrint kas 
siunčiama.

Nuvažiavus Lenkijon, galima 
laisvai važinėti kur nori ir lan
kyti ką nori, be jokio palydovo.

Lenkijoje pradžioje buvo ban
dyta ūkininkus varyti į kolcho
zus, bet greit varymas buvo su
stabdytas ir šiandien 87% ūki
ninkų gyvena laisvai. Dabar gy
venantieji ūkininkai kolchozuo
se jeigu nori, gali laisvai pasi
traukti.

Lietuva — antroji Amerika

Kuomet 1940 metais buvo pra
vesta prekybos nacionalizacija, 
tai Vilniuje Lietūkis perėmė 11, 
anksčiau žydams priklausiusių, 
manufaktūros urmo sandėlių.

Lankydamas tuos sandėlius 
pastebėjau, kad tuose sandėliuo
se sutikti pirkėjai buvo beveik 
vien iš S. Sąjungos atvykę, iš 
Minsko, Mogiliovo, Pskovo, Nov
gorodo ir net iš tolimo Kijevo.

Galvodamas, kad prie tokios 
prekybos Lietūkis neilgam už
teks tų manufaktūros prekių, 
tai daviau parėdymą visas me
džiagas surūšiuoti ir paskirstyti 
į tris sandėlius: vilnonių medžia
gų, medvilnės ir šilko. Į tuos 
tris sandėlius paskyriau lietu
vius vedėjus ir raštininkus, mo

kančius sąskaitas rašyti lietu
viškai. Daviau Įsakymą, kad me
džiagos iš tų sandėlių gali būti 
parduodamos tik su centros kon
toros leidimu.

Taip patvarkius, prasidėjo di
delis antplūdis klientų Į centro 
kontorą, ir kiekvieną dieną susi
darydavo nemažos eilės žmonių, 
norinčių gauti leidimą medžia
gai nusipirkti.

Kalbantis su kiekvienu klientu 
atskirai, norėjosi išsiaiškinti, ar 
prašomoji medžiaga nebus nau
dojama spekuliacijos tikslams ir 
tą nujausdamas, leidimo neduo
davau.

Per dieną praeidavo 20-30 kli
entų, išimtinai atvykusių, iš S. 
Sąjungos. Beveik visi pasikalbė
jimuose man sakydavo, kad jie 
atvyko todėl, kad pas juos visi 
kalba, kad. “Litva vtoraja Ame
rika — Lietuva antroji Ameri
ka” ir kad Lietuvoje dabar ga
lima esą gauti pirkti ko tik žmo
gui reikia.

Greta eilinių klientų lankyda
vosi ir daug Sovietų armijos ka
rininkų, kurių svajonė buvo pirk
ti plonos odos ir pasisiūti odinį 
puspaltį; ir visi pasisiuvę didžia
vosi tokiu liuksusu.

Pas mus Lietuvoje anksčiau 
buvo įprasta matyti tik šoferius 
taip vilkinčius.

Norint suvaržyti didelį kari
ninkų antplūdį, pradėjau reika
lauti, kad jie rašytų pareiškimus, 
kad toks rūbas jiems yra reika
lingas tarnybos reikalams. Tuo
met didesnė dalis atėjusių kari
ninkų nesiryždavo man rašyti ir 
išeidavo. Kita dalis prašydavo 
popieriaus ir rašydavo, čia pa
stebėjau, kad nemaža dalis tų 
kariškių blogai raštingi, nes tą 
pareiškimą rašydavo po kelis 
kartus, prašydami vis naujo po
pieriaus, ir vis su klaidomis.

Su atėjusiais pulkininkais ar 
generolais nedrįsau derėtis ir 
leidimus išduodavau prašomam 
kiekiui.

Pradėjus man vis labiau ir la
biau varžyti leidimų išdavimą, 
tai būdavo ir tokių klijentų, at
vykusių iš toliau, kurie su aša
romis, dauguma moterys, pasa
kodavo kokia pas juos yra pa
dėtis su medžiagų gavimu.

Vieną dieną skambina iš par
tijos, kad iš Maskvos, prekybos 
komisariato, yra atvykęs manu
faktūros instruktorius, kuris no
ri žinoti, kuomi mes čia dispo
nuojame ir kuomi Maskvos pre
kybos komisariatas galėtų atei
ti talkon.

Atvyko jau senstelėjęs žmo
gus, kuris iš kalbos darė gerą 
įspūdį. Kalbėjosi kaip gilus me
džiagų žinovas, nesileisdamas į 
bet kurias partijos pagyras.

Už valandos nuvažiavome į vil
nonių medžiagų sandėlį ir tar
nautojams liepiau pirmon eilėn 
atnešti parodymui angliškos vil
nos medžiagos, o vėliau ir visas 
kitas.

Instruktoriui pradėjus tas vil
nones medžiagas sklaidyti ir ran
komis glamžyti, pamačiau, kad 
jo veidas pralinksmėjo, nušvito 
ir į tarnautojus ir į mane žiūrė
damas taip džiaugsmingai ėmė 
kalbėti: “nu i material, čto za 
prelėst, davno ūžė kak takovo ne 
vidal — nu ir medžiagos, kas do 
puikumas, seniai jau tokią me
džiagą bemačiau”.

Tuojau pastebėjau, kad žydu
kai tarnautojai staigiai piktai 
sužiuro į jį. Supratau, kad šitie 
pikti žydukų žvilgsniai nieko ge
ro nesako, tad paėmęs svečią 
už parankės vedžiau į kitą kam
barį ir pakeliui jį įspėjau me
džiagų rūšies negirti, o visus sa
vo įspūdžius tik man vienam pa
sakyti.

Apžiūrėję visą vilnonių me
džiagų sandėlį, nutarėme, kad 
šiai dienai užteks, o rytoj lanky
sime fedvilninių medžiagų san
dėlį.

Rytojaus dieną, nesulaukda
mas atvykstančio delegato, pa
skambinau į partijos sekretoria
tą, iš kur man buvo pasakyta, 
kad Maskvos instruktorius sku
biai yra atšauktas Maskvon ir 
yra jau išvykęs.

Supratau, kad vakarykščiai 
vilnonių medžiagų sandėlio tar
nautojai yra įskundė ir pranešę 
jo elgesį apžiūrint tas medžia
gas.

Maskvos komunistu 
siautėjimas Lietuvoje

žmoniškumo išsekimas pagim
dė komunizmą ir fašizmą. K. 
Marksas savo laiku rašė: “...mil
žiniška ir nesulaikoma agresija 
iš barbariško krašto, kurio sosti
nė yra Petersburgas, savo čiul- 
piklius tiesia į visas Europos 
valstybes. Rusiškasis lokys yra 
pasiryžęs padaryti kiekvieną ne
dorybę tol, kol jis žino, kad ne
sulauks pasipriešinimo. Rusijos 
politika yra nekintama. Jos me
todai, taktika ir manevrai gali

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka <fr 
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 nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 6060S

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indilii!
Apdrausti iki $20,000.
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Kur tik maskvinis komuniz
mas priėjo prie valdžios, tai tuo
jau panaikino Laisvę ir visas ga- 
mybes Laisvei pasiekti. Jis re
miasi karine biurokratija ir te
roristine policija.

Siaubas ir dabar apima kiek
vieną iš mūsų prisiminus, kurie 
matėme tą vaizdą, kaip 1941 m. 
birželio 14-15 dienomis Lietuvo
je buvo sunkvežimiais gabena
mi žmonės i vagonus deportaci
jai i Sibirą. Be kaltės, be teis
mo: vyrai, nėščios moterys, se
neliai ir vaikai buvo tremiami i 
nežinią. (Bus daugiau)

Dr. KAZYS GRINIUS

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl, knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, HI. 60608

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

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

įrištas, 431 pusk __________ -
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 ?usL, 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 Liūdžlus, RAŠTAI,. 250 pusi.__________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _________________________________
S. Miehelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

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

pusk, dabar tik

kokią

$6.00
$6.00

$7.50

$2.00

$3.0«

$1.00

$10.00

atsiminimai ir mintys
11 lomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už S5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimu ir minčių” temą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago S, III.

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuv' <s 
vardas.

UJ A AJ W CJ,

1739 So. Halsted St, Chicago 8, III. — Telef. HA 1-6100
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Nusikaltimas ir bausmė
Kriminalo spiralė kasmet labiau, o pastaraisiais me

tais pasibaisėtinai kyla aukštyn. Vien Chicagoje per pra
eitas 3 savaites, nuo rugpiūčio 27 dienos, buvo nužudyti 
47 žmonės. Policijos statistika rodo, kad žmogžudystės 
Chicagos mieste daugėja sekančiai: 1965 metais nužudy
ta 395 žmonės, 1966 m. 510,1967 m. 552,1968 m. 647, 1969 
m. 715,1970 m. 810 ir 1971 m. 824. Kiek bus nužudyta šie
met, galima spėti iš praeitų 3 savaičių..,

FBI neseniai paskelbtame metiniame pranešime apie 
kovą su nusikaltimais JAV-bėse nusikaltimų skaičiai ver
čia spręsti, kad Jungtinės Valstybės yra labiausiai įsta
tymų nepaisanti šalis pasaulyje. Praeitais metais visose 
JAV-bėse užregistruota šeši milijonai, piktadarysčių! 
Piktadarystės per vienus metus pašoko 7 nuošimčiais, ir 
nepaisant visų policijos pastangų kriminalas per penke
rius praeitus metus padaugėjo 74 nuošimčiais. Paskirs
tant kategorijomis, žmogžudysčių priregistruota 17,600; 
kūno sužalojimų — sužeidimų 364,000, plėšikų užpuolimų 
386,000. Kas labiausiai pesimizmu nuteikia, tai faktas, 
kad policijai pavyko tik 20 nuošimčių kriminalų išaiškinti 
ir kaltininkus suimti. Prieš penkeris metus piktadaris tu
rėjo vieną iš 4 progų išlikti nepagautas, o 1971 metais jau 
turėjo vieną iš penkių...

Dar pesimistiškiau# nuteikia pasiteiravus, kas už tų 
šaltų kriminalo skaičių slypi. Pirmiausiai tai, kad pirmo
je kriminalo vietoje JAV-bėse dabar stovi jauni nusi
kaltėliai. Visą ketvirtadalį piktadarysčių praeitais 1971 
metais padarė jaunikliai, jaunesni kaip 18 metų amžiaus. 
Pusę visų nusikaltimų padarė jaunesni kaip 25 metų. 
Drastiškai kyla moterų atliekami nusikaltimai, bet ypa
tingai dideliais piktadarysčių nuošimčiais atsižymi spal
votieji. Per visas 50 JAV valstijas kas penkios minutės 
dieną ir naktį padaroma po 55 nusikaltimus...

Ką į tai sako tie, kurie yra išrinkti ar pasamdyti įsta
tymams saugoti ir pritaikinti — sociologai, kriminalogai, 
įstatymdaviai ir pagaliau teisėjai?

Policijos veteranas, dabar gynybos advokatas, Chi- 
cagos miesto seniūnas Edward Burke sako: “Aš nema
nau, kad bet kokios socialinės — ekonominės problemos 
turėtų versti vieną žmogų kitam žmogui atimti gyvybę. < 
Galbūt plėšikavimą būtų galima aiškinti kultūros ar me
džiaginių reikmenų stoka, bet negalima pateisinti gink
luoto apiplėšimo, kur sužalojamas arba nužudomas 
žmogus”. ;

Kitas tos srities Chicagos specialistas, sociologas ir 
urbanologas Pierre de Vise tokį išgąstingą kriminalo iš
bujosimą pateisina skurdu. Girdi, ekonominis krimina
las, toks kaip įsilaužimai ir apiplėšimai yra demografinio 
kitimo rezultatas — spartaus neturtingų juodųjų žmonių 
nuošimčio didėjimas... Jauni žmonės yra reikalingi pro
gų pademonstruoti savo gyvastingumą ir vyriškumą. 
Jei jie tų progų neturi dėl apsišvietimo stokos ar naudin
go verslo nemokėjo, tokie žmonės pasirenka smur
to nusikaltimus... ” žinoma, Mr. de Vise nė nepagalvo
jo, kad dar neseniai, prieš juodukų invaziją, toje pačioje 
Chicagoje kaip ir kituose Amerikos didmiesčiuose kol pa
našiai didelį gyventojų nuošimtį sudarė nepalyginamai 
skurdžiau, negu dabar negrai, gyvenę įvairūs baltosios 
rasės imigrantai, tikrai neturėję progų pademonstruoti 
savo gyvastingumą ir vyriškumą dėl apsišvietimo stokos 
ar naudingo amato nemokėjimo, tačiau niekur niekados 
tokio kriminalo nebuvo kaip šiandien.

Atrodo, kad tiksliausią diagnozę tai kriminalo epi
demijai padarė New Yorko senatorius James Buckley sa
vo kalboje, pasakytoje “Amerikiečių už efektingą įsta
tymų vykdymą” bankete; būtent, jis pasakė, kad viena 
iš svarbiausių tokio pasibaisėtino piktadarysčių daugėji
mo priežasčių yra teisingumo pritaikymo sistemos iškrei
pimas. “Dabar teismai mažiau laiko pašvenčia kaltina
mojo kaltei nustatyti, bet daugiau policijos elgesiams 
tyrinėti. Labai dažnai kaltinamųjų suole sodinama po
licija, o piktadarys pastatomas kaltintoju”.

Piktadarystės žymiai sumažėtų, jei teisėjai išmestų 
į gurbą visas tas naujoviškas sociologų ir psichologų teo
rijas apie kriminalą ir kriminalistus, o pradėtų pagal 
“nuopelnus” bausti piktadarius. Ciniškai kalbant, tenka 
sutikti su radikalų teigimu, kad Amerika nebėra laisvas 
kraštas, kadangi vakarui atėjus piliečiai bijosi beišeiti į 
gatvę, o kai kuriuose miestų rajonuose ir dienos metu ne- 
besaugu. Žmogus nežino dienos nei valandos, kada iš pa
salų smogs revolverio rankena per galvą ir primušęs ar 
užmušęs apiplėš. JAV Aukščiausiajam Teismui mirties 
bausmę panaikinus, piktadariai pasidarė dar piktesni 
negu kas galėjo spėti: dabar jie žmogų apiplėšia, nužudo 
ir tokias egzekucijas pradeda praktikuoti prieš viena, ke
lis ar ir visą būrį savo aukų, kaip kad padarė šiomis die
nomis W. Virginijoje apiplėšdami ir sušaudydami 8 žmo
nes arba Morton Grove, Ill., vienoje gazolino stotyje pir
ma apiplėšė tris vyrus, po to juos suguldė ant grindų su
šaudydami. ..

Nuo 1968 metų JAV-bėse nebenusmerktas mirtimi 
joks nusikaltėlis ir Kalifornijos aukšč. teismas pripažino, 
kad mirties bausmė ne tik yra “nežmoniška”, bet dar yra 
priešinga Konstitucijai. Dar 1960 metais JAV-bėse Įvyk
dyta 56 mirties bausmės, 1961 m. 42, 1962 m. 47 ir taip 
kasmet mažėjo, kol 1968 metais visiškai sustabdyta. Mir
ties bausmių (žmogžudžiams mažėjimą Įkandin lydėjo 
žmogžudysčių daugėjimas — iš 8,400 1960 metais iki 13, 
650 žmogžudysčių 1968 metais. Primintina,. kad kalėji
muose saugiai tebegyvena ir daugiau sau patogumų rei
kalauja tokie žmogžudžiai, kaip Richard Speck, šiurpiai 
sadistiškai Chicagoje nužudęs 8 slauges studentes arba 
Sirhan - Sirhan nušovęs senatorių Robertą Kennedy. Pas
kutiniu laiku Kalifornijoje 8 žmogžudžiai, kuriems aukš
čiausio teismo sprendimo dėka mirties sprendimas buvo 
panaikintas, pabuvę po keletą metų kalėjime , buvo paleis
ti “už gerą elgesį” —ir jau spėjo padaryti po naują žmog
žudystę! Kalbama, kad kai kurie psichiniai iškrypėliai 
ar kitaip nesugebantieji įsijungti į normalų - gyvenimą

Sovietų Sąjungoje už tiesos 
sakymą galima gauti dvidešimt 
penkerius metus kalėjimo. Su
prantama kodėl. Bolševikų re
žimas yra pagrįstas melu, ku
ris negali pakęsti tiesos. Su
griovus melą, tiesa sugriautų 
ir bolševikiškąjį režimą. Ta
čiau tiesos siekimas yra taip 
tvirtai įskiepytas žmogaus sie
loje, kad jokios bausmės, jo
kie grasymai jo nustelbti ne
įstengia. Todėl, nebodami ka
lėjimo ir mirties, geležinės 
uždangos kraštuose žmonės 
kalba. Visai neseniai ir vėl pra
bilo rašytojas Aleksandras Sol- 
ženicinas, Nobelio premijos 
laureatas, pats atsėdėjęs de
šimtį metų bolševikų kalėji
me. šį kartą jis pasakė tiesą 
apie Jungtines Tautas, kurios, 
užuot nešusios laisvę paverg
toms tautoms, dar tvirčiau jas 
surakina bolševikiškojo jungo 
varžtais.

Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse už tiesos skelbimą dar 
niekas į kalėjimą nesodina. 
Tačiau žodžio laisvė labiausiai 
naudojasi tie, kurie stengiasi jos 
balsą užgniaužti, o tie, kurie 
laisvės palkimą turėtų saugoti, 
tyli. Kino artistė Jane Fonda di
deliu įžulumu perša Amerikai 
bolševikiškąjį jungą, tuo savo 
gimtajam kraštui nusikalsda- 
ma išdavimu. Tačiau tie, ku
riems patikėtas šios šalies lais
vės gynimas nuo bolševikiškų
jų užmačių, tyli.

Kai prezidentas Niksonas vy
ko pas kiniečius ir rusus su
stiprinti ko egzistencinės poli
tikos, daugelis jo keliones į 
laisvės kapų kraštus apibūdi
no kaip idealistinės taikos mi
sijas. Tikrovėje tos kelionės 
buvo brutalaus jungo misijos. 
“Moku aš kalti pančius kartu” 
— sako Baltrušaitis — “dvilin
kus pančius, laida, kad tu, 
verge, sėdėtum ei suole”!

Rugpiūčio 23 d. Ankaroje 
prasidėjo Bražinskų byla. Bol
ševikai vėl pareikalavo Bra
žinskus išduoti. Turkijos teis
mas bolševikų reikalavimą at
metė. Tačiau šių dviejų drą
suolių išdavimo pavojus dar 
nepraėjo. Kad Lietuvos Diplo
matinė Tarnyba ir Vilkas, pri
klausą nuo koegzistentiško 
State Departamento, didelio 
triukšmo kelti negali, yra su
prantama. Kad tyli Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, savo 
kopūsto galvelę pripildžiusi

“bendradarbiavimo su kraš
tu” siekimais, irgi nenuostabu. 
Bet kodėl nekelia balso už Pra
ną ir Algį Bražinskus Ameri
kos Lietuvių Taryba ir lietuviš
koji spauda? Juk šie du vyrai 
veržėsi į laisvę iš neteisybės 
kalėjimo, į kurį juos prievar-

la norėjo sugrąžinti budelio 
tarnai. Nejaugi mes prabilsi
me tik tada, kai Bražinskai su
lauks Simo Kudirkos likimo ir 
iš aukštybių pasigirs Visagalio 
balsas: “Prasivėrus žemė su
gėrė tavo brolių kraują, tačiau 
iš žemės gelmių mane pasiekė 
to kraujo šauksmas”.

Julius Smetona
*v

A, ZUJUS

PATIKSLINIMAI
Visų pirma, dėkoju, deja, Ne

žinomam Naujienų Skaitytojui, 
nurodžiusiam klaidą mano Gal
vosūkių Varžybų uždovinyje Nr. 
7. Vietoje
20! = 24329020OA1764B00O turi 
būti
20! = 243290200A17664BOOO.

Tas pats Nežinomas Skaityto
jas klausia, kaip suprasti posakį 
“atstumai tarp jų poromis visi 
skirtingi” (Uždavinys Nr. 8 apie 
aerodromus pasakiškoje Polino-Į 
mijos šalyje). Čia, gali būti, ma
no kaltės yra tik tiek, kad aš ne
pagalvojau apie tai,' jog ne vi
siems žinoma, kaip šitoks posa
kis suprantamas matematikoje!

Turiu pastebėti, kad šitokiu 
porų yra ne 500000, o daugiau! 
Yra 500000. 999999, t. y. 499999- 
500000 atstumų ir štai Polinomi- 
joje iš jų nėra dviejų vienodų. 
Paaiškinsiu paprastesnių pavyz
džiu. Jei būtų tik šeši aerodro
mai, tai atstumų būtų ne trys, 
o 15, būtent, jei sunumeruosime 
aerodromus iš eilės 1,2, 3, 4, 5, 6, 
tai turėsime atstumus (1, 2),
(1.3) , (1,4), (1,5), (1,6), (23),
(2.4) , (2,5), (2,6), (3,4), (3, 5), 
(3, 6), (4,5), (4,6) ir (5, 6) t. y. 
kaip pasakyta aukščiau, 15. Ir 
štai toj Polinomijoj—jei ten bū
tų tik 6 aerodromai — visi minė
ti penkiolika atstumų būtų skir
tingi! Tai matematikoje išreiš
kiame posakiu “poromis”, t. y. 
pavyzdžiui, poroje (2, 5) ir (3, 
4), t. y. atstumų poroje, atstu
mas nuo 2 iki 5 nėra lygus atstu
mui nuo 3 iki 4 ir 1.1, čia pat, 
vengiant galimų naujų nesusi
pratimų, reikia pabrėžti, kad at-

vyzdžiui, atstumo (2, 1) arba 
(6, 3), nes tai yra tie patys, 
jau nurodyti atstumai (1, 2) ir 
(3, 6) ir t.1.

Toliau, niekad nereikia kom
plikuoti kurių nors apibrėžimų 
matematikoje. Todėl, tai, kas 
pasakyta uždavinyje Nr. 11 apie 
dvigubus šachmatus yra visiškai 
aišku, būtent; žaidžiama tomis 
pačiomis taisyklėmis, t. y. ėji
mai daromi tomis pačiomis tai-

syklėmis, tokioje ipat lentoje, 
kaip paprastai, su tuo pačiu fi
gūrų skaičium ir pradiniu išdės
tymu, tik kiekviena pusė padaro 
iš eilės po du ėjimus. Tiesa, Ne
žinomo Skaitytojo iškeltas klau
simas, ką daryti, jei pirmuoju 
iš dviejų ėjimų, pavyzdžiui, juo
das karalius šachuojamas? Se
kant duotuoju apibrėžimu gali
ma prie to šacho pridėti dar vie
ną šachą, arba, priešingai, pa
naikinti duotąjj šachą, ar dar 
ką nors padaryti kita, tik nepra
silenkiant su bendromis taisyk
lėmis, t. y. nemušant karaliaus, 
kaip kad daroma žaibo partijo
je. Todėl, kartais gali įvykti 
taip, kad priešo karalius bus 
gavęs iš karto net keturis ša
chus! Bet, kadangi po to tasai 
karalius savo ruoštu gali du kar
tus paeiti, tai labai galimas daik
tas, kad jis sugebės pabėgti iš 
keturgubo šacho! Be to, gavęs 
dvigubą, karalius gali būti kar
tais uždengtas nuo abiejų šachų.

Čia pat pastebėsiu, kad užda
vinys apie dvigubus šachmatus 
paimtas iš žinomo rusų matema
tiko, profesoriaus E. B. Dynki- 
no redaguoto rinkinio. Ten už
davinys suformuluotas šitaip: 
Dvigubais šachmatais vadinasi 
žaidimas, besiskiriąs nuo 
prastų šachmatų tik tuo, 
kiekvienas žaidėjas daro 
ėjimus iš eilės. Įrodykite, 
šitokiame žaidime baltieji 
Ii laimėti arba bent pasiekti ly
giųjų.

Kaip- matote, šis formulavi
mas dar “neaiškesnis” už ma
nąjį.' Bet... kas sugebės įrodyti 
tai, kas reikalaujama, pamatys, 
kad šis matematinis arba, jei 
patinka, loginis uždavinys gali 
būti išspręstas net tuo atveju, 
jei pakeistume kai kurias taisyk
les, tik kad figūros judėtų taip, 
kaip jos paprastai juda.

Galiu dar atskleisti paslaptį: 
norint įrodyti, kad baltieji nie
kad neturi pralaimėti, net ne
tenka nagrinėti Nežinomo Skai
tytojo iškelto klausimo apie ša
chą pirmuoju iš dviejų ėjimų!

■pa

du 
kad 
ga

charakteriai, dabar būdami tikri, kad mirties bausmė ne
bevartojama, svarsto kokį kriminalą padarius galima ap
sirūpinti visam amžiui garantuotu išlaikymu. J. Pr.

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI

DR. R. MELL

GYVAČIŲ
Tarp Sikiango ir Jangtse upių 

balos. Miške sklaidau medžių la
pus. Kažkoks smarkus smūgis 
užpakaly manęs, tartum sunkus 
akmuo būtų nupuolęs. Ir aš stai
ga atsisuku ir akimirką žiūriu į 
nepaprastą vaizdą. Ilgas, gal 
penkių metrų šešėlis, gana bai
sios išvaizdos, sukdamasis lanku 
uolų atlaužomis lipa į kalną per 
80 centimetrų aukštumo žolę. 
Gal per 30 centimetrų prieš ma
no kojas sudaužia milžiniška uo
dega ir atsistoja prieš mane mil
žiniška gyvatė, bet pastebėjusi 
savo klaidą (gal manė, kad koks 
gyvulys), pasitraukia atgal ir 
pro paprūdį pradingsta tankmėj 
Bet tankmėj girdėti vėl cypimas. 
Matyti, gyvatė pačiupo auką ir 
smaugia. Toliau.

Trumpas ir neplatus kelias iš 
Kantono į rytus. Rėkimas, knar
kimas, nešikų skambinimas, ūki
ninkų šauksmai, ratų girgždėji
mas, ir tarp jų nesuprantamos 
kažkokios didelės varlės rėks
mas. Prie kelio žolėse vandens 
žaltys nučiupo “vandeninį kiškį” 
ir tartum botagas iškėlęs galvą 
su sugauta auka plaukia visai 
gracingai per esančią netoli ke
lio kūdrą. Prie manęs pribėgo 
kinų kareivis, nusiėmė nuo pe-

GINKLAI
čių šautuvą ir prisitaikė “van
dens žaltį” šauti, tik ne todėl, 
kad jam būtų buvę gaila neša
mo žvėrio, bet todėl, kad jis pats 
tą žvėriuką norėjo pagauti. Aš 
jį nuraminau. Prižadėjau pats 
jam atlyginti už žvėriuką, nes 
norėjau pamatyti, kaip gyvatės 
ryja. Tas vaizdas labai retai pa
sitaiko matyti, nes gyvatės pa
prastai žmogaus šalinasi ir sten
giasi nuo jo pasislėpti. Ypatingai 
kada joms pasiseka sučiupti gro
bis. Todėl kiniečiui kareiviui at
lyginimo nesigailėjo.

Perplaukusi į kitą krantą, gy
vatė savo nasrais apžiojo gyvu
lio galvą ir ėmė ryti. Pranyko 
pirmosios kojos. Bet antrosios 
kojos niekaip į gerklę netilpo. 
Tada gyvatė gyvuliuką išspjovė, 
ir kai jis jau buvo pasiruošęs pa
sprukti, jį išnaujo sučiupo iš už
pakalio ir šį sykį greit praryjo. 
Aiškiai matėsi, kaip gyvuliukas 
draskėsi gyvatės viduriuose.

Netoli Bankoko, prie Kosi- 
chango pakrantės raitosi ilgas 
raudonai, žaliai ir geltonai iš
margintas storas virvagalis. Jis 
daužosi ir plaka uodega žemę. 
Tai gražioji “velnienė”, medžių 
laipiotoja, pikčiausia iŠ visų In
dijos gyvačių, (chripopelea oran-

ta shaw). Vadinamoji akrobatė 
imasi su mėgiamiausiu savo prie
šu gekonu “tokee”. Besigrum- 
dami abu žvėrys išpuolė iš me
džio. Visuomet viršijanti gy
vatė, ši syki yra gynimosi pozi
cijoj. Narsus gekonas savo dan
timis sugriebęs gyvatę netoli 
galvos nepaleidžia. Besirisdami 
abu supuola į vandenį. Vieną 
akimirką kovojantieji vienas 
antrą paleidžia, paskiau vėl puo
la iš naujo, šį sykį gekonas vos 
truputi krimstelėjęs gyvatei ties 
galva nupuolė į vandenį, o gyva
tės uodega apsirietė apie jį ir tol 
laikėsi, kol gekonas paskendo. 
Gyvatė, kuri visuomet yra tokia ! 
veikli, gekono sukandžiota ir iš 
vandens ištraukta pasidariusi to
kia rami, kad vos šliaužioja ir vi
sai nebemano gelti. Kitą dieną 
ji buvo nebegyva.

Khasia kalnuose (šiaurės In
dijoj). Milžinas smauglys (Py- 
hon malu rus) kabo medyje pasi
kabinęs du metru nuo žemės. 
Pro šalį bėga mažutis briedis 
(muntjak). Ir nespėtum tarti 
“vienas”, kaip briedis, smauglio 
pačiuptas, netenka savo pagrin
do ir pasikabina su smaugliu me
dyje. Po trijų minučių visas 
briedis suvyniotas į pitono kūną 
ir dar po kelių minučių — pa
smaugtas.

šviesi mėnesiena. Aš guliu

laukuose prie savo trobelės. Pa- 
liai molinę trobelės sieną paste
biu lakstant laukų žiurkę. Iš po 
trobelės pamatų girdžiu kažką 
braškanti šliaužiant. Tą braškė
jimą girdžiu nebe pirmą naktį. 
Ir tik dabar pastebėjau, kad tai 
gyvatė. Ji šliaužia per slenkstį 
į mano trobelę, nes joje ji užuo
dė mano žiurkių kolekciją. Gy
vatė neiškentusi prišliaužė, šo
ko ant žiurkės ir... gyvatės nuo
dai buvo ją pasiekę. Po kelių mi
nučių ji vėl išlindo iš pamato ir 
pabėgus kelius žingsnius išsitie
sė.

Tai vaizdai, kaip gyvatės gro
bia savo grobį ir ginasi nuo prie
šų. Vietoj kitiems plėšriems gy
vuliams duotų stiprių nagų, ilčių 
ir sparnų, joms duota viso kūno 
vingrumas ir mokėjimas visu 
kūnu smaugti. Gyvatės nėra 
greitos. Didžiausias greitis, tai 
žmogaus ėjimo greitis. Bet jos 
turi nepaprastą gabumą staigiai 
iš arti auką užklupti. Daugelis 
jų j medžioklę eina, kaip prityrę 
kriminalistai, labai palengva, pa
sislėpdamos po nupuolusiais la
pais. Kiekvienas einančio žmo
gaus kojos brakštelėjimas gyva
tės yra pastebimas ir ji spėja 
pasislėpti. Nemažai gyvačių ka
bo pasikabinusių medžių šakose, 
kaip dešros. Pastebėtina, kad 
gyvatės labai taupo savo ener

giją, ir todėl jos stengiasi savo 
grobio ieškoti ne toli laukuose, 
bet prisiartinti netoli namų, ar 
dargi į pačius namus, nes čia be 
didelio vargo galima tą ar kitą 
gyvuliuką nutverti.

Gyvatės neturi ilčių ir krūmi- 
nių dantų, kaip kiti žvėrys ir jų 
pietiniai dantys galais nukreipti 
į gerklę yra daugiau skirti mais
tui — Į gerklę stumti ir pagrob
tą sutvėrimą neišleisti. Nestip
rūs gyvuliai, kaip kirmėlės, va
balai, varlės esti gyvi praryjami, 
todėl ir jų kramtyti nereikalin
ga. Kaip atsilyginimas už stip
rius nagus ir iltis, gyvatėms yra 
duoti du specialūs ilgi dantys, 
kurie padeda grobį laikyti ir tu
ri savyje nuodų, kuriais grobį 
nužudo. Mokėjimas smaugti tai 
didžiųjų gyvačių svarbiausias 
ginklas. Ypač biaurus ir pavo
jingas yra gyvačių šokimas iš 
medžio ant aukos. Paskiau gy
vatei aprietus grobį, ji prisika
binusiu prie medžio galu prisi-i 
traukia į medį patį grobį, ir to
kiu būdu gyvis netekęs pagrindo 
visiškai nebegali priešintis.

Milžiniška Indijos gyvatė pi
tonas 5*4 metro ilgio lengvai to
kiu būdu apriečia 1.26 metro il
gio leopardą ir pasmaugusi pra
ryja. Bet lygumoje tokia dviko
va nevisuomet pitonui teigiamai 
pasibaigia. Akvarij umuose be

riant milžiniškąsias gyvates pa
stebėta, kad jos įmesto negyvo 
grobio nebesmaugia. Vadinasi 
jos gyvą nuo negyvo gerai at
skiria. Daugelis medžių gyva
čių neįsteigdamos savo susirieti- 
mu sulaužyti žvėriui krūtinės 
kaulo, griebia ir apsiriečia jam 
apie kaklą. Gyvatės negali savo 
grobio susmulkinti, todėl visuo
met ryja viską iš karto. Kad 
plaukus ir gyvulio kaulus iš vi
durių prašalintų, gyvatė išdirba 
nepaprasto stiprumo nuodus, ku
riais pasiseka tuos nemalonius 
atributus suvirškinti. Tų pačių 
nuodų yra ir nuodinguose danty
se. Gyvačių nuodai randasi jų 
žandikauliuose tam tikruose re
zervuaruose netoli ausies, Tų 
nuodų tose pačiose vietose turi 
ir vadinamosios “nenuodingos” 
gyvatės, tik jos kąsdamos į gro
bį tų nuodų neįleidžia, o įleidžiža 
tada, kai grobis jau prarytas. Tik 
nedidelis gyvačių skaičius turi 
savo žandikauliuose nuodingus 
dantis. Iš pradžių nuodingieji 
syvai tiesiog iš liaukų, o ne pro- 
dantis patekdavo į pagrobtąjį 
žvėrį. Tas sutaupydavo berei-5 
kalingą nuodų eikvojimą ir ener
giją. Bet vėliau evoliucijos ke
liu ir rečiau randantis maisto, 
buvo reikalingos racionališkes- 
nės priemonės. Todėl dantyse 
atsirado skylutės, pro kurias, bi

le kurį daiktą gyvatei grobiant, 
nuodai patys išeina ir norimąjį 
sugauti objektą užnuodija, kad 
paskiau būtų nesunku pagauti.

Gyvatės nuodinguosius dantis 
įsigijo per tris atskiras epochas. 
Pirmosios epochos laipsniui ati
tinka: kobras, aspis visos eže
rų gyvatės ir amerikoniškos kor
dų gyvatės. Jų dantys yra ma
syviniai ir stovi vietoje nejudi
nami. Nuodų latakai yra ne vi
duj danties, bet išlaukinėj pu
sėj. Jie turi, daugiausia tik 9 
milimetrus ilgio. Taipogi, ne
daug daugiau tobuli yra ir ant
rojo laipsnio gyvačių dantys. Jie 
tinka daugiau grobimui, negu 
pirmo laipsnio gyvačių. Trečia
jai epochai priklauso nuodingo
sios klastingosios gyvatės, ku
rių nuodingieji dantys yra judi
nami ir turi nuodų kanaliukus 
dantų viduje.

Joms daugiau išsižiojus, dan
tys pasidaro ilgesni. Susičiau
pus dantys pasislepia žanduose 
ir nekliudo mažesnius gyvulė
lius laisvai praryti. Ilgiausi šių 
gyvačių dantys siekia nuo 21 iki 
35 milim. Šių gyvačių nuodin
gieji dantys — neilgo amžiaus.

(Naujas žodis, 1930)

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS,
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOIIU

IR GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofi*o f«bt: PRospect 8-322$
Rezid. t»Uf.: WAIbrook 5-5076

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

Rerz. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
644$ So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs sk? m hi n rj 374-8012

TelefJ PRospect £1717

DR. S. BIE21S
gydytojas ir chikurgas

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

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

DR. C. K. BOBlliS
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: HEmiock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL/ 
antradL. penstadienį nuo 1—5, tree. 
~ ' ir sesuo, tiktai susitarus.
' ’ ’ ‘ Rez.: GI 8-0873’

DR. W. E1S1N - EiSINAS 
anUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

M NINA KRAUCEL - 
KR1AUCEUUNAITB

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Šo. KEDŽIE AVĖ.

. Telef. WA 5-2670.
-■ J r* -- -

Neatsiliepus — skambinti 
471-0225.

Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71ft STREET

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

Žydas atrado 
Amerika?

To dar betrūko. Dėl Ame
rikos atradimo yra keli is
toriškai remiami pavyzdžiai, kas 
Naująjį Pasaulį pirmiau už Ko
lumbą atrado, ši garbė pirmoje 
eilėje tenka Leifui Eriksonui, 
norvegų vikingų kolonistui Gren
landijoje. Bet iki šiol nebuvo 
aiškių duomenų kas buvo pats 
Kolumbas.

Pagaliau štai vokiečių žinių 
agentūra dpa rašo iš Frankfur
to, Vokietijoje:

Ispanijoj gyvenęs žydas Chris
topher Columbus ne trumpo ke
lio į Indiją ieškojęs, o norėjęs 
rasti pabėgimo kelią Ispanijoje 
persekiojamiems žydams. Pen
kias valandas prieš persekioji
mams prasidedant jis spėjęs iš
plaukti į jūrą . Taip tvirtina Vie
noje gyvenantis žydų rašytojas

ir Žydų Dokumentų Centro ve
dėjas Simonas Wiesenthal savo 
naujoj knygoj “Segei der Hoff- 
nung” (Vilties burės), išleisto
je praeito rugpiūčio mėnesio 24 
d. Frankfurte, Walterio leidyk
loje.

64 metų amžiaus autorius Wie
senthal, pagarsėjęs masinių 
žmogžudysčių kaltininkų nacių 
medžioklėmis ir Eichmano su
radimu bei savo knyga, pavadin
ta “Doch die Morder leben” (Ta
čiau žudikai tebegyvena), sako
si jau 15 metų renkąs įrodymus 
ir studijuojąs juos, norėdamas 
paremti savo teoriją, kad Ame
riką pirmasis atrado žydas. Wie- 
senthalis tvirtina, kad impulsą 
naujų žemių ieškoti davė žydai, 
norėję pabėgti iŠ Ispanijos, kur 
jie buvo ypatingai žiauriai per
sekiojami. Savo planams jie pa
naudoję Marco Polo, rabino Ben
jamino iš Tudelos užrašius ir 
įvairius kitokius senovės pada
vimus, ypač tą apie dingusią ją 
Izraelio dešimtąją giminę”.

Kaip jau rašyta Naujienų Nr. 219 apie praeito rug
pjūčio 13 d. Miami, Fla., surengtą pavergtųjų tautų 
savaitės minėjimą, kuriame ir lietuviai dalyvavo su 
savo tautos vėliava, Lietuvos himno pa giedojimu ir 
su parodėle. Paveikslėlyje matome vieną tos paro
dėlės kampą su trijų jaunų tautos kankinių — iŠ 
kairės į dešinę — J. Lukšos - Daumanto, Romo Ka
lantos ir Simo Kudirkos atvaizdais. Kairėje sėdi 
” parodėlės prižiūrėtoja p. Ona Kaulakienė.

GRADINSKAS
NEBEVARKĮTE:

NAUJOSIOS TV

LENGVIAUSIAI NUSTATOMOS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
i LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ
1- ----------- V

G Š L 1 N INK A S 
(PUTKAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlėsL

Dar daugiau savo teorijai pa
remti Wiesenthal nurodo, kad 
Columbus tikrai vadinosi Chris- 
tobal Colon ir savo laiškus rašy
damas pavartodavo apsčiai žy
diškų raidžių. Be to Kolumbas 
puikiai mokėjęs skaityti žydų 
kalendorių ir vietoje kunigų ar 
vienuolių su savimi į laivą pa
siėmęs hebrajų kalbą mokantį 
vertėją.

Apsčiai žydų pavardėmis Co
lon gyvenę mieste Kpln (Kelne), 
kurs lotynų kalba yra vadina
mas Colon (Colonia agrippina) 
ir iš Colon vardo seimu esą kilę 
daug rašytojų, medikų ir kt.

miesčius. Rengėjai turėjo sku
biausiai nesti po stogu likusius 
parodos eksponatus, o svečiai va
žiuoti namo. ....Svečias

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
8EVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63ra STREET 
? Telefonai: PR 1-0833 ir PR

^ERKRAUSTYMAr"

M 0 V Į N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

‘ ŽEMA KAINA'
R. ŠERĖNAS

2047 W.'67th PI. WAIbrook 5-8063 
•i " /•

Pašvysk juos savo tiesoje: tavo Žodis yra tiesa. Jono 17:17.
, Viešpats visados jungia priekin žengimą ir mūsų dvasiško gyve

nimo įsvyslymą su tiesos priėmimu ir paklusnumu jai; kiekvienas Dievo 
vaikas privalo apsisaugoti nuo pamokslų, kurie siekia toliau, negu Dievo 
žodis, ir nuo tokių Krikščionių, kurie sako kad Kristus arba šventoji dva
sia kalba jiems geriau, negu šventas Rastas Toks jų pasielgimas gimdą pa
sipūtimą ir jie atmeta nuo savęs šventojo Rasto pamokinimus ir pagrau
denimus; taip darosi todėl, kad ame prigautieji mano, jog turi savyje kokį 
ten aukštesni mokytoją, o šėtonas pasmaudodamjų prisigavimu^ padaro 
juos savo noro vergais.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
ki^kvlenąm aišku, kun yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris- 
taus bažnyčia- I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokama j gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: AAr. F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR- lEDNĄSĮ SABUTIS
INKSTU. 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
Naujas rex telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktike ir chirurgije 

Ofl«a« 2750 West 71 «t St.
' ' TeL: 925-8296

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

' * uždaryta. *
Rez. tek: WA 5-3099

Dg. VYT- TAURAS 
GYDYTOJAS Ig CHIRURGAS 

tenorą praktika, spec MOTERŲ lifloi 
2652 WEST 59th STREET

1 TeL: PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie- 
niaii 2-4 Vai.* po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

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

Telef.; PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE“. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

i Moving 
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairiu atstumu 
ĄNTA.NAS ViLIMAS 

823 West 34 Place 
TeL*:1 r Rentier 6-1832

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

i Visos programos iš W0PA.
1490 kiL A. M.

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

sek- 
val

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

CHICAGO, ILL. 60629

WAUKEGAN, ILL
Kultūringas pįknikėlįs
Praeitą sekmadienį daktaro 

Geniočio rezidencijoje, Wauke- 
gano šiauriniame priemiestyje 
Įvyko LB Waukegano apylinkės 
suruoštas jaukus piknikas kar
tu su lietuvių dailininkų meno 
darbų paroda ir aukcionu. Sody
bos medžių pavėsyje išdėstyti 
svečiams stalai ir išstatyta ke
lios' dešimtys trijų žinomų daili
ninkų — p. Paukštienės, Skupo 
ir Petrikonio paveikslu.

Nors publikos nedaug tebuvo, 
bet pradėjus aukcioną didžioji 
paveikslų dalis beregint buvo iš
parduota. Keliolika svečių turė
jo progos tikrai nebrangiai Įsigy
ti vertingų meno kūrinių, kuriu 
kiti pirkosi net po daugiau kaip 
vieną.

Piknikui, parodai ir aukcionui 
daugiausiai pasidarbavo pats 
šeimininkas Dr. Giniotis ir LB 
Apylinkės pirmininkas architek
tas Edvardas Skaličius ir jo žmo
nelė Elena.

Piknikas būtų buvęs labai sėk
mingas, jei dangus būtų ilgiau 
kantrybės turėjęs: netikėtai stai
giai iš vakarų pusės pakilę bau
gūs juodai mėlyni debesys su 
perkūnais ir žaibais pradėjo di
dįjį lietų, kurs taip žiauriai ap- 

' tvindė kai kuriuos Chicagos prie-

LOS ANGELES, CAL1F.
Iš lietuvių veikimo

Lietuvių Bendruomenė ruošia 
Lietuvių Dieną, kuri įvyks š. m. 
rugsėjo 30 ir spalio 1 d. Pirmą 
dieną bus jaunimo sportas, ku
ris prasidės 12 vai. Marshal mo
kyklos sporto salėj. Laimėtojų 
per einama j ai taurei, “Bon Vo
yage” auto garažo savininkas A. 
Adomėnas paaukojo 50 dol. An
trą dieną, sekmadienį, L vai. Mar
shal mokyklos auditorijoj bus 
koncertas. Programą atliks pir
mą kartą čia pakviestas solistas 
Vidimantas Valatka, kuris anks- i 
Čiau yra dainavęs operose ir kon- ' 
ceriuose Lietuvoj. O dabar yra 
apsigyvenęs Kalifornijoj. Kitų 
aukštai meno srity iškilusių tar
pe dalyvaus visų čia labiausiai 
mėgiama solistė Birutė Dabšie- 
nž, ir šauni muzikė pianistė Rai
monda Apeikytė.

medalių iš savo uošvio Preziden
to, dar nėra svoris, kad galėtume 
paveikslą talpinti muziejuje. Ne
apsijuokime tokiais didvyriais”. 
Paprastam žmogui galima būtų 
dovanoti tokią klaidą, bet asmuo 
sugebąs kitus mokyti, privalėjo 
žinoti, kad generolui Stasiui 
Raštikiui prezidentas Antanas 
Smetona nebuvo uošvis. A. Sme
toną turėjo du vaikus. Duktė Ma-! 
rija ištekėjo už pulkininko Valiu
sio ir gyvena Washington DC., 
o sūnus Julius gyvena Clevelan- 
de. Generolas Raštikis yra vedęs 
Adomo Smetonos, Antano Sme
tonos brolio dukterį.

Stasys Juškėnas

TfVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

SKAITYK PATS PARAGINS

KITUS SKAITYTI

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda j gamtos vaizdų ir garsų ste 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
šelmes. ~ • *

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 126 psL Kama SI.-*-.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos

Kišeninio formato, 157 psi. S2.00. * * *
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE- Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST QF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $£00

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1-00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANDAI. Rinktina lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrine 

Uai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 pšt
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poeziją 115 psl. $3.t0.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem* 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Hąlsled SU, Chicago, 11L 60608 
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2533 W. 71st Street
Tel«f.: GRovehiU 6-2345^

1410 So. 50th Ave., Cicero Į
Telef.: TOwnhall 3-2108-S I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

- z.. . e J 4- « Į . ’ V

..i.,,..-..-.-

Prieš koncertą, tą pačią diena 
tuoj po lietuviškų pamaldų šv. 
Kazimiero parapijos salėj bus 
Inos Leškienės dailės parodos 
atidarymas. Žodį tars rašytoja 
Alė Rūta-Arbiehė.

Lietuvių Diena paprastai ap
jungia visus losangeliečius lie
tuvius, tad ir šiemet tikimasi ne
liks nė vieno, kuris nedalyvautų 
šioje šventėje. - J. K.

Sąmoningos klaidos
Lietuviška patarlė sako, kad 

tik nieko nedirbantis neklysta. 
Klaidų pasitaiko visur ir jos be
veik neišvengiamos. Net ir mū
sų enciklopedijoje yra nemažai 
klaidų. Kartais tos klaidos nėra 
perdaug esminės ir skaitytojas 
jas praleidžia nekreipdamas di- 
dęĮip, (iėmęsio. Bet pasitaiko 
klaidų sąmoningai ar ir nesą
moningai padarytų dėl kurių at
skiram žmogui, organizacijai ar 
tam tikrai žmonių grupei sudaro 
nemalonumų. Kartais tokios 
klaidos verčia skaitytoją net nu
sišypsoti.

Prieš porą metų Laisvojoje 
Lietuvoje buvo parašyta, kad 
1918 m. prof. Augustinas Volde
maras iš Vilniaus radijo bango
mis pranešęs pasauliui apie Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimą. Tuo tarpu Lietuvoje ra
dijo atsirado tik 1926 m. Štai ir 
vėl skaitau Laisvosios Lietuvos 
išleistą 1972 m. rugsėjo 14 d. 
numerį, kuriame A. R. piktokai 
pasisakęs, kam Balzeko muzie
juje kabo generolo Stasio Raš
tikio paveikslas, pavadinęs jį mū
sų laikų čicinskiu ir straipsnį už
baigia: ”šio generolo vieninte
lis nuopelnas, kad surinko daug

N Ą IT J Į į N A S

? -

Sąyo naminę vaistų spintelę reiki* 
nepaprastai svariai ir tvarkingai už 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplą^tį 
lentynas; patikrint* visus užrašus, 
kad neįvyktų klaidų, nes vaistų su
maišymas gali buff fatališkas? Patik
rinti; kokių vaistų trūksta if juos pa
pildyti, kac| būtum bet icoįciam mh- 
Ketum ui pasiruošęs. 9 * z

Susirinkimu ir parengimu
PRANEŠIMAI

— Humboldt Parko Lietuvių klubo 
narių mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 20 dięną 12:30 vai. 
po pietų Almera Sunoris svetainėje, 
1640 N. Drake avė., pirmame aukšte, 
103 kambaryje. Nariai ir narės prą- 
šomi skaitlingai atvykti ir kandidatų, 
norinčių į mūsų klubą įstoti atsivesti. 
Grįžo mūsų pirmininkas iš atostogų 
Lietuvoje, papasakos patirtus įspū
džius kelionėje. ’ Po susirinkimo vai
šės. W. Manku^, sekr.

— Žemaičių Kultūros Klubas baigė 
savo atostogas ir pirmas susirinkimas 
Įvyks trečiadieni, rugsėjo mėn. 20 d. 
7:00 vai. yak. Hollywood svetainėj, I 
2417 W. 43rd St? Nariai kviečiami 
atsjląnkyti ir aptarti £lubo reikalus, 
kurių yra daug. Po susinti kimo Kus 
vaišės. RoĮį DjdlųaĮvienė, rašt.

ONAI NARBUTIENEI
mirus, didžipiup nu|iū<|įmę likusiai dubleriai ALDAI WRL- 
LĘSTAT .ir jos šeiivąj, seseriai, MĄRŲAI NĄPPJd^NĘĮ, 
kitiems giminėms bei arliiniesicpis, reiškią mg gilią ųžup- 
jautą ir kartu Kūdiine.

JUOZAS BiVCĘVIčIUS SU ŠEĮ^A GARSINKITES NAUJIENOSE
s _ NAUJIENOS, CHICAGO «. ILI----- WKDNES. SEPTEMBER M, 1WS



BRONIUS MURINAS NATURMORTAS (Akvarelė)

Iš ruošiamos parodos rugsėjo mėn. 23—24 d. Meno "Židinio" galerijoj Brooklyn, N. Y., 361 Highland 
Blvd. Dailininkas išstato 40 nauju akvarelės bei akrilikos darbu.

ATSIŠAUKIMAS
Jaunimo Peticijos reikalu

Antrojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso didieji Įvy
kiai jau praeityje. Iš keturių 
kontinentų, iš keturiolikos vals 
lybių suvažiavę, pasisėmėm 
daug žinių ir užsiangažavom 
naujiems uždaviniams. Dabar, 
sugrįžę i gvvenamasias vietas 
ir trumpai pailsėję, turime 
ryžtis užbaigti ankstyvesnius 
užmojus ir ruoštis naujiems.

Vienas iš pagrindinių Jau
nimo Kongreso darbu dar vra 
neužbaigtas. Tai Jaunimo Kon
greso Komiteto paskelbta Jau
nimo Peticija, kuriai dabar tu
rime skirti savo dėmesį ir pa
stangas. Turime angažuotis ir 
kitus jungti i Jaunimo Petici
jos parašų rinkimo darbą.

Todėl, atsikvėpę nuo didžių
jų praeitos vasaros darbų, iš- 
naujo pasiryždami skelbiame 
Jaunimo Peticijos parašų rin- 

jkimo vajų! Kreipiamės į visus 
laisvame pasaulyje gyvenan-

11 ............... ..

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, 1LU 60603

4" TT........... ........................................■ 1^—1

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS
.. . .... - - ■■ -- ------------------ e

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI 
j 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 Vieniše Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
... ---------

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

Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
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Jaunimo Peticija siekiame 
atkreipti pasaulio, o ypatin
gai Jungtinių Tautų generali
nio sekretoriaus Kurt Wald
heim dėmėsi i nesibaigiančias 
sovietų vykdomas represijas 
pavergtoje Lietuvoje. Mus ska
tina mūsų broliu ir seserų atvi- 
ras pasipriešinimas, jų laisvės 
šauksmas, kuris Įpareigoja dė
ti visas pastangas jungtis kovon 
už žmogaus ir tautos teises pa
vergtoje Lietuvoje!

čius lietuvius, o ypatingai jau
nimų, jungtis i ši darbą.

Parašus turime rinkti visur, 
ypač kitataučių tarpe: darbo
vietėse, mokyklose ir univer
sitetuose, prie bažnyčių ir par
duotuvių, parengimuose, gat
vėse ir kitur.

Jaunimo Peticijos Komisija, 
atlikdama parašų rinkimo ko
ordinacini darbą, palaiko ry
šius su visais Jaunimo Meti] 
komitetais ir Jaunimo Kong
reso ryšininkais. Raginame 
kreiptis i vietinius JK-so talki
ninkus, kur bus teikiama in
formacija ir dalinami bei su 
renkami peticijos lapai. Arba 
kreiptis Į Jaunimo Peticijos 
komisiją, adresu: 2100 S. 49 
Court. Cicero, III.. 60650.

Visi raginami jungtis i para- 
šiu rinkinio darbu. Ryžkimės 
surinkti 500,000 parašų. Savo 
parašu ir parašų rinkimu pro
testuokime prieš Lietuvos pa
vergėją ir lietuvių tautos nai
kintoją !

Jaunimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis!

Antanas Kizlauskas 
Jaunimo Peticijos komisijos 

pirmininkas

Palubinskienės 
grafikos paroda

Praeitą šeštadieni, rugsėjo 16 
dieną Čiurlionio galerijoje. Jau
nimo Centre buvo atidaryta 
clevelandiškės dailininkės Nijo
lės Vedegytės - Palubinskienės 
grafikos darbų paroda. Išstaty
ta 35 darbai — 12 ofortu, 7 me- 
džio raižiniai. Kiti — medžio ir 
kartono bei lino ir tušo pieši
niai.

Dailininkė yra subrendusi 
menininkė. Anksčiau parodose 
pasirodydavo su tapybos dar
bais, šį kartą Chicagon atvežė 
gan gerų grafikos darbų. Saky
čiau ofortai bene geriausi bus 
jos darbai. pvz„ pagal katalo
gą Nr. Nr. 1, 2, 6, 7; lino raiži
nys Nr. 23.

Dail. Palubinskienė baigė ta
pybą ir grafiką Clevelando Me
no Institute. Su savo darbais 
plačiai dalyvavo meno parodo
se ir yra laimėjusi keletą pre
mijų už savo darbus.

šią jos parodą rengia ir glo
boja Korporacija “Giedra”.

Paroda pasibaigs sekmadieni, 
rugsėjo 24 d. Koresp.

Chicago Tribune teigiamai 
Įvertina Jono Dovydėno 

parodą
Jane Allen, Chicago Tribune 

fotografijos kritikė, rugsėjo 
mėn. 17 d. Arts, Fun, Books prie
de šitaip įvertina Jono Dovydė
no fotografijų parodą:

“Pagaliau sezonas pradėtas Jo
no Dovydėno puikia 44-rių fo
tografijų paroda Douglas Ken
yon, Inc. galerijoje, 230 E. Ohio 
St. (iki spalio 3 d.). Paroda, pa
vadinta Belfastas 1971 metais, 
susideda iš fotografijų, padary

tų aprašymui apie airių s.ukili- 
■ mą Earth žurnale.

Dovydėnas turi nepasakoms 
sugebėjimą, kas priklauso tik ge
riausioms fotografams, visuomei 
pagauti momentą filme, kuris 
yra ypatingai konkretus ir kar
tu atrodo įtaigojantis visuotinos 

, reikšmės sugestijomis.
I augelis Belfasto nuotrauki 

turi šią savybę. Moterys gedu
le, laidotuvių procesija per lau
kus menkų namelių fone, gėles 

i nešančio raito berniuko drovi 
i ekspresija — yra pilni padėties 
' išraiškos.

Arnoldas Giedraitis su savo te- 
į atro trupe rengiasi populiaraus 
.Marigolds vaidinimo pastatymui 

i Albright teatre, Warrenville, Illi- 
i nois, spalio mėn. pradžioje.

Saulius šimoliūnas

POTVYNIAI CHICAGOJE

Dėl nepaprastai smarkių liū- 
j čių praeitą sekmadienio naktį ir 
pirmadienio rytą aptvino Chica
gos vakariniai ir šiaurvakariniai 
priemiesčiai. Lietaus per tą lai- 

I ką palijo daugiau kaip 3 pėdos. 
Des Plaines ir Fox upės tiek pa
kilo, kad žmonės vietomis pra
dėjo smėlio maišais daryti bė
dos tvenkinius, prisibijodami, 
kad upės išsilies. Tai trijų sa
vaičių bėgyje antras toks pot
vynis. Aptvinę yra Evanstonas, 
Wilmette, Park Ridge, Des Plai
nes, Elk Grove, O’Hare aerodro
mo apylinkės ir kt.

Nepaprastai smarkios liūtys, 
prasidėjusios nuo liepos vidurio, 
pridarė daug nuostolių namų sa
vininkams ir užmiesčio daržinin
kams. Apskaičiuota, kad nuo lie
pos 1 dienos Chicagos vakari
niuose priemiesčiuose palijo iki 
25 colių, o šiaurvakariniuose 
priemiesčiuose dar daugiau. Dėl 
audros kaltės žuvo 5 žmonės.

— Marija ir Petras Kenutis, 
ilgamečiai Naujienų skaitytojai 
iš Cicero apylinkės, vasarą pra
leido savo vilioję. Fontana, Wis., 
netoli Geneva ežero, kur juos 
aplankė atostogų proga dauge
lis pažįstamų. Toje gražioje 
apylinkėje nuolatos gyvena Pet
ras Sriubas, Ūsienė ir dar dau
giau lietuvių.

— W. česna. Naujienų skai
tytojas iš Brighton Parko apy
linkės. išsikėlė gvventi į Hicko- ’"V sry Hills, III., kur pirko namus, 
netoli savo darbovietės General 
Foods Corp.

— Romas Sakadolskis, Jauni
mo Kongreso pirmininkas ir 
Jaunimo Sąjungos įgaliotinis 
Amerikoje, taip pat Juozas Šla
jus, JK Informacijos vadovas, 
kviečia į Spaudos konferenciją 
rugsėjo 24 d. 2 vai. popiet Mar
gučio patalpose. Konferencijoj 
padarys pranešimus įvairių ko
misijų pirmininkai. Spaudos 
bendradarbiai ir visuomeninin
kai kviečiami dalyvauti. Po 
pranešimų bus tęsiami pasikal
bėjimai ir diskusijos prie ka
vutės.

— Jerry Skizas, St. Laurence 
aukšt. mokyklos abiturientas, 
pasižymėjęs sporte ir moksle, 
studijuoja Tulsa universitete.

— Vilius Bitautas ir Janet B. 
Jomantas iš Gage Parko apylin
kės baigė Illinois universitetą 
Circle campus. Iš Brighton Par
ko apylinkės baigė Rita Tarvi- 
daitė ir Tomas Ewalt. Taip pat 
baigė studentai iš Marquette 
Parko apylinkės: Rimas Gale
nas. James Klora. Sandra Kup- 
rėnaitė. Bart Mažeika, Janet 
Bakūnaitė. Irena Skiriutė, Pau
lius Baltys, Živilė Bilaišytė ir 
Vilija Dailidkaitė.

“NAUJIENAS” SKAITO VTSU
SROVIU ŽMONĖS: DARRTNTN-
KAT. BTZNTERTAT. PROFESIO
NALAI. DVASININKAI. VALS
TYBININKAI. MOKSLININKAI. 
JIE ŽINO. KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGI AUSTAS 

ŽINIAS TB GERINUSIUS 
RAŠTUS.

4ELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku .ir Darbininkių

POSITIONS OPEN IN 
HEALTH CARE FACILITY 
EARN WHILE YOU LEARN

Immediate openings for full & part 
time personnel.

’ NURSES. R.N.’s & L.P.N.’s,
> COOKS & KITCHEN HELPERS
> NURSING AIDES & ORDERLIES 
’ HOUSEKEEPING PERSONNEL.

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

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

Sick leave.
Call 971-2645 

or apply in person 
'OUR SEASONS NURSING CENTER 
5801 S. CASS AVE. WESTMONT, ILL.

MEDICAL OPPORTUNITY 
L. P. N’s (Evenings) 

3—11 and 11—7. Nursing Home. 
Eperienced preferred. 

Convenient to transportation. 
Full time. — Part time. 

L. P. N’s — all shifts. 
CR 7 6868

FEMALE ASSEMBLERS 
MALE PACKERS

RADIO REPAIR EXPERIENCED 
PREFERRED BUT WILL TRAIN 

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

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

Know Medical Records 
Shelter - care. Northside. 

929-2931

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAPKITE SAVISTOVIU
BŪKITE NEPRIKLAUSOMU BOSU
Pirkite tą taverną ir daugiabuti 
namą prie Midway aerodromo.

Tvirtas mūrinis pastatas. $27,000 
grynų pajamų per metus ir dar butas 
jums nemokamai, kurį taip pat gali
ma išnuomoti. Tą puikią nuosavybę 
galima įsigyti įprasta tvarka arba kei
čiant į turimą namą arba kitą nekil

nojamą nuosavybę.
Nelaukite. Skambinkite šiandien.

ARCHER SUBURBAN 
7834 W. 95th STREET 

HICKORY HILLS 
585-1330 arba 598-1400

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

<0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IEŠKO NUOMOTI 4 ARBA 5 KAM
BARIUS — 2 suaugę — be baldų. 

Bridgeporte.
Skambinti BI 7-0270.

— Frances Pukienė išrinkta 
Tonti mokyklos Tėvų ir mo
kytojų sąjungos valdybon bib
liotekos ir bendrojo lavinimo 
reikalams.

— Mary Charaska, Marquette 
Parko lietuvių namų savininkų 
organizacijos valdybos narė 
švietimo reikalams, dalyvavo 
Illinois Tėvų ir mokytojų Są
jungos konferencijoje. Ji iš
rinkta valdybon įstatymų rei
kalams 25-me distrikte.

— Kevin Statkus žaidžia pa
grindinėje quarterback pozici
joje Br. Bice aukšt. mokyklos 
futbolo komandoje Crusaders.

Varnas Montessori Židinė
lyje — 3038 W. 59 St. — veikia 
atskira, tik Lietuvių kalba ve
dama klasė. Suinteresuoti tėvai 
auklėjimu savo mažųjų lietuviš
koje dvasioje kviečiami pasi
naudoti šia puikia proga. Klasę 
veda montesorininkė Dr. Julija 
Smilgienė. Informacijoms skam
binti 776r6667 arba 778-6514.

(Pr).

TERRA
3r«H2>nyb*i, Laikrodžiai. Dovine* 

vltomt progomi.
3237 WEST 63rd ST.. CHICAGO

TeleL 434-4660

A. G. AUTO REBWLDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. &3rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 7763881
Anicetas Garbačleuakas, sav.

REAL ESTATE FOR SALS Į REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui 1 Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
. IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

j NIŠŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

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

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

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

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

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

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

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

kamb. mūrinis. $30,000.
LEMONTE, lotas ir 3 mieg. naujai 

statomas namas.
32- RA IR HALSTED, restoranas su

6 kambariu butu. $390 naiamu i mėn.
BIZNIO LOTAS. B-l zona, 50x150’, 

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

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

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

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

1st OFFER — 4 bdrm., mante^ 
nance, free home — 3 fin. rms. in 
basement. Move — in. Cond. Extra 
adj. 30 ft. lot.

CENTANNE REALTORS
237-4600

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

mos. Tel. GR 6-5924.

; NEAR 62 & WASHTENAW
See this 6 room teston brick Georgian 
with 2 car brick garage. Finished 
room in basement, 1% baths, large 

lot, many extras. ’ Only $33,000.
MILAN & MILAN

PR 9-4063

K. B R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Tilsoml luto motorai, rtabdzlal, 

tune-ups Ir t. t.
4*24 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9227

M. A. ŠIMKUS
Real Istafe, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 2S4-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.

. .į

a£1L! INSURANCE i REALTY
A. L A U R A I T I S į

TNCOME TAT ’
<645 So ASHLAND AVI. 

LA 34775
(Currency Exchange ištaigoj) I 
Pigus aufomobIBv draudimai.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, <O<5 Archer 
Chicago, HI. 6A63X TeL YA 7-59M

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas
26^6 WEST 69th STREET

TeL: REpublIc 74941

SAUGUMAS NAMUOSE
LIUKSUS MODERNUS beveik nau

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

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

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

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

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

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

6 BUTŲ LIUKSUS, 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Puikios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69.900.

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

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, 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 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Ph. AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant SS7 sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

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

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

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

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

TEL. 436-7878

NEAR 85 & ALBANY
Ph 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 94063

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy 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. Bl. 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 dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656
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