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“Passiev”, politinis rusų emigrantų mėnesinis žurnalas, lei
džiamas Frankfurte, Vak. Vokietijoje, š. m. liepos mėn. laidoje 
I nr. 6 — 1181) įžanginį skyrė rusų-lietuvių santykiams. Nuro
dęs, kad istoriniu atžvilgiu lietuviai — esą labiausiai rusams arti
ma tauta, kad dar XIII amžiuje jie sugebėjo atsispirti vokiečių 
ordinui, gi XX šimtmetyje jie sugeba išlaikyti savos respublikos 
tautinį pobūdį, rusų žurnalas teigia: “lietuviai katalikai yra, gal 
būt, pati religingiausia tauta SSSR rėmuose. Tuo būdu lietuviai, 
po žydų antroji tauta (pažymėta: tautybė Sovietų Sąjungoje) 
galinti tikėtis savųjų tautiečių paramos iš Vakarų”.

Esą, gal būt dėl to tautinis pa
sipriešinimas Lietuvoje stiprėja 
žymiai labiau kaip kitose respu
blikose, gi jos religinis ryžtas 
tautoje palaikomas žymiai dides
niu mastu. “Dėl to ■.— toliau tei
gia žurnalas — ir suprantama, 
kad jei Maskvoje protestą pasi
rašo 20-30 žmonių, tai Lietuvoje 
104 kataliku dvasiškiai rašė So
vietų S-gos kom. partijos Cent
ro Komitetui, gi tuo metu, kai 
pas mus (Rusijoje) dėl religi
nės priespaudos reiškė protestą, 
pasirašę’Keli tūkstančiai, tai Lie
tuvoje peticiją pasirašė 17,000 
asmenų”.

Toliau rašoma apie įtampą 
(“įkaitinimą”) Lietuvoje ir apie 
Kaune š. m. gegužės 18 d. pra
siveržusią “tautiniai — religinę 
manifestaciją”. Esą, minia mili
ciją puolusi akmenimis ir šioji 
turėjusi atsitraukti. Režimas, 
prisimindamas įvykius Novočer- 
kasko mieste, (kai tramdžius su
kilėlius buvo vengiama-'panau- 

..doti.yietos,įgulą) panašiai pasi
elgęs ir Kaune. Vietos įgula "ne
panaudota, nors joje lietuviai ir 
netarnaują. Taigi “kareiviai bu
vo uždaryti kareivinėse. Sukili
mui malšinti buvo iškviestas pa
rašiutininkų dalinys, speciali 
MVD grupė, sakoma, iš Kauka
zo”.

Esą “liejosi kraujas, minia iš
sklaidyta. Kaune — ramu. Gal 
būt, Nixonui pravažiuojant pro 
Borovickių vartus Kremliuje jis 
prisiminęs ten buvusį šaudymą 
(auto vilkstinei vykus su rusų 
kosmonautais bei Kremliaus va
dais — Red.), tačiau apie Kauną 
jis nieko neišgirdęs”.

Pagaliau, rusų emigrantų žur
nalas pažymėjo kaip būdingą 
bruožą tai, kad rusų daliniams 
Lietuvoje nebuvęs duotas įsaky
mas šaudyti į lietuvių minią ir 
kad apie įvykius Kaune pasaulis 
patyręs iš rusų — pasipriešini
mo veikėjų Maskvoje. (E)

iš viso PASAULIO

SAIGONAS. — Komunistų 
puolimas pajūryje, centrinėje P. 
Vietnamo dalyje, gresia svar
biam keliui nr. 1. šiaurinėje pro
vincijoje komunistai turi užėmę 
4 apskričių miestus. Iš viso jie 
jau užėmė 13 apskričių centrų 
iš 272 P. Vietnamo apskričių.

WASHINGTONAS. — Užsi
tęsus Daniel EUsberg ir Antho
ny Russo teismui dėl valstybi
nių paslapčių paskelbimo, patys 
kaltinamieji kelia bylą teisin
gumo departamentui ir visoms'
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Civilė moteris perkelia per upę du mūšin pasirengusius kareivius. O gal, jie dezertyrai, pasitraukia iš kovos lauko?

NEW YORKAS. — Pašto įstaigos tapo arabų teroristų pa
dėjėjais. Arabų išsiuntinėti siuntinėliai Izraelio diplomatinėms 
įstaigoms jau perplaukė Atlanto vandenyną. Trys bombos buvo 
rastos New Yorko centriniame pašte ir viena Montrealyje, adre
suota vietiniam Izraelio konsului. Londone buvo rasti septyni 
siuntinėliai, 2 Ženevoje, 2 — Paryžiuje ir kelios bomlx>s pašto 
keliu atėjo i Izraelį. Matyt, arąį>ų organizacija, kuri tuos siunti
nius siunčia, turi viso pasaulio Izraelio diplomatų adresus.

Kongresas didina

NEW YORKAS. — Jungtinių Tautų generalinei asamblėjai 
toną davė jos naujo prezidento Stanislaw Trepczynski kalba, ku-

WWASHINGTONAS. — At
stovų Rūmai vėl priėmė lėšas 
darbo, sveikatos ir šalpos de
partamentui, kurių prezidentas 
Nixonas gali nepatvirtinti. De
mokratų valdomas kongresas 
šiais rinkimų metais bando di
dinti Įvairių įstaigų biudžetus, 
nors vyriausybė skundžiasi, kad 

i toks didinimas sukelia infliaciją.
Prieš mėnesi prezidentas Ni

xonas vetavo Įstatymą, kuris 
kongreso buvo priimtas su 1.8 
bil. dol. daugiau lėšų, negu vy
riausybės buvo prašyta. Antra
dieni Atstovų Rūmai padidino 
vyriausybės prašomas lėšas 836 
milijonais. Ir šį Įstatymą prezi-

smurto dvasioje
NASSAU. — Antradienio bal

savimai Bahamų salose vyko 
smurto atmosferoje. Valdančioji 
Pažangių liberalų partija, juo
dųjų piliečių rankose, pažadėjo, 
laimėjusi rinkimus atsiskirti nuo 
Britanijos ir tapti pilnai nepri
klausoma respublika. Opozicijos 
partija tvirtina, kad Bahama ne
turi nei jėgų, nei turtų gyventi 
viena. Ją tuoj gali pagrobti Ku
ba ar kuri kita kaimyninė vals
tybė.

Bahamų salų yra apie 700, ta
čiau tik 20 yra gyvenamos. Sa
lų pajamos daugiausia gauna
mos per turizmą, gyventojų yra 
180,000. Atsiskyrimo nuo Brita
nijos klausimas sukėlė gyvento
jų tarpe didelius ginčus.

už jų telefonų klausymą. Tas 
klausymas buvęs be teismo Įsa
kymo ir todėl nelegalus.

SAIGONAS.__Amerikos ka- rioje jis, užuot kalbėjęs, kaip įprasta, diplomatinėm, neutraliom
ro aviacijos kapitonas Charles frazėm, puolė Vietnamo karą ir “tuos valstybininkus, kurie už tą 
Lafayette numušė jau šešis š. , Karą atsakingi. “Masinis žudymas, kraujo .upės, mirštančios 
Vietnamo lėktuvus ir tapo oro ' moterys ir vaikai” buvo pirmojo lenko prezidento Jungtinių Tautų 
“tūzu”.
< ARLINGTONAS. — Jaunas,23 
metų amžiaus vyras Gale Ott, 
atsiklaupė prie buv. prezidento 
John Kennedy kapo ir nusižudė 
susibadydamas smailiu peiliu.
Jis mirė ligoninėje. Jo draugai tkelia Ugandos rasistinės politi- 
sako, kad jis turėjęs asmeninių 
sunkumų.

Y0K0H0MA. —Japonijos po
licija suėmė 25 radikalus, kurie 
demonstravo prie JAV karinės 
bazės, neleisdami iš remonto 
dirbtuvių išvežti 10 šarvuotų au
tomobilių. Policija turėjo 79 su
žeistus, nukentėjo ir 5 protesto 
dalyviai.

WASHINGTONAS. — Pirma
dienį Baltuose Rūmuose lankėsi 
naujoji Miss America Terry 
Anne, Meeuwsen ir pernykščia 
Miss America Laurie Lee Schae
fer.

NEW YORKAS. — Į vienus 
namus naktį įsilaužė plėšikas. 
Kada buto savininkas ji puolė, 
plėšikas atsuktuvu jį subadė še
šis kart, lengvai sužeisdamas ir 
jo žmoną. "Sužeistas savininkas 
nuslinko iki revolverio ir plėšiką 
peršovė dviem šūviais. Dabar 
teisme abu kaltinami: savinin
kas kaltinamas antro laipsnio už
puolimu ir pavojingo ginklo tu
rėjimu.

istorijoje tema. Trepczynski pakeitė Indonezijos Adomą Maliką, 
nes didžiųjų .valstybių susitarimu šiais metais pirmininkauti asam
blėjai teko Rytų Europos valstybių atstovai. Paskutinis rytų 
europietis pirmininkavęs asamblėjai buvo rumunas 1967 metais.

Naujoji asamblėja turės ne 
vieną sunku klausimą. Britanija VĖLIAUSIOS ŽINIOS

MANILA. —Naga mieste, kur 
tiltui sugriuvus nuskendo upėje 
140 maldininkų, suvažiavusių į 
atlaidus, ta proga iš kalėjimo pa
bėgo 52 kaliniai, kai sargai buvo 
išsiųsti gelbėti iš upės žmonių.

Sirija nepaleidžia 
JAV diplomato

WASHINGTONAS. — Valsty
bės departamentas paskelbė, kad, 
nežiūrint jo pastangų per Itali
jos ambasadą, Sirija nepaleidžia 
JAV diplomato, majoro Richard 
Barrett, kuris neseniai buvo pa
skirtas į Amerikos ambasadą 
Jordane karo ataŠės pareigoms. 
Rugsėjo 9 d. majoras Barrett 
važiavo iš Jordano Į Libaną per 
Siriją pasiimti savo šeimos. Si
rijoje jis buvo suimtas. Sirija 
pripažino patį suėmimo faktą, 
tačiau neskelbia, kuo jis yra kal
tinamas ir neatsako į JAV pro
testus.

Majoras Barrett, 36 metų, ki
lęs iš Madison, Wisconsin, gerai 
moka arabų kalbas.

kos klausimą ir reikalauja pa
sisakyti prieš Azijos kilmės gy
ventojų ištrėmimą iš Ugandos. 
Amerika bus kaltinama, kad ji 
perka iš Rodezijos chromą ir tuo 
pažeidžia JT blokadą Rodezijai. 
Savaime aštrus bus Viduriniųjų 
Rytų ir terorizmo klausimas. 
Lenkas asamblėjos pirmininkas 
kalboje nieko neužsiminė apie 
terorizmą, nes Sovietų Sąjunga 
nenori supykinti arabų.

Grupė “neutraliųjų” valsty
bių žada kelti asamblėjoje Kam- 
bodijos delegacijos klausimą. Jos 
bandys neleisti Kambodijai at
stovauti Lon Nol vyriausybės de
legatams, tvirtindamos, kad tik 
princas Sihanoukas gali atsiųsti 
legalią delegaciją.

Asamblėjos atidarymo dienos 
rimtį sudrumstė vienas jaunas 
vyras, kuris svečių balkone ėmė 
šaukti: “Išleiskite mano žmo
nes. Sovietų Sąjunga įkaitais 
laiko žydus. Kur jūsų žmonišku
mas?” Jis nuo balkono pradėjo 
matyti Į salę lapelius, tačiau trys 
uniformuoti sargai jį greit išve
dė iš salės.

Stanislaw Trepczynski yra 48 
metų Lenkijos užsienio reikalų 
viceministeris. Jis gerai kalba 
prancūzų, anglų, rusų ir vokiečių 
kalbomis. Lenkijoje jis savo po
litinę karjerą pradėjo darbinin
kų unijose, 1945 m. įstojo į ko
munistų partiją ir vienu metu 
buvo komunistų partijos centro 
komiteto sekretoriumi. Jis lai
komas naujojo partijos vado 
Giereko žmogum, padėjęs jam 
nuversti Gomulką po Lenkijos 
darbininkų riaušių. Kilęs iš Lo
dzės, Trepczynski yra Lenkijos 
notaro ir mokytojos sūnus, bai
gęs ekonomikos mokslus.

— Vilniaus spauda pavėluo
tai pranešė, kad matematikas, 
prof. dr. Kleopas Grincevičius 
mirė Vilniuje rugpiūčio 23 d.

♦ Praėjusį sekmadienį iš Či
kagos Meigs aerodromo pakilo 
nedidelis lėktuvas su lowos šei
ma. Vairavo vyras David Utros- 
ka. Po keliu minučių lėktuvas 
stipraus vėjo buvo nublokštas Į 
ežerą, kur lakūno žmona Sanda 
ir trys vaikai prigėrė. Jam pa
vyko išsigelbėti. Antradienį nak
tį David Utroska nusišovė.

♦ V. Vokietijos oficialus ra
portas apie įvykius Muench eno 
olimpiadoje, kur arabai teroris
tai nužudė 11 izraelitų, sako, kad 
Muencheno policija pasielgė tei
singai. Visi izraelitai žuvo nuo 
arabu rankos.

♦ Vakar Jungtinių Tautų 
asamblėja išsirinko darbotvar
kės komitetą !iš 17 valstybių 
atstovu.

♦ Š. Airijoj įvyko didesnis bri
tu kariuomenės susišaudymas su 
airiu teroristais. Penki teroris
tai buvo peršauti.

♦ P. Vietnamo kareiviai at
kakliai gina Mo Due miestą į 
pietus nuo Da Nango. Komunis
tai šioje srityje išvystė kelis di
desnius puolimus.

♦ New Jersey buvo viena iš 
keturių valstijų turėjusi savai
tinę loteriją. Dabar gubernato
rius William Cahill paskelbė, 
kad loterijos traukimai bus kas
dien.

heroino pirkliams
WASHINGTONAS. — Sena

torius William Spong iš Virgini- dentas gali vetuoti, 
jos ragina kongresą Įvesti mir
ties bausmes vienai nusikaltėlių' žaidimą. Demokratai nori pasta- 
kategorijai — heroino platinto
jams. Jis nurodė, kad heroino 
pardavinėjimas duoda labai di
delį pelną. -Turkijoje ūkininko 
užauginto opiumo kilogramas 
kainavo 22 dol., o tas pats opiu
mas, heroino formoje, New Yor
ko gatvėse atneša pirkliams 22,- 
000 dol.

Senatorius Įrodinėjo, kad to
kiam pelnui masinant, nusikal
tėliai neboja paprastų bausmių, 
juos atgrasinti gali tik mirties 
bausmė.

Stebėtojai Įžiūri čia politini

tyti prezidentą į tokią padėti, 
kad jie galėtų kaltinti jį lėšų 
mažinimu švietimui ir šalpai. 
Prezidentas tvirtina, kad lėšų 
didinimas neįmanomas be dides
nių mokesčių, kurių jis pažadė
jo nedidinti.

Japonui sunkus 
normalus gyvenimas

ledo

Kanadiečiai 
loš Maskvoje

MASKVA. — Kanados
ritulio profesionalų žaidėjų rink
tinė atvyko į Maskvą, kur bus 
žaidžiamos keturios rungtynės 
su Sovietų Sąjungos rinktine. 
Sovietai nustebino kanadiečius 
buvusiuose Kanadoje susitiki
muose, kurių du sovietų rituli
ninkai laimėjo, vieną pralaimė
jo ir vieną sulošė lygiomis.

Bilietai į Lenino stadijoną 
Maskvoje jau seniai išgaudyti. 
Dalis bilietų buvo pardavinėja
mi per sporto klubus, darbo uni
jas, kitus pasiėmė valdžios ir 
partijos įstaigos. Paprastam le
do ritulio mėgėjui bilietų gauti 
neįmanoma. Pirmos rungtynės 
bus penktadienį.

NEW YORKAS. — Pirmadie
nį Jungtinėse Tautose sekreto
rius Kurt Waldheim padėjo vai
niką prie buv. sekretoriaus Dag 
Hammarskjold paminklinės len
tos, minint 11 metines nuo jo 
žuvimo lėktuvo nelaimėje Afri
koje.

.Vicepremjeras Allon pasakė 
užsienio korespondentams, kad 
Izraelis teroro veiksmus laiko 
karo veiksmais ir arabų valsty
bės laikomos atsakingomis už 
karo paliaubų laužymą. Allon 
pagrasino Izraelio keršto veiks
mais ne tik kaimyninėms arabų 
valstybėms, kaip Libanas ar Si
rija, bet Izraelio ranka pasiek
sianti ir tolimesnes šalis, kaip 
Libija ar Irakas, jei tos valsty
bės ir toliau rems teroristų veik
lą ir globos teroristų organiza
cijas.

Užsienio reikalų min. Eban 
pareiškė, kad “tie, kurie pralie- 
ja nekaltą kraują, jų rėmėjai ir 
tie, kurie padeda teroristams, 
gaus tinkamą atpildą”.

Londono paštas paskelbė, kad 
siuntinėliai, kuriuose buvo ras
tas sprogstamasis užtaisas, pa
našus į knygą, 8 colių platumo, 
10 colių ilgumo ir apie colį sto
rumo. Adresai užrašyti ant ma
žo lapelio, kuris priklijuotas prie 
voko. Visi Londone sulaikyti 
siuntiniai atėjo iš Amsterdamo, 
Olandijos. ,

. - Libane viena arabų organiza
cija yra išleidusį knygą, kurioje 
surašyti visi žydų teroro veiks
mai tuo metu, kada Palestina bu
vo valdoma britų ir slaptos žy
dų organizacijos, kaip Irgun Zvai 
Leumi kovojo prieš britus, rei- 

■ kalaudamos Izraelio nepriklauso
mybės. Toje arabų knygoje sa-

TOKIJO. — Jau senokai yra koma, kad arabai išmoko teroro 
spekuliuojama mintimi, kad žmo- veiksmų iš žžydų. Nurodoma, kad 
gaus kūną galima užsaldžius iš- i izraelitų susprogdintas Kara- 
laikyti keliasdešimt ar ilgiau me-! liaus Dovydo viešbutis Jeruzalė- 
tų ir tada, vėl atšildžius kūną, je 1946 metais turėjo apie 200 
paleisti žmogų toliau gyventi, aukų, žydų teroro veiksmų ka- 
Kalifornijoje jau yra tokie šal-l talogas turi 21 puslapį. Knygoje 
dytuvai, kuriuose laikomi kūnai. Į sakoma, kad smurtas ir teroras 

■ Medicinos mokslui kasdien to
bulėjant, reikia manyti, ateityje 
bus atrasti vaistai nuo vėžio ir 
kitų dabar nepagydomii ligų. Kai 
kas siūlo ligonis užšaldyti ir pa- 

. laikyti, kol atsiras nauji gydymo 
metodai.

I Praktiškai tokie sumanymai 
I turi Įvairių sunkumų. Vieną jų 
i iliustruoja patyrimai japonų ka
reivio Shoichi Yokoi, kuris, kaip 
jau buvo plačiai rašyta, buvo at
rastas Guamo saloje, kur jis 
slapstėsi 28 metus, gyvendamas 
džiunglėse. Šis 57 metų japonas 
sugrįžo Į savo tėvynę ir gyvena 
su sesers šeima.

Paaiškėjo, kad sugrįžęs iš 
džiunglių vyras nebegali prisi
taikyti prie naujo gyvenimo tem
po, prie naujų papročių, kitų pa
žiūrų. JĮ erzina vaikų ir jau
nimo nepaklusnumas, jų lepini- džius, jog Japonija yra daugiau- 

Didelis skirtumas moterų šia kalta dėl komunizmo Įsivieš
patavimo Kinijoje. Japonų mi

buvo žydų atneštas į Palesti
ną, kaip sąmoningas kovos Įran
kis, 
bai.

Dabar tą Įrankį naudoja ara-

Šaltai priėmė 
japonų atstovą

TAIPĖJUS. — Japonijos vy
riausybės specialus pasiuntinys 
Shina baigė pasitarimus su Tau
tinės Kinijos vadais ir išsiskyrė 
gan šaltai. Tautinei Kinijai la
bai skaudi naujos japonų vyriau
sybės politika — ieškoti ryšių 
su komunistine Kinija.

Oficiali Taivano informacijos 
Įstaiga, aprašydama premjero 
Chiang susitikimus su japonų 
Shiina. pabrėžia premjero žo-

mas, 
drabužiuose ir elgesyje irgi erzi
na Yokoi. Jis vis dar laiko im- j litaristų agresija i Kiniją suda- 
peratorių dieviška asmenybe ir rė komunistų sukilimui sąlygas, 
negali pakęsti, kai kiti impera-! pareiškęs Chiang Kai Sheko sū- 
toriaus taip negerbia. Pramonės j nūs. Taivano premjeras.
išsivystymas Japonijoje užteršė Japonija siūlo Tautinei Kini- 
gamtą, pinigo vertė nukrito, pa- jai ir toliau palaikyti glaudžius 
lyginus su prieškariniais laikais.

Shoichi Yokoi jau nel>eturi vil- 
reiškia Nixono laimėjimą, o da- ties susirasti žmoną, kuri jam 
bartinio prezidento daugelis dar- patiktų. Jo kritikavimas ir “se- 
bininkų nemėgsta. Ilgamečiai nu, gerų” dienų garbinimas su- 
tamprūs darbininkų ryšiai su de-1 pykino jį su kaimynais, jis ne- 

lio ateinančiuose rinkimuose ir mokratų partija paliko savo žy^turi draugų ir nežino, ką veikti, 
pradėti visomis jėgomis remti mę. Plieno darbininkams yra Kartais jis nusiskundžia, kad 
sen. McGoverną, demokratų kan- sunku susiprasti su mintimi, kad jam daug buvo geriau Guamo 
didatą. Delegatai reikalauja dėl demokratų partija nėra jų parti- džiunglėse, negu naujoje Japo- 
šio klausimo balsuoti, nors uni- ja. nijoje.

Ginčai dėl rinkinių 
plieno unijoje

LAS VEGAS. — Plieno darbi
ninkų unijos konvencijoje atsi
rado nemažai delegatų, kurie no
rėtų pasukti iš “neutralumo” ke-

jos prezidentas Abel rekomenda
vo laikytis neutraliai.

Plieno darbininkai įrodinėja, 
kad neutralumas rinkimuose

prekybos ir kultūrinius ryšius, 
nors Japonija ir užmegztų diplo
matinius ryšius su Kinija. Tai- 
vanas reikalauja. kad Japonija 
laikytųsi savo sutarčių.

H ANOJI S. š. Vietnamo 
valdžia paskelbė, kad ateityje Š. 
Vietnamo mokyklose bus moko
mos keturios svetimos kalbos: 
anglų, rusų, kinų ir prancūzų.



KELIONĖ, APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

Suku skersine gatve ir jau 
žengiu pro pašto įstaigą, iš kur 
aiškiai matosi antros pusės ka-l 
nalo namai. Ten aną miesto, 
dalį vadina Fery. Kelia laivais, 
kurie eina kas pusę valandos. 
Pirmoji klasė kainuoja kone 
trigubai brangiau. Gal taip- ir 
gerai, nes antrąja- važiuoja vi
sokie vertelgos su vaisių mai
šais. pintinėmis ir visokiais 
medžio išdirbiniais, čia gi, pir- 
ninja klase, tik švariai apsi
rengę tarnautojai- bei turistai-.

Kai išlipau iš laivo, pats sa
los vaizdas lig dingsta. Stebiu 
tik baltus namus, kurie aukš
tuose kainuose lyg degtukų dė
žutės baltuoja, tartum paro
dai išstatyti. Skaitau jų aukš
tus: 15‘ arba daugiau. Tarpe 
jų matau" ir Hilton viešbutį. Su
ku į Amerikos ambasadą pasi
tikrinti ar nėra laiško iš namų. 
Tik per šią įstaigą vienintelis 
susisiekimas turisto su namais.

.Amerikos ambasada įsikū
rusi labai gražiame name, su 
dideliu sodu priekyje. Laip
tais tenka paltpėti, kai reikia 
į ją patekti,- bet už tai vaizdas 
labai gražus. Pasitinka unifor- h 
muofas amerikietis. Mandagus , 
ir malonus aptarnavimas.

Rai nusileidau iš ambasados 
ir pasiėmiau- taksi, kuris vežė^ 
labai vingiuotais kalnais vis dažniausiai juodais smokingais, 
žemyn ir žemyn, stebėjau gra- KlubaiTHum-i-nuoti.
žias, gaf puikesnes kaip mūsii vienų durų stovi po vieną arba

į Beverly Hills, rezidencijas. Gra
ži žaliuojanti augmenija labai 
maloniai nuteikia pravažiuo- 

įjanfĮ. Protarpiais matosi ir 
i vandenvnas.
f Kai taksi susfojo jau vadi
namame naujame mieste, kur, 
kaip* vietiniai sako, turtingųjų 
rajonas, apsipirkimui pasili
kau pėsčiuo®. Čia iš krautuvės 
į krautuvę, kur tiek apstu vi
sokių gėrybių. Platus bulvaras 
su gėlėmis, iš kurio krantinė 
tik už kelių blokų. Čia pasiū
la tokia (fidetė^ kad vargu tik 
gali iš jos išsisukti. Dažniau
siai stovi vienas prie durų ir 
kuo ne prievarta tave įsitrau
kia-. Nenori nepirk, bet tik už
eik pasižiūrėti. Taip jie daž
niausiai pradeda kalbą.- Žinoį 
kai- įeisi prikalbės. Vienur aš 
beatsisakinėdamas klausiu: 
“Kiek gi turėčiau kostiumų, 
jei kiekvienoje k-rau-tu-vėje už
sisakyčiau”. Pardavėjęs pa
galvojęs sako-: “Gal apie try
lika tūkstančių. Nes tiek maž
daug mieste1 krau tuvių T- Ir iš 
to pasikalbėjimo pats nusikva
toja.

Šeštadienio vakaras. Pano
rau pamatyti- naktinį miesto 
gyvenimą. Einu gatve stebė
damas naktinius praeivius. Po
nios ir panelės žvilga blizgan
čiuose parėduose. Palydovai

Prie kiek-

'T
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FlgaffiFėčio RALFO pirminin-ko,- prelato- 
L B; KCiNČIAŪSįRnyg^ 

vrsiMlNIMAi;IŠ BALF0 VEIKLOS 
104 dhiėtt puslapiai, daug nuotrauką.
Kieti viršeliai Š4.0O, minkšti -— $3.00.

plonu knyga kfekyieirani lietuYfui, ypaČ/frehitmiui. Geriau
sia dovana-globėjui, shintusiartr .SiuntiiTius į Vokietiją ir ki
tas tremties- vietas- Knygą pasrųsi'hre adresatui^ jei prisiu

site čekį arba Money Orderį! tokiu adresu:

17'3*r So. Halsted Street, Chicago, fflmofe 6ffif>08-
- - - ---------------------------- ---------------------------- ----------------------- ---- -----į-------

LIETUVOS- VARDO KILME

F-*
fc\

1

Tipiškas Naujosios Zelandijos gamtos vaizdelis

I
XVIII-toji KANADOS LIETUVIŲ DIENA

1

PADĖKOS ŠVENTES SAVAITGALYJE, SPALIO MEN. 7 IR 8 D.
SrSTADtENĮ: Krepšinio rungtynės 12 vai. 30 min. La Salk High School, HO — 9111 Ave, La 

Salle, Que.
Dailės paroda ir balius 7 vai. vak. James Lyng High School, 5140 Notre Dame SI.
West, Montreal. o « •

SEKMADIENĮ: Iškilmingos pamaldos katalikams 11 vai. Šv. Kazimiero bažnyčioje, 3426 Par- 
thenais Street ir Aušros Vartų bažnyčioje; 1465 De Seve Street, Montreal. Evan
gelikams 11 vai. 30 min. Lutheran Church, 3504 Jeanne Mance Street, Montreal. 
Aktas ir Koncertas 3 vai. Plateau salėje, Lafontaine Park, Montreal.
Jaunimo pobūvis 7 vai. Šv. Kazimiero parapijos salėje.

DALYVAUJA: Toronto, Hamiltono ir Montrealio sportininkai, Mon t realia dailininkai, Aušros Var
tų parap. choras, Hamiltono merg. choras “Aidas” ir jaunimo meniniai vienetai, 
Montrealio “Gintaras”, Toronto “Gintaras”, Delhi “Palanga”, Londono Rasa .

Išleidžiamas XVIII-sios Kanados Lietuvių Dienos leidinys ir Dienos programa.
INFORMACIJA: Kanados Lietuvių Dienos Komitetas, 

1465 De Seve St., Montreal 205, Que.? 
Tel. 766-5827, o atvykus į Montreal! šeštadienį informacijos centras veiks 
Aušros Vartų parapijos salėje, tel. 768-0037.

LIETUVIŲ DIENA — SOLIDARUMO PAREIŠKIMAS IR PUIKI PROGA APLANKYTI 
MONTREALIEČIUS IR SUTIKTI VISOS KANADOS LIETUVIUS.

«w turbanuoti indai, manda
giai kviečia praeivi jų ir būti
nai tik jų, klubą aplankyti. Ži
noma, palikti kuo daugiau do
lerių. Visuose kraštuose, kur 
tik vėliau1 teko keliauti, tą pa
ti patyriau,- visi nori iš turisto 
išplėšti dolerius. Taigi, gal 
daugiausiai Honkongas jų ir 
“prižuvauja”,, nes būdamas ge-

ja”. Visi turis far ginasi kiek 
įmanydami ir niekas nieko nei 
perka, nei duoda.

(Bus daugiau)

vardas pranyktų. Visur mato
si vaikų virtinės.

Sustojame prie vienos tokios 
laivelių gyvenvietės. Netoli ant 
vandens restoranas, kur turis- 

1 tų laukia skanūs pietūs. Bet 
vos tik išlipus iš autobuso, ap
spinta būrys vaikų ir suaugu
sių. Visi prašo pinigų ir pini
gų’. Rodos, kad pas turistą pi
nigų kaip smėlio — pilni mai
šai. Vieni siūlo pigius suveny
rus, kiti tarpe jų tik “ubagau-

gyvena barakėliuose, kurie 
yra ankšti, apšepę ir tamsūs.

Dešinėj pusėj pravažiuoja- 
šautuvą nuo peties nusiimtų? me kapus. Jie savotiškai tvar- 
Ir visur čia, net.įr gatvėse poli- • komi: visi cementu aplieti lyg 
cija su šautuvais. Jam pasakau;būtų viršuje duobės suguldyti 
labanakt ir keliuosi Į aštuntą karstai. Gidė aiškina, kad tuo- 
aukštą poilsiui.

Sekmadienio rytas. Tai pati* 
nuobodžiausia turisto 
Visur uždaryta. Nebent kur 
paimsi koki “turą” ir išvažiuo- 

Užsikeliu j de
šimto aukšto viešbučio resto- 

Groja leng
va pramoginė muzika ir pada
vėjų kur kas daugiau negu val
gytojų. Jie visi pasipuošę ryš
kiai raudonomis uniformomis. 
Sukasi vikriai ir neprasčiau 
kaip amerikonai moka šypso
tis. Taip bepnsryčiaūdaTnas 
staigiai sugalvoju paimti “tū-j pasakoja 
rą”, kuris iš viešbučio' išvyks
ta 16,30 vai. ryto. Tai bus nau
dingai praleista dieną; Suži
nojau, kad važiuoja iki Kini
jos sienos ir aprodb naujamies
tį, žymesnius kalnus bei kitas 
vietas.-

0 i B'ėpusryčiaudamas sfebiir ap
linką: čia visur stalai, paveiks
lai ir net lėkštės kiniętiškų gra
viūrų. Prie mano stalo sėdi ki
nietis pabėgėlis. Mes susipažįs
tame ir jis papasakoja .savo iš
gyvenimus. “Koks pasaulis ma
žas”, juokauja jjs.. Kaip įdo
mu susitikti ir išsikalbėti. Ap
gailestauja, kad jis ryt turįs iš 
čia išvykti į kinų, pabėgėlių sto
vykla.

Iki išvykos dar valandėlę 
laiko turėdamas,- išeinu- į gatve 
pasidairyti; Tuojau prisistato 
elgetos: Seka ištiesę rankas ir 
maldauja pinigo1. Jie labai ap
driskę ir pasigailėtinai atrodo. 
Padalinu jiems kiek turėdamos 
smulkių ir einu toliau; Minti
mis smerkiu tokia netvarka. 
Bet kai vietiniams tą primeni, 
jie teisinasi, kad valdžia daro 
viską ir socialinis.aprūpinimas 
pas juos esąs labai geras. Kalti 
tik elgetos, kuriuos jie vadi
na kiek paprasčiau — valka
tos. Kur bežinosi kieno teisy
bė?

-

se kapuose kaina 100 doL ame- 
- rikietiškais jų pinigą pavertus, 

diena Jei noi‘i būti ramus ir nie
kieno neliečiamas per amžius, 
tai turi susimokėti 5,000 dol.

Pakrantėse plauko arba pri
rišti supasi maži laiveliai. Jie 
apdengti bezentu ir juose gy
vena šeimos. Kai kurios 
,net po 14 vaikų. Vadinasi 
si po brezentu mažame laive
lyje susitalpina. Juose matosi 
bfiūdai, puodai, vadinasi ver- 
■d'a ir kepa1. Visi atrodo pasigai
lėtinai skurdžiai. Jų tradicija - 

gide, jei pirmoji 
’žmona neturi sūnaus, veda 
kita, nes nenori kad šeimos

S' props 2CT5O tkiil pel

jjlliuvauja r lico uuuauiao . . .v m|es|0 

riausias giliųjų vandenų dide- T. , mieSJT 
o u c cmiTn unrcti

lis uostas Tolimuose Rytuose,r-----  ---- “J.... j. t- ‘rana pusryčiams, del savo geografines padėties, 
H. tapo- prekybiniais vartais. 
Gražiais gamtovaizdžiais ap
suptas miestas patraukia tu
ristus. Be jų, čia dar pilna, 
pravažiuojančių- jūrininkų bei 
įvairių laivais pravažiuojan
čių- pakeleivių, čia, šiame kam
pelyje gali sutikti žmonių iš 
viso pasaulio- kraštų. Dieną 
perpildytos gatvės bepirkinė- 
jaučiųv o naktys- belėbaujan- 
čių- naktiniuose klubuose', res
toranuose. žinoma, čia jau 

Paeiki nuo 
centrinės gatvės kiek toliau- ir 
pamatysi visokius kabakus.
jų- čia tiek daug. Jie pripildyti 
jūrininkų, kareivių, darbinin
kijos ir juose nepermatomai 
plauko' dūmai, pigi muzika ir 
pigios mergos. Naktinis gyve
nimas virte verda.

Vėlokai grįžtu i viešbuti, kur 
naktinis policininkas. su šau
tuvu ant peties atidaro man du
ris. J fe- jau mane pažįsta. Pla
čiai nusišypso ir lieka stovėti 
vietoje'. Kažkaip" jis man atro
do juokingai su ilgu šautuvu. 
Reikalui esant, kaip jis tą

' ankštesnė klasė;

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
mažai kas ši klausimą studijavo.- Apie lietuvių tautą: ir lietuvių 
kalbą1 yra parašyta daug, knygų ir* brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Liėt'uV'is 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 melų, 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' pšf. 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. 60668

Q PER ANNUM PER ANNUMPER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $5000 OR MORE

, Two Year Maturity

ON AU PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES
’ OF $1000

One Tear Maturity

Chicago Savings
tnd Loaė Association

r ■*» W-

iNSURUU
TO*

$20.000

PER ANNUM?

I

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM

Minimum $1,000

CHKAOG TAUPYMO IR SKOLlRIMtf bendrovė dėj bet toki? 
pūsy nsrtM duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiu 

'f reikalu? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
avkttrs- nuomas, į supykite nuomavus namus.

blViDESlOS CriMPriUNOED DAILY

Bet IcaknrU fman&iniai* reikalais

PAID QUARTERLY

kreipkitės- J:

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena Ū. Pafcel, President

6245 .So. WESTERN AVE.

Kai atvyksta autobusas pa- 
1 imti iš viešbučio ekskursantu, 
I jų prisėda kiek vietų autobuse, 
f Gidė skambiu balsu tarškėte 
i tarška ir vis aiškina per mies- 
L tą važiuojant vietoves. Ji be to 

turi daug humoro. Važiuoti
■ ketina aplink salą, viso apie 
L 30 mylių. Kai privažiuojame 
F prie nauja* staTonni aparta-
■ mentinių-nannj, jir aiškina,- kad 
k šiuose amuose, kurie priklau

so valdžiai, butas kainuosiąs
I tik apie aštarmiiri ainėrikoniš- 
I kus dolerius. Viename aukšte 

50 butų. Visi namai po ketu- 
r rilis aukštus. Vadinasi, kiek- 
| vienas namas turės viso 200 
l butų. Kokie bus tie pigūs bu

tai niekas nesiteiravo. Tik vė- 
R liau teko sužinoti, kad po vic- 
| ną miegamą ir visi bendri pa

togumai, kurie bus tik iš galo 
|l namų. Dabar gi, tie žmonės

turi
vi-

Or. Kazys grimus

A WMtAl- IR MINTYS
o ūmias; rŠHZ fa. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

išleido? Dr. Kaziu Grimąus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti ^Naujienose”' už. $5:00; užšąlant pastų reikia 
pndėtf 25 centus pašto išlaidoms apmokėti! Taip pal 
salima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimu ir minčių” tomą 

(neiristą) už $2.00.
A U Ji ENGS

Chicago te IH.173V S<>. flalsted Street

©a*

Dreams 
for sale.

Drear® can be & kt more fun if you

years. Thaf‘s the shortest maturity

M X«r tank. Iuli< M ■ net «obtoct to atoto

And -that’s what the Payroll Savings 
Km i all abeaf. When you sign up an 
amount yott specify is Set aside from

come true while you’re still young, 
enoughto enjoy them.

Take stock in America

173$ So. Halsted Street Chicago, IBL 60608
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J. PĖTERAITISAR VASARIO 16 GIMNAZIJA TIKRAI BLOGAI ATRODO?
Prasidėjus naujiems mokslo 

metams, mes pradedame vėl dau
giau apie mokslą, ir mokyklas 
kalbėti, o ypač apie lituanistines 
mokyklas, kurios yra beveik vie
nintelė lietuvybės garantija. 
Įvairių pranešimų tarpe buvo 
parašyta pora straipsnių ir apie 
Vasario 16 gimnaziją. Vienas 
straipsnis buvo žurnalisto J. Vai
čiūno pasikalbėjimas su inž. 
Kungiu apie Vasario 16 gimna
ziją š. m. liepos 31 d. “Naujie
nose”, ir kitas straipsnis, para
šytas š. m. rugpiūčio 31 d. po- 
no A. Skyriaus, tame pačiame 
laikrašty. Tad išeitų, kad gal 
daugiau nebereikėtų apie šią 
mokyklą rašyti. Bet štai, prieš 
kelias dienas sutikau vieną jud
rų visuomenininką, mokytoją, 
su kuriuo teko Lietuvoje vieno
je gimnazijoje dirbti. Vos pa
davęs ranką, jis ir pradėjo pa
sakoti.

— Tai ką, Vasario 16 gimna
zija jau baigta, blogai... išvien 
blogai...

— Iš kur čia jau taip blogai, — 
atsakau jam, — iš kur, sveikas, 
jau tokias žinias gavai,

— Na, argi neskaitei, kaip yra 
parašyta inžinieriaus Kungio pa
sakojime apie Vasario 16 gimn., 
kad viskas ten apgriuvę, suirę 
ir panašiai... Juk žmogus neme
luos..., — pridėjo kolega dar 
baigdamas.

Iš tikrųjų, išeina taip, kaip 
psichologai sako, kad žmogus, įsi
mena stipriau, arba labai malo
nias, arba labai blogas paskaity
tas mintis. Vidurkinio pobūdžio 
paskaitymai užsimiršta greičiau. 
Tad ir mano kolegai ši bloga ži
nia apie šią lietuvišką mokyklą 
buvo įstrigusi giliai į galvą ir 
jam knitėjo apie tai pasikalbėti. 
Pasirodė, kad pats buvau pra
leidęs tą straipsnį neskaitytą, 
tad suieškojęs jį perskaičiau. Ir

■■■■■ i nwi — Miimumnimmi.mriminrj

Lietuviams- reikalinga literatūra - Į
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- | 

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. | 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir | 

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 g 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- Į 
darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais sukeltu mitų miglose apie g 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

i

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 J LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geniausiems garsiosios 

. rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 8 doL

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel-
■ džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk

lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 

1 paskatinės 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 ka jai žmonės pasakė. 95 psl, $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

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

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- į 
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-

1 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, 1737 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6060S

atsUankam darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
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skaitydamas Šiuos inž. Kungio 
pasakojimus, nežinai žmogus, 
kaip sakoma, ar verkti, ar juok
tis; ir jei nebūtum ten buvęs 
nuvažiavęs, tai gal ir patikėtum, 
kad Vasario 16 gimnazija ten, 
Vakarų Europoje tokiose kol- 
choziškai aprašytose landynėse 
dar ir tebedirba. Bet kaip ir A> 
Skyrius savo straipsny mini, inžs 

j Kungys žemina Vasario 16 gim
naziją, turbūt, savo sumetimais. 
Mat, savo kompanijos iš Kali
fornijos į Europą pasiųstas, ir 
porą metų netoli Vasario 16 gim-
nazijos gyvendamas, jis leido sa
vo vaikus ne į Vasario 16 gim
naziją, kaip vietiniai susipratę 
lietuviai ten daro, bet į vokie
čių pradžios mokyklą, ir to da
lyko pateisinimui, kaip manoma, 
jis apie Vasario 16 gimnaziją 
taip blogai ir kalba.

Į p. J. Vaičiūno paklausimą, 
kad yra sakoma, jog Vasario 16 
gimnazija labai gražiai atrodan
ti, inž. Kungys, kaip straipsny 
išspausdinta, atsakė šitaip: “At
sakyčiau visai priešingai. Gal 
kada ir atrodė įspūdingai, bet 
šiandien vaizdas ne tik kad ne- 
pasigėrėtinas, bet priešingai, 
atstumiantis. Pastatai apgriuvę, 
apirę... Mūras byra, vysta, lyg 
mirties pradžia atrodo”.

Čia prisimena Evangelijoje pa
sakyti Kristaus žodžiai: “Jei tu 
nemyli brolį, kurį matai, tai kaip 
tu mylėsi Dievą, kurio nematai”. 
Parafrazuojant šį sakinį, galime 
pasakyti, jei mes taip nemalo
niai ir kreivai kalbame apie da
lykus, kuriuos matome (šiuo at
veju apie gimnazijos pastatus), 
tai kaip mes galime bent kiek 
pakenčiamiau susikalbėti apie 
dalykus, kurių konkrečiai nema
tome, pvz. apie platoninio pobū
džio klausimus, mokymo bei auk
lėjimo metodus ir panašiai. Vie
nam vienas darbo būdas atrodys

neblogas, kitam gal, kaip inž. K. 
sako, “...lyg mirties pradžia...”

Inž. Kungys, tendencingai pa
sakodamas, skleidžia lietuvių 
spaudoje žinias, kad gimnazijos 
pastatai “apgriuvę, apirę”, bet 
jis visai neužsimena, ar nenori 
žinoti, kad gimnazijai ir mergai
čių bendrabučiui yra pastatyta 
už vieną milijoną ir keturis šim
tus tūkstančių vok. markių (apie 
400,000 dol.) nauji rūmai. Ir 
gimnazija dirba naujame pasta
te jau nuo 1965 metų, ir pasta
tas atrodo lyg koks vasarnamis. 
O mergaičių naujas bendrabutis 
pradėjo veikti nuo šių mokslo 
metų pradžios. Ir geriau, gali
me sakyti, neatrodo nei kai ku
rios mūsų Chicagos įvairiaspal
vių mokyklos, su apdaužytais 
langais ir išdykusiais mokiniais, 
kur, kaip rašoma, kartais pamo
koms pasibaigus, mokyklos vedė
jas randa reikalą mokytojams 
paskelbti, kad dabar jie esą ant 
savo atsakomybės ir turį žiūrė
ti iš mokyklos rajono išvažiuoti, 
arba kur mokinys mokytojui 
atsikalbinėdamas, pasakoja, kad 
jo tėvas esąs policininkas ir jis 
mokytoją sutvarkysiąs. Bet pa
tyrinėjus dalyką, pasirodo, kad 
mokinys visiškai meluoja ir vi
sai jokio legalaus tėvo neturi. 
Bet ir tai, tėvai jau nelabai kal
ba, kad jų mokyklos vaizdas yra 
“atstumiantis”, kaip inž, K liet, 
spaudoje apie Vasario 16 gimna
ziją pasakoja.
Vasario 16 gimnazijos Įspūdžiai

šių eilučių rašytojui teko su 
Liet. Bendruomenės suruošta 
ekskursija nuskristi į Europą 
ir ten V. 16 gimnaziją pamatyti 
1963 metais; jam teko keliau
jant po Europą lankytis šioje 
mokykloje ir šią ankstyvą vasa
rą. 1963 metais, kada pamokos 
tebevyko apipuvusiuose bara
kuose, gimnazija darė tikrai ne
malonų įspūdį, ir reikėjo stebė
tis lietuvių mokytojų ir mokinių 
idealizmu tokiose sąlygose dirb
ti ir mokytis. Bet dabartinis 
gimnazijos pastatas yra tikrai 
jaukais, lengvo architektūrinio 
stiliaus, projektuotas ir pritai
kytas mokyklai. Kiekvienoje 
klasėje telpa apie 30 mokinių, 
šviesa krenta klasėse iš kairės 
pusės ir beveik visa siena susi
deda iš langų. Tik kai kuriose 
klasėse galėtų būti gal daugiau 
lietuviškų paveikslų, ir čia mū
sų dailininkai gal paaukodami 
jų, galėtų padaryti savo vardą 
labiau žinomą ir tenai.

Naujasis mergaičių bendrabu
tis yra kiek kitokio stiliaus, pa
gal naujausius reikalavimus pri
taikytas mokinių gyvenimui, ir 
nuo šių mokslo metų pradžios 
perėjo tenai gyventi ir žemes
niųjų klasių berniukai. Jei tik 
bus užtenkamai mokinių, bus 
pastatytas naujas bendrabutis ir

j jiems. Tad vokiečiams dviem 
trečdaliais šiuos darbus materia
liai remiant, ano krašto lietuviai 
stengiasi šią padėtį išnaudoti, ir 
jų pastangas nereikėtų neapgal
votais rašiniais menkinti. Mo
kykla, kaip žinome, nėra koks 
prekių sandėlys; ji yra tam tikra 
visuomeninė institucija, suside
danti iš mokytojų, mokinių ir 
mokinių tėvų, ir todėl nuošaly 
stovintieji neturėtų apie ją ra
šyti, kaip nori, išeidami iš savo 
asmeniškų interesų. Kai bus 
baigtos statybos, o tuo pačiu ir 
parko šiukšlinimas, lietuvio ar
chitekto patarimais, kaip mano
ma, bus galima pagražinti labiau 
ir visą parką bei gimnazijos ap
linką.

Kad senasis bendrabučio pa
statas, arba vadinama pilis, blo
gai atrolo, tai savaime supran
tama. Ir ano krašto inžinieriai 
apskaičiavo, kad senųjų pastatų 
remontas išeis brangiai, ir ge
riau bent dalimis statyti naujus 
bendrabučius, kaip dabar ir da
roma. Ir jei .senasis berniukų 
bendrabutis, ar jo vidujinė tvar
ka inž. Kungiui nepatiko, kaip 
jis pasakoja, tai vaikai galėjo 
Vasario 16 gimnaziją lankydami 
gyventi pas tėvus, kaip kai kuriu 
vietiniu lietuviu vaikai kad daro. 
Bet ir senasis bendrabutis, ypač 
mergaičių skyrius, kaip mokyto
ja parodė, nėra jau toks blogas: 
miegamųjų sienos papuoštos gra
žiai išsiuvinėtais liet, ornamen
tais, lovos net labai rūpestingai 
paklotos, ko mes, gal būt, ir nuo- 
savuose namuose gyvendami, ne 
kiekvieną rytą taip padarome.

Bendri gimnazijos Įspūdžiai
Vasario 16 gimnazija, būdama 

dypukiškos kilmės, nesudaro, ži
noma, kokio turtingo prancūziš
ko pensionato vaizdo. Tenai nė
ra, kaip mes kartais čionai sa
kome, daktarų ar šiaip prasigy
venusių lietuvių biznierių vai
kų. (Viena Chicagos Maria 
Highschoollės mokytoja net guo
dėsi, kad dypukės lietuvaitės 
esančios net perdaug išdidžios).

Vasario 16 gimnazijojemokosi 
daugiausia išemigruoti negalė
jusių, iš Lietuvos atsikėlusių ir 
šiaip iš įvairių vietovių susirin
kę mokiniai. Savo elgsena jie 
yra tokie pat, kaip ir visi vaikai. 
Tik gal kiek kuklesni, kadangi 
klasės tėra mažos, jie yra dau
giau pripratę prie kontrolės. Te
ko kalbėtis su jais klasėje, ir di
rektoriui paprašius, pietų metu 
tarti žodį į visus. Klausosi jie, 
vargšai, atidžiai ir gailėjausi il
giau nekalbėjęs. Ypač iš Ameri
kos besimokantieji mokiniai yra 
labai kalbūs, ir jei nori, per ke
lias minutes išsipasakos visą sa-

"Lietuviai reikalauja 

laisves savo kraštui"
Tokios antraštės Česlovo Liu

tiko, Nauj. Zelandijos Liet. Ben
druomenės pirmininko straipsnį 
įdėjo, rugpiūčio 16, Aucland, N. 
Zelandijoje laikraštis “The Ca
tholic Sunday”, č. Liutikas 
straipsnį pradėjo žodžiais: “Jau
nojo susideginusio lietuvio žy
gis nepaprastai išryškina padė
tį, kuri virto sovietų okupacijos 
padariniu”.

Autorius, N. Zelandijos laik
rašty atpasakojęs pastarųjų mė
nesių įvykius, nurodęs į okup. 
Lietuvos katalikų protestus, bai
gia tokiais žodžiais:: “Pasinau
dodami dėsniais, paskelbtais At
lanto, J. Tautų Chartose ir Vi
suotinėje žmogaus Teisių De
klaracijoje, mes kreipiamės į vi
sus laisvuosius kraštus bei vy
riausybes, į laisvąją spaudą ir 
laisvojo pasaulio viešąją nuomo- 

vo gyvenimo istoriją. 'Pietų me
tu kiekvienas auklėtojas valgo 
kartu su savo klasės mokiniais, 
ir čia štukų nekrečiama. Tik ne
pažiūrėjau ar salėje yra televi
zija, nes aname krašte, ypač va
kare, atėjus 8-tai valandai, pi
lietis meta ir maloniausią pra
mogą, ir eina klausytis žinių 
apie dienos įvykius, o po to, pa
žiūri iš gamtos ar kitų sričių 
įvairių filmų, kurios ten nėra 
draskomos biznio reklamomis. 
Ir šis kultūringas mokinių užė
mimas, parinktomis televizijos 
programomis, šalia stalo teniso 
ir kitų sporto dalykų, tur būt, 
yra gimnazijoje bent ilgais žie
mos meto vakarais praktikuoja
mas.

(Bus daugiau)
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nę ir mes jūsų prašome: palai-1gegužine— piknikų, kuris įvyks 
kykite lietuvių tautos pastan-Į(). Bruzgulienės sodyboje rug- 
gas atstatyti jos laisvę ir nepri-Įsėjo mėn. 24 d. 12 vai. popiet.
klausomybę ir protestuokite Geguži nėję svečius laukia ska- 
kiekviena atitinkama proga prieš! ims valgiai, gėrimai ir nuotai- 
sovietų agresiją Lietuvos atžvil-1 jįjn<ia Bamonio muzika, šokiai- 
giu ir prieš sovietų vykdomus žaidimai ir 
kolonijinius veiksmus okupuo- xialoni į— 
tame krašte . (E) L-iains susitikti.

kitos pramogos, 
proga visiems šakie- 

, pasivaišinti irŠakių klubas linksmai praleisti savaitgalį.
J. Kaunas

Jau ruduo, atostogos baigėsi. 
Mūsų klubo nariai daugumoje 
atostogavo įvairiose vietovėse, 
gerai pailsėjo ir sustiprėjo. 
Klubo pirmininkas A. Didžbalis 
su visais talkininkais kviečia 
klubo narius, svečius ir drau
gus į rudeninę klubo rengiamą

2 Years Savings 
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(Minimum $5.000)

5%
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Nuo

Frank ZofM, President

1914 metų
Midland Savings aptar
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Jums už mums parodytą 
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ir ateityje.
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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 sukinti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Bendruomenes vadai nenori tartis
Amerikos Lietuvių Bendruomenės vadai nenori tar

tis su kitomis Amerikos lietuvių organizacijomis ir dirbti 
bendro darbo. Jie šaukia spaudos ir radijo atstovų konfe
rencijas, kad turėtų progos išdėstyti savo mintis ir nuro
dyti gaires, kuria kryptimi galima būtų pakreipti lietu
vių tremtinių energiją ir finansus, kad jie būtų naudin
gesni lietuvių kultūrai ir tautos kovai už gimtinio krašto 
laisvę. Tose konferencijose kartais metama viena kita 
mintis, iš kurios galima spręsti, kuria kryptimi bus vai
ruojama.

LIETUVIŠKŲ
(Tęsinys)

Moterų aimanos, senelių deja
vimai ir vaikų klyksmai liks am
žiams užfiksuotas šiurpas, ma
tant tų deportacijos vaizdų ir 
kartu palyginant su tais obal- 
siais, kurie buvo skelbiami mas
koliams atėjus apie Laisvę, Tei
singumų ir visokeriopų gerbūvį.

Tuo metu buvo deportuota 
34,260 žmonės. Antra kartą 
Maskvos komunistams užplūdus 
Lietuvą, papildomai buvo de
portuota virš 200,000 žmonių ba
dui ir mirčiai.

1970 metų Sovietų padarytas 
surašymas rodo, kad visoje S. 
Sųjungoje buvo užregistruota 
lietuvių 2,665,000, o pačioje Lie
tuvoje tik 2,507,000, tuo būdu 
tremtyje lietuvių dar buvo 158,- 
000, iš kurių Sibire priskaitoma 
iki 120,000.

Aš pats turiu seserį, kuri su 
visa šeima dar iki šiai dienai te-

menė net savo narių sąrašo neturi, ji neišrenka nario mo
kesčio iš tų žmonių, kurie galėtų ir norėtų būti nariais. 
Bendruomenė yra silpnesnė ir už Amerikos Lietuvių Ka
talikų Federaciją, kuriai priklauso kelios katalikų orga
nizacijos ir fraternalus susivienijimas.

Bet iš JAV Lietuvių Bendruomenės vadų pareiški
mų, padarytų paskutinėje spaudos konferencijoje, aiš
kiai matyti, kad dabartiniai vadai rengiasi eiti tuo pačiu 
pasipūtimo ir nesutarimo keliu, kokiu ėjo iki šio meto. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės centro valdybos pirmi
ninkas rado reikalo kartoti jo paties Pasaulio Lietuvyje 
praeitais metais atspausdintą “bendruomenės tarybos” 
rezoliuciją, Įsakančią bendruomenės vadovybei tartis su 
Amerikos Lietuvių Taryba tiktai “kaip lygus su lygiu”.

Spaudoje jau buvo nurodyta, kad ta “rezoliucija” 
nėra net Amerikos Lietuvių Bendruomenės daugumos re
zoliucija. Tą rezoliuciją bendruomenės tarybos likučiams 
pasiūlė ne bendruomenės tarybos narys, bet visai pašali
nis asmuo. Įstatai sako, kad pasiūlymus daro tiktai ben
druomenės tarybos nariai, o ne pašaliniai arba mažos 
grupelės samdyti mekleriai. Bendruomenės taryboje yra 
apie 50 atstovų, tuo tarpu ta~rezoliucija buvo pravaryta 
tiktai 17 žmonių. Jeigu dar šie 17 būtų visi už ją balsavę, 
tai jau būtų didesnio atstovų skaičiaus nuomonė, bet iš tų 
17 atstovų už “lygi su lygia” principą pasisakė tiktai 9 
balsai. To pasitarimo organizatoriai taip visus reikalus 
vedė, kad ši rezoliucija būtų svarstoma pačiame gale, kai 
didelė tarybos narių dauguma jau buvo išvažiavusi.

Įsakymas tartis tiktai kaip “lygus su lygiu” yra visų 
i^iesutarimų pagrindas. Jeigu JAV lietuvių bendruomenė 
*būtų lygi su Amerikos Lietuvių Taryba, tai toks bendruo
menės tarybos nutarimas dar būtų pateisinamas. Bet 
kiekvienam aišku, kad ji nėra lygi. Amerikos Lietuvių 
Taryboje yra kelios organizacijos, kurios vienos keliais 
atvejais yra daug didesnės, negu JAV Lietuvių Bendruo
menė. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje turi daugiau 
narių, savo laikrašti ir stiprų finansini pagrindą. SLA 
organizacinė tvarka yra geresnė ir pastovesnė. Bendruo-

Jeigu Alto vadovybė ir sutiktų tartis su apie save la
bai geros nuomonės esančios JAV LB vadais, tai tada 
Altą sudarančios organizacijos gali protestuoti. Alto or
ganizacijos — didžiosios ir mažesnės — sutinka gražiai ir 
vieningai dirbti, nes jos turi vieną tikslą ir dirba bendrą 
darbą. Jeigu bendruomenės vadai nesipūstų, bet nusileis
tų ant žemės, dirbtų kartu su kitų organizacijų atstovais, 
kaip “lygus su lygiais”, tai tada gal ir būtų lengviau su
sitarti. Bet kai bendruomenės vadai nori būti galingesni, 
jie nori kitiems Įsakinėti, tai kažin ar SLA norėtų klau
syti Įsakinėjimų. Panašiai galvoja ir kitų organizacijų 
atstovai.

JAV bendruomenės tarybos posėdžio likučių prava
ryta rezoliucija užkerta, kelią bet kokiam susitarimui. 
Rezoliucija kalba apie “lygų su lygia”, bet- tikrumoje ben
druomenė nori iš anksto sau išsiderėti ne lygias teises, 
bet žymiai didesnes. Bendruomenės vadai nenori būti ly
gūs kitų organizacijų atstovams; jie nori būti lygūs tiktai 
visų organizacijų atstovams kartu sudėjus. Jie reikalau
ja lygumo, bet nelygumą padėjo pasitarimų pagrindam 
Kiekvienam, Įskaitant ir pačius bendruomenės vadus, 
aišku, kad iš tokių pasitarimų negali būti susitarimo. Iki 
šio meto vesti pasitarimai tai parodė.

PLB centro valdybos pirmininkas tai žino, bet jis 
rado reikalo spaudos atstovams kartoti “rezoliuciją”, 
kuri nėra net pačios bendruomenės narių daugumos 
Įsitikinimas. Kiekvienam konferencijos dalyviui buvo 
aišku, kad aukštosios PLB vadovybės galva susitarimo 
nenori. Jis kalba apie reikalingą bendrą darbą. Teko pa* 
tirti, kad jis net artimiausių savo patarėjų,- kitų PLB 
centro komiteto narių nuomonės nelabai paiso. Visomis 
priemonėmis jis yra pasiryžęs mažumos nuomonę primes
ti Amerikos lietuvių daugumai.

KOMUNISTŲ
bėra ištrėmime — Sibire, Kras
nojarsko rajone.

Kuomet Sibiro lietuviai ban
do parvažiuoti Lietuvon apsigy
venti, tai nuėjus prašyti buto, 
reikalaujama, kad jau turėtų 
darbų, o kuomet prašoma darbo, 
tai reikalaujama pirma turėti bu
tų, ir taip daugelis iš tokių par
važiavusių turi grįžti atgal Si
biran, kur šiok toks butas ir ka
torginis darbas yra užtikrinti.

Toliau, prasidėjus karui su vo
kiečiais ir rusams traukiantis iš 
Lietuvos buvo išžudyta: Pravie- 
niškiuose 450, Telšiuose — Rai
nių miškelyje (kur ir lyties or
ganai vyrams buvo sugrūsti bur- 
non) 76, Rokiškyje — 30, Zara
suose — 22, Raseiniuose 20, Pe
trašiūnuose — 28, Ukmergėje — 
7, Papilėje — 10, Červenėje — 
80 (kartu su lietuviais ten bu
vo išžudyta apie 1,000 žmonių). 
Daugelyje kitų Lietuvos vietų 

nužudytų skaičius taip ir liko 
nesuskaitytas.

‘^Pažangiųjų” spauda dažnai 
mėgsta parašyti apie vokiečių 
kariuomenės įvykdytas žudynes 
Pirčiupiu kaime.

Taip, betkokias žudynes patei
sinti negalima ir jas reikia 
smerkti, tačiau šiuo atveju rei
kia kiek ir papildyti, kad būtų 
aiškiau, kodėl tos žudynės įvyko.

Pirčiupiu kaime rasdavo ga
limybių slapstytis H. Zimano or
ganizuoti bolševikiniai partiza
nai, kurie sunaikino Kavoliškių 
kaimo visus trobesius ir dau
gumą gyventojų išžudė, šis kai
mas už 2-3 klm. nuo Pirčiupio. 
Gyvi likę Kavoliškių kaimo gy
ventojai vokiečiams apskundė 
Pirčiupiu kaimą. Priedui prie 
to, H. Zimano partizanai nuko
vė ir keletą vokiečių kariuome
nės pareigūnų, kurie norėjo tiks
liai išaiškinti Kavoliškių kaimo 
skundą.

žinoma, kad Pirčiupiu kaimo 
gyventojų negalima priskirti ko
munistams, bet galėjo ir be jų 
sutikimo komunistai slapstytis 
ar pačiame kaime, ar artimiau
siame miškelyje.

Einame toliau. Stalino buvo 
sugalvota, kad kiekvienoj NKVD 
įstaigoje buvo įrengti specialūs 
kambariai, kuriuose be jokio 
teismo būtų žudomi ir visokiais 
būdais kankinami ten patekusie
ji. Taip pat Stalino įsakymu bu
vo paruoštos ir kapinės, kuriose 
slaptai buvo laidojami NKVD 
nužudytos aukos*

Tokių kapinių Lietuvoje buvo 
7. Kiek šimtų, ar tūkstančių au
kų jose guli — yra šiurpi paslap
tis. Tos kapinės naktį enkave
distų buvo saugomos.

Tat štai kaip Maskvos komu
nizmas gydo žmonijos žaizdas ir 
pats laikas būtų Amerikos “pa
žangiesiems” blaiviu lietuvišku 
protu pažiūrėti į visą tų skelbia
mą darbo žmonių apgaulę.

Nusivylimas rusiškuoju 
komunizmu

Iš man gerai žinomų lietuvių 
komunistų, kurie susivylė Mas
kvos diktuojamomis priemonė
mis darbo liaudžiai pasitarnauti, 
buvo šie:

1. Gyvendamas Vilniuje, gerai 
pažinojau agr. Drūtą, pradžioje 
buvusį Aukšt. Vilnijos sodinin
kystės ir daržininkystės moky
toju. Mokslus buvo baigęs Len
kijoje. Už komunistinę veiklą 
Lenkijos vyriausybės buvo nu
baustas ir pasodintas kalėjimam. 
Rusų kariuomenei užėmus Vil
nių, buvo iš kalėjimo paleistas.

Rusų okupacijai pradėjus pil
nai veikti, agr. Drūtas buvo pa
kviestas Vilniaus miesto burmis
tro vietą užimti. Su tuo pasiūly
mu agr. Drūtas mielai sutiko.

Gana dažnai tekdavo įvairiuo
se susirinkimuose pabendrauti. 
Po kelių mėnesių, einant Vil

niaus miesto burmistro pareigas, 
kartą Gedimino gatvėje susitikę 
užėjome į kavinę bendram pa
šnekesiui. Nors agr. Drūtas bu
vo komunistas, bet savo sprendi
muose labai ūkiškai galvojo ir vi
suomet malonu buvo kelias va
landas pabendrauti.

Tai buvo vienas iš giliau at
mintin įsmigusių pokalbių. La
bai nusiskundė savo burmistra- 
vimo padėtimi. Jis esąs tik iš- 
kamča, o viską tvarko prisiųstas 
rusas su savo padėjėjais. Visi 
Vilniaus miesto savivaldybės 
skyriai yra tvarkomi rusų, ku
rie visiškai nieko ūkiškai negal
voja, nieko nekuria, o viską tik 
ardo ir griauna. Jiems labiausiai 
rūpi išaiškinti kiek galima dau
giau liaudies priešų, neva, kapi
talistų, kad juos įskundus NK
VD ir tuomi partijai pasirodyti, 
kad jie yra partijai labai nau
dingi ir nepakeičiami.
Vienu momentu agr. Drūtas jau 
galvojęs iš burmistro pareigų 
pasitraukti, bet kitų, geriau pa
žinojusių Maskvos komunistų 
taktiką, buvęs įspėtas to neda
ryti.

Jis niekuomet negalvojęs ir 
netikėjęs, kad Maskvos komu
nizmas be propagandos nebūtų 
išmokęs ir rimtais pagrindais 
kurti ir rūpintis darbo žmonių 
gerove.

Kuomet vokiečiai artinosi prie 
Vilniaus, tai partijos viršūnės, 
traukdamos! iš Vilniaus, su sa
vim pasiėmė ir burmistrą.

Pakelyje, Baltgudijos miškuo
se agr. Drūtui pasisekė pabėgti 
ir po kelių mėnesių slapstimosi 
atsirado vėl Lietuvoje. Man te
ko juo pasirūpinti ir aprūpinti 
darbu.

Antrą kartą artinantis sovie
tų kariuomenei prie Vilniaus, 
agr. Drūtas su visa šeima pa
sitraukė į Lenkiją, kur, mano 
turimomis žiniomis, dirba da
bartinės Lenkijos diplomatinėje 
tarnyboje.
II. Vienas iš mano šeimos gi

minaičių buvo 14 metų išsėdėjęs 
prie A. Smetonos kalėjime, kaip 
buvęs veiklus komunistas. J. Pa
leckio vyriausybės paleistas, grį
žo į savo tėviškę ir pas brolį gy
veno. Po trumpo laiko jam bu
vo pasiūlyta užimti Rokiškio val
sčiaus viršaičio vietą. Jis atsi
sakė. Kuomet kartą giminės su
sirinkę pradėjo iš jo stebėtis, 
kad po tiek metų kalėjimo kan
čios atsisakė užtarnauto atpildo. 
Tuomet jis Į tai atsakė: “Tetu- 
la, aš sėdėjau ir kentėjau už 
idėją, bet ne už tuos Maskvos 
durnius, kad sutikčiau dabar bū
ti jų stumdomas”.

Prieš kelius metus jis mirė ir 
buvo labai iškilmingai, kaip Ro
kiškio komunistų vadas, palaido
tas.

Gyveno iš mažos pensijos. 
Reikia manyti, kad jis per 14 
metų gerai pažino komunizmą 

ir kaip lietuvis atsisakė tarnau
ti Maskvai.

III. Atvažiavus man Ameri
kon ir apsigyvenus Worcheste- 
ryje, teko pažinti arčiau vieną 
labai veiklų ir sumanų senosios 
kartos veikėją (pavardės nemi
nėsiu) .

Jo istorija štai kokia. Tai bu
vo buvęs anksčiau “pažangių
jų” vadas visoje Mass, valstijoje.

Jis Lietuvoje turėjo brolį Pa
pilės valsčiuje. Jo ūkis — 7.5 
ha. Augino 5 vaikus.

1940 m. birželio 15 dieną, kuo
met maskoliai okupavo Lietuvą, 
tai vienas nedidelis rusų kariuo
menės būrys ėjo pro jo brolio 
ūkį ir sustojo pailsėti ir šalto 
vandens išgerti.

Pailsėję kareiviai pradėjo 
šniukštinėti po gyvenamąjį na
mą. Virš gryčios, kaip ir pas 
kiekvieną ūkininką, atrado vie
ną kitą pridžiovintą sūrį, rūky
tų lašinių, rūkytų kumpių ir deš
rų. Visa tai surinkę kareiviai su
sikrovė į savo kuprines.

Ūkio savininkas su ašaromis 
maldavo kareivių pasigailėt jo 
vakų ir palikti jų žiemos pagrin
dinį maistą. Kareiviai nukreipė 
į jo ašaras jokio dėmesio, tuo
met šeimininkas pradėjo bartis 
ir reikalauti, kad viskas būtų 
atiduota.

Tuomet būrio vadas ėmė ir šei
mininką nušovė.

Kuomet už kiek laiko ameri
konas gavo savo brolio žmonos 
laišką, kuriame smulkiai buvo 
surašyta visa išgyventa trage
dija ir fotografiją, kur prie kar
sto stovi 5 verkiantys vaikai su 
motina, tai amerikonas ilgai tą 
laišką skaitė, pats ašarodamas 
žiūrėjo į karste gulintį brolį ir 
verkiančius jo vaikus. Ant ran
kų galvą padėjęs galvojo, bet 
galop trenkė kumščia į stalą, sa
kydamas: “Jeigu šitoks Maskvos 
komunizmas, tai man bus dabar 
jo gana”.

Nuo tos dienos pasitraukė vi
siškai iš “pažangiųjų” organi
zacijos vadovybės veiklos. Rei
kia manyti, buvo dar neprara
dęs lietuviško proto ir galvojimo.

N v w

Tat, mieli “pažangieji”, ar po 
50 metų Rusijos ir 30 metų Lie
tuvos okupacijos ir tiek turint 
konkrečių pavyzdžių, kurie iš
ryškina visą tą Maskvos skel
biamą melą apie darbo žmonių 
laisvę, gerovę ir teisingumą, ne
atėjo laikas ar jums pasakyti: 
gana ir mums to maskoliškojo 
komunizmo, kuris yra grynas 
maskoliškas imperializmas, tik 
komunizmu, kaip raudona ske
peta, rengiamas.

Ar ne laikas ir jums grįžti prie 
K. Markso socializmo, kuris re
miasi demokratija su aprėžta 
nuosavybe?

(Bus daugiau)

SUGRIAUTA POILSIO SVAJONĖ
Laikrodžio rodyklės palengva 

priartėjo prie septintos valan
dos. Sunkaus darbo diena bai
gėsi. Bronius su rusu Ivanu iš
šlavė skyriaus patalpą, sudėstė 
darbo įrankius ir ruošėsi išeiti...

— Palaukite, — iš kampo su
gargaliavo padžiuvusio vokiečio 
skyriaus vedėjo Kalb’o balsas.

Abu “auslenderiai” sustojo 
ir. apstulbę, sužiuro į išgverusių 
nervų vokietį.

— Tas veršis (Kalb — veršis) 
dar ir vakare gal sugalvojo mus 
iškeikti... — dingterėjo Broniui 
mintis.

Bet šiuo kartu buvo apsirink
ta. Kalb kalbėjo neįprastai že
mu tonu. Paprastai jis rėkda
vo visa gerkle ir grūmodavo 
muštis.

— Meisterio įsakymu, nuo ryt
dienos turėsite dirbti dviem pa
mainom. Vienas dieną, kitas — 
naktį___ iš lengvo, prikimusiu
balsus, dėstė vokietis. Naktimis 
dirbantysis — turės dirbti kaip 
ir dienos pamainoj: nuo septin
tos vakaro, ligi septintos ryto. 
Per naktį nušlifuoti du šimtu 
rinkių... — Su tais žodžiais, jis 
parodė į kampe stovinčias dė
žes, kuriose buvo sukrautos ap

PRANYS ALSENAS

valios, aprūdyjusios geležys.
— Rytoj naktinėj pamainoj 

dirbs Branas (taip jis vadinda
vo Bronių). Supratot? — dar 
pasiteiravo skyriaus galva.

— Supratom... — sutartinai 
atsakė abu.

Apie naktinę pamainą baisu 
buvo ir pagalvoti, bet Broniui 
lyg ir lengviau pasidarė širdies 
gilumoj.

— Nors neteks tuo metu klau
sytis sužvėrėjusio Kalb’o keiks
mų ir grūmojimų, — pagalvojo 
jis...

Rytojaus nakties glūdumoj, 
prie staugiančios mašinos, vi
sam skyriuje tedirbo tik vienas 
Bronius. Dirbti reikėjo įtemp
tai. nes norma buvo nustatyta. 
Tačiau jo širdyje plazdeno ir 
maža džiaugsmo kibirkštėlė. Nie
kas čia ant jo nešūkavo, nesiba- 
rė ir nesikoliojo. Be to, buvo sa
vaitės vidurys. Dar pora pamai
nų — ir sekmadienis. O sek
madienio — jis labai laukdavo, 
nes tik tą dieną buvo galima pa
sijusti žmogumi ir pailsėti po 
sunkių savaitės darbų.

Naktis prabėgo, palyginti, 
greitai. Nors ankstyvą rytą nuo
vargis slėgė pečius, bet, skubė

damas iš darbo, jis raminosi, kad 
parėjęs pailsės...

.Priartėjus antrai naktinei pa
mainai, Broniui ji nebuvo per
daug maloni. Prieš akis stovįs 
nakties įtemptas darbas — ne
ramino jo...

Tos nakties darbą kažkodėl jis 
pradėjo labai prislėgta nuotai
ka. Klaikiam mašinos ūžesy — 
jis lyg girdėjo kažkieno paslap
tingą šauksmą ir šiurpų vaito
jimą. Kas žino, — gal tai šau
kė kraujuojanti toli likusi Tė
vynė ?...

Darėsi net baisu. Jam atrodė, 
tarytum visas skyrius prigar- 
mėjęs kažkokių paslaptingų bū
tybių, kurios šiurpulingai vai
tojo ir staugė... Nors jis buvo 
pripratęs prie pragariško ma
šinos kaukimo, bet tą naktį jau
tėsi neįprastai paveiktais ner
vais...

Tvardydamas save, Bronius 
stengėsi mintimis atsiplėšti nuo 
chaotiško triukšmo ir surasti 
sielai ką nors malonesnio, ką ar
timesnio.

Ir, štai, mintimis jis nukly
do į toli paliktą Tėvynę, į Šven
tosios pakrantėje betūnantį 
gimtąjį sodžių. Deja, ir čia jo 
vaizduotėje stojosi ašarojanti 

ir verkianti senutė motina ir iš
badėję artimųjų veidai. Jie — 
jo namiškiai — tarytum praga
ro replių spaudžiami karo zono
je — tarp raunonųjų ir rudųjų...

čia pat nostalgiškai jį supur
tė gražūs vaikystės dienų pri
siminimai ir jis pradėjo verkti. 
Verkė tarytum mažas vaikas, 
motiną pametęs. Jo ašaros sro
velėmis lašėjo ant aprūdyjusių 
geležinių rinkių...

Išsiverkęs pradėjo šnabždėti 
poterius. Jo rankos, tampomos 
aukštu atmosferiniu spaudimu 
šokinėjančios ir žvyru spiaudan- 
čios guminės šliaukus, o lūpos — 
kalbėjo motinos išmokintą mal
dą...

Nustojęs verkti ir pasimeldęs, 
krūtinėje pajuto lyg ir paleng
vėjimą. Nuo jos nusirito tar
tum sunkiai slėgęs akmuo. Nak
tis buvo įpusėjusi ir daugiau pu
sės darbo padaryta.

Tuo momentu paslaptingai 
prasivėrė durys ir, šviesdamasis 
elektros lempute, kišterėjo gal
vą susiraukęs fabriko policinin
kas.

Pamatęs Bronių dirbantį, jis 
užtrenkė duris ir dingo rajono 
tamsoj.

Pasišalinus policininkui, ir 
Bronius panoro atsikvėpti tyru 
nakties oru. Jis prasidarė du

ris ir žvelgė į tamsoj paskendu
sį fabriko rajoną.

Naktis buvo tamsi ir širpu- 
linga. Kažkur vaitojančiai stau
gė sirena, o fabriko kaminuo
se — klaikiai ūžavo vėjas. Va
karų kryptpje gidėjosi lėktuvų 
burzgimas... Jų fabriko sirena 
— tą naktį nekaukė...

KeletoS kilometrų atstume —- 
žėravo gaisro pašvaistė, matyt, 
neseniai buvo pergyventas lėk
tuvų puolimas. Kiek daugiau 
įsiklausius, iš kažkur atklydo 
nakties tamsą perskrodžiantis, 
raudančios moteriškės balsas, o 
Burggrupės kaimo kryptyje — 
pasigirdo keletas padrikų šūvių. 
Tas visas chaosas — naktį darė 
klaikią ir šiurpulingą...

III
Dar kartą įtraukęs oro, šiur

po sukrėstas Bronius grįžo į fa
briko vidų, čia vėl suvaitojo 
Šlifavimo mašina ir, prieš patį 
rytą, darbo norma buvo baigia
ma. Deja, jo išvargęs kūnas la
bai nebenorėjo darbo baigti.

Ant šalimais stovėjusio stalo 
minutėlei jis prisėdo. Priedo “tik 
minutėlei”. Praeis nuovargis— 
jis ir vėl dirbs...

Tačiau, prisėdus, užliejo jo 
krūtinę jauki šiluma ir akys 
ėmė merktis. Pradžioje Bronius 

kovojo su miegu, bet, pagaliau, 
kapituliavo. Na, “tik vieną mi
nutėlę, vieną trumputę akimir
ką”...

Stiprus nuovargis veikiai pa
darė savo ir sujungė jį su sapnų 
karalyste. Jis sapnavo, kad dir
ba, skuba ir baigia skirtą nor
mą...

Bet... staiga pajuto stiprų 
smūgį į pašonę ir, kažkieno spie
giantis balsas, tarytum elektra, 
trenkė Bronių nuo stalo ir pa
statė ant kojų...

Vos praplėšęs mieguistas akis, 
jis pastebėjo prieš save stovintį 
fabriko policininką, kuris, pyk
čio perkreiptu veidu, ironiškai 
žiurėjo į Bronių.

Bronius norėjo ką tai sakyti, 
bet viskas užlūžo jo gerklėj ir 
paliko bestovįs, kaip stovėjęs...

— Ausweis... — pagaliau, ryk- 
telėjo policininkas.

Iš paduoto darbo pažymėjimo 
policininkas užsirašė Broniaus 
pavardę ir, išeidamas, pasakė:

— Už pabaudą, — ateisi į dar
bą ir sekmadienį...

Rytuose jau brėško žara, o 
Bronius, išvargęs ir sunkių min
čių slegiamas, tarytum šešėlis, 
slinko kaimelio Gefell link, kur 
jie abudu, kartu su Levute, bu
vo apsigyvenę...

Jo svajotasis sekmadienio po

ilsis — buvo sugriautas griež
tu fabriko policininko sprendi
mu...

1945 m. Tremtyje,
Vokietijoj

AUKOTOJAI TAUTOS FONDUI

Š. m. rugpjūčio mėn. Lietu
vos Išlaisvinimo Tautos Fon
dui aukojo — 200 dol. Lietuvių 
Darbininkų Draugijos Centras, 
Arlington, Mass. Tautos Fon
dui aukojo po 25 dol. šie asme
nys: Europos Lietuvių Vysku
pas Ant Deksnys, Romoje, So. 
Bostono Liet. Darbininkų Drau
gijos 21 kuopa, Alg. Uknevičius, 
Woodhaven, Ji. Y. ir Petras Mik
šys, Worcester, Mass.

L. Įsi. Tautos Fondas nau
jiesiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja. Aukos T. Fondui 
siųstinos adresu:

Lithuanian National Fund 
64-14 — 56th Road.
Maspcth, NY, 11378, USA.

SYDNEJUS. — Australijos 
plaukikė Shane Gould, sugrįžusi 
iš Olimpiados pareiškė norinti 
gyventi normalų gyvenimą ir ei
ti į mokyklą. Jai 15 metų. Gould 
laimėjo tris aukso medalius, vie
ną — sidabro ir vieną — bron
zos.
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIMS 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 r d STREET 
Ofi*o telef.; PRospect 8-3229 

Rezid. telefu WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 

quo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta

Ren. tel. 239-4683

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

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

Jei neatsuiepias skambinti 374-8012

DETROITO NAUJIENOS

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CiilrtURGAS 

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

Ret 3241 WEST 66th PLACE
Phone; REpublic 7-78o8

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SUKGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: rtfcmiock 4-5049 

Kexid.; JOO-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir sestad. ukuu susitarus.

Rez.; GI 0-0873

DR. W. EiilN - E1S1NAS 
akuSekijA ik muftis liuvo 
ginekologine GrtlKURGUA 

6132 So; Kecizie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, sKambinn Mi 3-0UQ1.

DR. NINA KRAIKEI - 
KR1AUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MUTEkŲ LiGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. X MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR1 CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7Ut STREET

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

Jūros šaulių kultūrinis paren
gimas šį sekmadienį rugsėjo 24

Jūrų šaulių švyturio kp. penk
mečio minėjimas Lietuvių na
muose, pradžia 12 vaL Apie kuo
pos penkių metų kadencijos vei
klą pranešimą padarys kuopos 
v. p. St. Malinauskas. Programos 
vadovas kp. pirm. M. Vitkus. 
Meninę dalį atliks hamiltonietis 
solistas V. Verikaitis, akompo- 
nuos J. Gedrimas. Taip pat pro
gramoje dalyvaus vietiniai me
no mėgėjai K. Kodatienė ir M. 
Sajus. Po programos bendros 
vaišės. Įėjimas — auka $6. Pen
sininkams ir jaunimui pusė kai
nos. Detroitiečiai kviečiami į 
minėjimą atsilankyti ir savo at
silankymu paremti šaulišką vei
klą.

Arabų festivalis
Apie etninių (tautinių) grupių 

festivalius, kaip kurias tauty-

GRADINSKAS
1973 METŲ 

TELEVIZIJOS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

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. — 585-1220

G U Ž A U S K U 
GKLfiS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYCU 
2443 WEST 63ra STREET 

Tsl.fonal; p R 80833 Ir PR 8-G83*

i PERKRAUSTYMAf

į MOVING
į Leidimai — Pilna a Rd rauda 

ŽEMA KAINA
j R. Š E R Ė N A S s- 
(2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063j

bes esu jau aprašęs, šį savaitga
lį rugsėjo 15-17 dienomis įvyko 
arabų tautų festivalis. Kadangi 
neseniai Mūnchene įvyko arabų 
prieš žydus teroras ir kai tik 
šiuo metu vyksta žydų atsiskai
tymas Libane ir Sirijoje, paė
mė mane pagunda aplankyti ara
bų festivalį. Įžengus į festivalį 
pirmas žvilgsnis krito į akis, tai 
namukų papuošimai arabiškais 
ornamentais. Daug arabų vyrų 
dėvėjo tautiniais rūbais. Kaip 
ir visuose kituose festivaliuose, 
ir jų pastatytuose namukuose 
vyko gyva maisto bei suvenyrų 
prekyba. Publikos neapykantos 
prieš arabus nepastebėta.

Lankytojų gana daug. Poli
cijos apskaičiavimu, šeštadienį 
praėjo lankytojų apie 25,000. Po
licijos matėsi daugiau negu ki
tuose festivaliuose. Net ir rai
toji policija patruliavo parkini- 
mo aikštėse, bet jokių išsišoki
mų prieš arabus neįvyko.

Kaip ir visų kitų tautybių ir 
arabų maisto gaminiai kitokį. 
Paragavau jų gamybos Hot Kib-

Valgyti galima, bet neįpratu
siam neskanūs. Meninėje pro
gramoje nieko specialaus. Gro
jo orkestras iš keturių instru
mentalistų ir vienas iš jų dai
nininkas. Muzika savotiškai ar
tima dabartinei jaunimo muzi
kai — karts nuo karto vienas iš 
orkestrantų sužviegia. Vieną 
tautini šokį pašoko porelė, bet 
nesusikabinę. Rankas laikydami 
aukštyn iškėlę sukinėjasi. Kitą 
šokį šoko ratu susikabinę. Vie
nas vadovas juoda skarele ant 
galvos, o- kiti visi su’ baltomis.

Arabų veidai ryškiai nesiski
ria nuo Amerikos mišrios publi
kos, kaip meksikonų bei japonų, 
išskiriant tik juodaveidžius. 
Kviečia ką nors pirkti ar patar
nauja maloniai. Praeinant pro 
linksmai nusiteikusius prekiau
tojus vienas staiga paklausė: Ar 
daug šiame festivalyje yra ara
bų? Atsakiau, jog tai visi- ara
bai. Patenkintas nusišypsojo.

— Antrojo Kaimo spektaklis 
iš Chicagos Įvyks šį šeštadieni 
rugsėjo 23' d. 7 vai. Lietuvių na
muose. Įėjimas S3'. A. Miežis

DR. FRANK PifCKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Vėl. 737-5149
TikriiU akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses’
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tree.

I MOVING
Apdraustas perkraustymas 

is jvairip atstumą.
; ANTANAS VILIMAS

82X West 34 Place
I T®h: FRontier 6-1M2

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*56 WEST 63rd STREET 

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

Ofiū telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
B>ndrr pnktiki ir chirurgija 

OflMs 2750 Wart 71 st St.
T«L: 925-8296

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

uždaryta.
Rax. HL: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠE4M0S VALANDOS

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

! Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-' 
I dienio' iki penktadienio H—12 į 

vai. ryto. — šeštadienį ir sek-4 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

f 7159 Sb. MAPLEWOOD" AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

------------------------—- - ----------------------

CICERO
Lietuvių Respublikonų veikla

Rugsėjo mėn. lo d., pirminin
kaujant Jonui Vasaičiui, Įvyko 
Cicero lietuvių respublikonų pa
sitarimas, kuriame bekalbant 
einamaisiais reikalais, paaiškė
jo, kad iš 11 išrinktų valdybos 
narių, trys paskutiniuoju laiku 
nebedalyvauja valdybos posė
džiuose. Nutarta spalio mėn. 1 
d. 3 vai. p. p. Cicero respubliko
nų patalpose, 5146 W. Cermak 
Rd., Cicerone, kviesti visuotinį 
narių susirinkimą, kur turėtų 
būti nesusipratimai išsiaiškinti. 
Susirinkimui pasibaigus kavutė 
ir pranešimai aktualiausiais 
šio krašto reikalais. Jonas Kim-

tarkas ir Anatolijus Maunąs pa
siėmė pakviesti kalbėtojus.

Nutarta aktingai dalyvauti 
pagerbimuose: spalio mėn. 8 d. 
kongresmano Derwinsky Brie
džių rezidencijoje Lemonte ir 
spalių mėn. 15 d. Valdo Adam
kaus, naujoje Jaunimo Centro 
kavinėje, o prieš pat lapkričio 
mėn. rinkimus visus Cicero lie
tuvius kviesti į Cicero šv. Anta
no parapijos salę, kur prie vai
šių geri kalbėtojai ir žinomi vei
kėjai informuotų mūsų tautie
čius aktualiausiais šio krašto 
įvykiais.

Baigiant pasitarimą Kimbar- 
kas pranešė, kad šios dienos Ci
cero miesto valdybos nutarimu 
mūsų Dr. Kaunas yra paskirtas 
Cicero miesto sveikatos komi- 
sionieriumi, o ponia Valantinie- 
nė visus susirinkusius pakvietė 
prie vaišių stalo, kur nesenai iš 
Europos grįžęs Jonas Vasaitis 
pavaišino Europos cigaretėmis 
ir Vatikano krupniku.

Besivaišinant Vasaitis ėmė ro
dyti skaidres iš savo kelionių po 
Europą, ilgiausiai sustodamas 
Vatikane, Pompėjoje, Paryžiu
je ir Verdūno mūšių laukuose. 
Skaidrės labai įdomios: pvz., 
Versalyje stalas, kur vokiečiams 
po I pas. karo buvo padiktuotos 
taikos sąlygos — sutartis ir visa 
eilė tautų, jų tarpe ii’ lietuvių, 
buvome tapę nepriklausomomis 
valstybėmis: Skaidrės tiek įdo
mios, kad nejučiomis atėjo ir 
pusiaunaktis. Jas vertėtų pama
tyti platesnei' lietuvių visuo
menei. H.

Vieni pasveiksta, kiti serga

Kazys Šimkus po ilgai jį kan
kinusios ligos jau pasveiko ir 
praeitą sekmadienį jau dalyva
vo aukų rinkėjo pareigose per 
pamaldas Šv Antano Bažnyčioje. 
Visi geri pažįstami sveikina pa- 
sveikusį ir linki — laikykis 
Kazy!

Kazys Dobilas, Lietuvos ka
riuomenės savanoris - kūrėjas, 
nelemtos ligos- sunkiai prispaus
tas, serga namie savo geros žmo
nelės globoje.’*

Aldona Ruginis pusiau supa- 
raližuota guli Loretos ligoninė
je; šiuo metu’ susirgo ir vyras 
Ignas Ruginis, taip pat pagul
dytas Loretos ligoninėje.

M. Bendziukas susižeidė ran
kąs Viktoras Arlauskas ir Frank 
Kisielius, ilsisi namuose. Ilgai 
serga M. ir J. Petraitis, o štai 
sveikas drūtas ir gražus vyras 
Tomas Delan staiga rimtai su
negalavo.

Linkiu visiems sergantiems 
greičiau pasveiksi ir sveikiems 
grįžti j sveikųjų gretas.

Cicero D;

aiškus atsisakymas teikti finan
sinę paramą bus geriausias bū
das tam tiek daug karštų gin
čų sukėlusiam projektui sustab
dyti ir kad tatai turi būti pada
ryta dar prieš ateinančius lap
kričio mėn. 7 d. rinkinius.

Jonas Kinibarkas, kurs yra 
Cicero miesto Respublikonų ko- 
mitetininkas, šias savo reko
mendacijas gubernatoriui patei
kė raštu, kurį pasirašė antra
dienio vakarą Cicero Piliečių 
prieš Greitkelį mitinge. Ta Ci
cero piliečių organizacija yra 
narys visos Chicagos “Prieš 
Skerskelį Koalicijos”.

Gub. Ogilvie įsakė visus to 
Crosstown kelio projektus su
stabdyti, kol jis apsvarstys to
kio skerskelio galimus padari
nius aplinkai ir gyventojams. 
Jei tas greitkelis būtų statomas, 
tai vienas jo tarpas praeitų Ci
cero miesto rytiniu pakraščiu, 
išilgai Cicero Avenue.

Kimbarkas savo laiške rašo: 
“...AŠ esu labai susirūpinęs 
dėl... tokio kelio poveikio į 
Chicagos šiaurvakarių ir pietva
karių dalis ir į Cicero miestą”.

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrint^ Viaus' užrašus, 
kad nejvyktv klaidu, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, koki y vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Dzūky Draugijos visuotinis su
sirinkimas įvyks š. m: rugsėjo mėn. 
24 d. 12 vai. 30 min. Jaunimo Centre. 
Visus Dzūkų. Draugijos narius,, jų 
draugus ir norinčius r Draugiją* įsto
ti širdingai kviečiame atsilankyti.

Dzūku Draugijos Valdyba

— Lietuviu Žagarės Klubo pirmas 
susirinkimas po atostogų įvyks sek
madienį, rugsėjo 24 d. J vai. popiet 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd SL 
Visi nariai ir narės malonėkite daly
vauti.

J. Keturakis, rast

CICERO PRAŠO OGILVIE 
SUSTABDYTI SKERSKELĮ

Cicero’ miesto klerkais John 
Kimbarkas kreipėsi į Iliinojaus 
gubernalorių Oglivie prašyda
mas sustabdyti bet kokią val
stybine paramą planuojamam 
greitkeliui, vad. Cross town Ex
pressway. Kimbarkas sako, kad 
skersai Chicagos miestą statyti

— Visi lietuviai šachmatininkai 
prašomi susirinkti šį; penktadienį, 
rugsėjo 22 d. 7 vaL vak. pasitarimui 
Jaunimo Centre. Po to pradėsime 
lošimus. Nyrintieji galės dalyvauti 
tik už nedidelį nario mokestį. Kvie
čia valdyba.

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
Draugijos po atostoginis susirinkimas 
įvyks penktadieni, rugsėjo 22 d., Hol
lywood svetainėje, 2417 W. 43rd St., 
8 vai. vak. Nariai malonėkite atsilan
kyti ir aptarti Draugijos reikalus, ku
rių yra daug.

Eugenija Strvngys, nut. rašf.

POEZIJOS VEIKALAI

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ ligoj 
9fi*e»: 2652 WEST 59th STREET 

Te!.: PR »1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
niaia 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

1454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
R e ji d. telef.: Glbson 3-6195

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

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

Aparatai - Protezai. Med. Ban
iai dažai. Speciali pagalba kojoms 

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

Telef.; PRospect 6-5084

B1ZNTER1AL KURIE 
'NAUJIENOSE”. —

PASISEKIMĄ BIZNY JL

Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
tazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis 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:
L K AugustaltyU - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

nato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL SI,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Sthų rinktinė, 169 

psl. Kama S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

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

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psL $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. S1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. 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 kūrinė 

(lai, 92 psL, SI .00.
ia Petras Sagatasr PLAUK, MANO LAIVELf. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 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 

>5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.D0.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pmiginj orden.

naujienos,
1739 So. Halsted SU, Chicago, 111 60608

WALTER SHARKA, Sr.
Gyv. 4635 So.Washtenaw Ave.

Staiga mirė 19“2 m. rugsėjo mėn. 20 dieną ryte, sulaukęs senat
vės. Gimęs Lietuvoje, Ignalinos rajone, Dūkšto vaL, Aleliūnų kaime.

Amerikoje išgyveno 64 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Dora, pagal tėvus Puidokytė, pagal pirmą 
vyrą Zaleckis, 2 sūnūs — Walter Sharka, jo žmona Alice ir Edward 
Sharka, jo žmona Marie, posūnis — Bruno Zaleckis, ir jb sūnūs — 
John su žmona, ir Robert, podukra Irene Čibiras, jos vyras Edward- ir 
jų vaikai Judith Del Prete su vyru ir Michael Čibirai, 4' anūkai — 
Nancy De Russey, jos vyras John, Allen Sharka, jo žmona Patricia. 
Joanne But, jos vyras Dr. Munawar ir Rodney Sharka, 5 proenūkai, 
brolis Anton Szarka ir kiti giminės, draugai bei pažfstami.

Priklausė Kęstučio, Joniškiečių ir Upytės klubams.

Ketvirtadienį, rugsėjo 21 d., 7:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas 
Eudeikio koplyčioje, 4330' So. California Ave., telef. LA 3-0440.

šeštadienį; rugsėjo 23 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas iš koply
čios Į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šeimos sklype.

Visf a. a. Walter Sharka. Sr. giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam-'paskutinį pa
tarnavimą ir' atsisveikihilną. •

Nuliūdę lieka:

Žmona, sūnūs-, posūniai, podukros, brolis, giminės.

Dėl informacijos skambinti teL CO 4-2228.

aut SIMM M » iL M KMJi M M M « M1

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

*ako Aukštasis ir Aukštai Iškeltasis, amžinai Syvenąs, kurio 
vardas Šventas yra: Aš gyvenu aukštybėje, ir šventoje vietoje.<. kad 
atgaivinčiau dvasią nusižeminusiu ir sutrintą širdį turinčiu j y. ba.
57 • 1
Visados atsiminkime, kad sudaužytą ir sutrintą širdį Dievas nepapeiks, 

nė neatmes. Todėl jeigu kada, kaikuris Dievo vaikas ir Naujojo Sutvėrimo 
narys įpuola į sunkiausius vargus, o trokšta Dievo draugystės ir atleidimo, 
ir junta, kad jo širdis yra sutrinta ir sudaužyta, tegul tada nenusimena, bet 
teatsimena, kad Dievas per Kristaus nuopelną yra parūpinęs jam išteisini
mą nuo visų nuodėmių per kraują Jėzaus Kristaus... Kurie turi sudaužytą 
ir sutrintą širdį dėl savo nusidėjimų, tie tegul žino, kad jie nepapildė ^mir
tinos nuodėmės”, jų- širdies stovis liudija tam priešingai, nes Apaštalas aiš
kiai sako, kad ^negalimas yra daiktas, kad tie (kurie papildė mirtiną nuo
dėmę) vėl atsinaujintų ant prisivertimo”.

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B■1B1BIBB1I11MBB1I1 ■
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

** & * 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwahaU 3-2108-1
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
| AIKSTC AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID Į 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-3'4 So. CALIFORNIA AVENUE
t Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAIS

Chicagos
Lietuvi?
Laidotuvių’
Direktorių
A«?ociacijoe

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS MENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIA?

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
J44G So.- 5fHh Aven Cicere, Ilk Phone: OLympic Z-1WS

-- ------- —-------------------|-n---- niBJUL ll___ J____________________________________________J............. ............. ■■

PETRAS BIELIŪNĄ*
434# Srt. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572
- ' ■ ■■ i ■■■■-

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVE. TeL: YAros 7-113A-1139 ' • ' H

1^—mu I I'« ........... 11 ■   1   -"-x

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 694h STREET REpuMic 7-1213
23T4 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667T
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills,Ill. 974-4410

P. J. RIDIKE
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Yra daug galimybių gauti šiai

GUBERNATORIAUS OGILVIE PROGRAMA , 
UŽSIENYJE GIMUSIEMS PENSININKAMS I

Ši nauja programa, skirta už- suregistruoti, informuoti apie 
sienyje gimusiems pensiniu- jiems priklausomą federalinę al
kams, oficialiai buvo paskelbta valstijos pagalbą, ar lai būtųi 
Gubernatoriaus Ogilvie ir Jo- maisto kuponai, ar nuomos ap
šepti Blalchord federalinės;simokėjimo parama, ar vaistų 
programos Action direktoriaus, ir t. t. I
rugsėjo 16 dieną laike užrainie
čių konvencijos Chicagoje. paramą, ir daug kas šia paramai

Ši programa yra skirta tauti- pasinaudoja. Šios programos] 
nių grupių pensininkams, ku- tikslas yra surasti asmenis, ku-i 
rie ai- dėl anglų kalbos, ar dėl riems ta pagalba yra reikalinga.' 
ilgų formų pildymo, ar dėl tau-j Tą suradimą atliks tautinių gru-į 
tinio išdidumo, ar grynai dėl ne-'pių savanoriai, kurie įsiparei-i 
žinojimo, dažnai nepasuiaudoja, įgos dirbti Vista organizacijoj. į

Jie bus šios organizacijosar tai federaline, ar tai valsty 
bine pagalba, kuri jiems užtar- mokinti, ir bus apmokami po J 
nautai ir legaliai priklauso.

Ši programa ateina per nau
ją organizaciją, vadinamą Ac
tion, kuri yra buvusio Peace] 
Corps ir Vista organizacijų jun-į 
ginys. Action paruošia žmones! 
įvairių sričių darbui ir perduo
da juos vadinamom “sponso
ring agencies”. Šiuo atveju toks 
sponsorius yra Illinois guberna
toriaus Ogilvio Įstaiga, vadina
ma Human Resources.

$190 Į mėnesį. Praėjus pasiža
dėtam metų laikotarpiui jie 
gaus dar papildomą užmokesti.

Kaip gubernatorius
] išsireiškė:
i gerai supranta vyresnio 
žiaus žmonių problemas, 
nešdamas praėjusį mėnesį 
programą surasti vyresnio

Ogilvie 
“Prezidentas Nixon 

am- 
pra- 
apie 
am-

Kaip gubernatorius Ogilvie 
pareiškė: “Vyresnio amžiaus 
žmonės turi problemų su ky
lančiomis kainomis, su susisie
kimu, tačiau piliečiai, kurie

Kai grybautojas išeina anksti rytą i mišką...

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkiv

FEMALE ASSEMBLERS 
MALE PACKERS

RADIO REPAIR EXPERIENCED 
PREFERRED BUT WILL TRAIN 

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

DAYS
Know Medical Records 

Shelter - care. Northside.
929-2931

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

PASKOI.OS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

TAPKITE SAVISTOVIU
BŪKITE NEPRIKLAUSOMU BOSU
Pirkite tą taverną ir daugiabutį 
namą prie Midway aerodromo.

Tvirtas mūrinis pastatas. S27,000 
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

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
KAMBARIŲ graži mūro reziden- 
arti 72-ros ir Kedzie. Platus 1c- 
Garažas. Iškelti vamzdžiai. Alum.

38-TA IR ROCKWELL, 5 kambarių 
medinis su pilnu rūsiu. SIO.OOO.

31- MA IR HARDING, 2 lotai ir 4 
kambarių medinis namukas. S10,900.

56-TA IR MOZART, 4 mieg. mūrinis 
su rūsiu. Tik S22,000.

44-TA IR TALMAN, 2 butų po 5 
kamb. medinis. $18.900.

43- ČLA 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. $390 oaiamu i mėn.

BIZNIO LOTAS, B-l zona, 50x150’, 
prie 95-tos ir Roberts Rd.
Butu nuomavimas. Įvairūs draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

Ižiaus žmones ir padėti jiems su 
kasdieninėmis problemomis. Mū 

įsu Įstaiga įsijungia Į šią progra
mą su savo versija, specialiai 
skirta užsienyje gimusiems vy
resnio amžiaus asmenims”.

Sekančią savaitę keturi sava
noriai pradeda darbą šioje nau- 

Gen. Mikas 
Rėklaitis, 6643 So. Maplewood 
Ave., dirbs lietuvių tarpe; An
tonio Faustini — italų, p. Agnes 
Czachor — lenkų ir George Da-

nekalba gerai angliškai, turi dar, joje programoje: 
didesnių problemų”.

Šios programos tikslas 
rasti visus tautinių grupių vy
resnio amžiaus asmenis, juos

su-

Kas tik turi gerą skoni,
Viską perka pas Liepom

Į LIETIMU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L I E P O N 1 S

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

■ '■ --------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ------ - " - O

czysnszyn — ukrainiečių tarpe. 
Tai yra pati tos programos pra
džia, ir ateityje šiam darbui 
savo tautiečių tarpe bus verbuo
jami nauji savanoriai. Suinte
resuoti dalyvauti šioje progra
moje, gali gauti papildomų in
formacijų pas Anatolijų Milu- 
na, 1920 So. 51st Ct., Cicero, Iii. 
60650.

Programa yra tikrai verta 
mūsų dėmesio. Jos rėmuose 
galime padėti saviesiems savo 
lietuviška kalba. Į tai turėtų 
atkreipti dėmesį mūsų organi
zacijos, kurios atlieka panašų 
darbą, dirbdamos be atlygini
mo, grvnai iš pasiaukojimo.

A. M.

valstijos j Urbana, Ill., atsiunti 
Naujienoms istorinės vertės fo 
to nuotraukų. Jos duktė Daratž 
dirba Illinois universiteto tyri 
mų laboratorijose, o žentas yr< 
profesorius inžinerijos moksli 
fakultete.

— Vanda Janulienė iš Chica
gos pietvakarių dalyvauja Ame
rikos atskaitomybės tarnautojų 
sąjungos (CPA) veikloje.

— Frank Mikeska iš Gage 
Parko apylinkės, Midway Kiwa- 
nis klubo pirmininkas, vado
vaus Peanuts Day tradicinei 
rinkliavai rugsėjo 22 d. Orga
nizacija rūpinasi ir telkia lėšas 
pagelbos reikalingiems vaikams.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

GARAGE SALE
Saturday & Sunday, 

September 23 and 24.
OAKLEY6544 So.

— 1 P. M. to 8 PP. M.

mąją komandą globoja Stan
dard Taupymo ir skolinimo 
bendrovė, antrąją — Brighton 
Parko Community Conserva
tion taryba.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygą rinkoje

į CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) meti; 

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Moner 
Orderi

I AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir paslysti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
-

------- i — .................."M

SIUNTINIAI Į LIETUVA:
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
250T 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 CertifikataL
Į V. V A L A N T INAS|

Patarimas grybautojams 
pasisaugoti juody mešky
Pranešama, kad šiemet meš

koms buvo ypač liesi metai: la
bai menkai teužderėjo miškuose 
uogų, kurios meškoms sudaro 
vieną svarbiausių maisto produk
tų dalį. UogTĮ badas ypač pasi
reiškia šiaurės Ontario provinci
joje, Minnesotoje ir Aukštutinia
me Michigane. Nebegalėdamos 
išmisti, meškos pradeda invazi
ją į farmų kiemus, vasarvietes 
ir priemiesčius, kur iškrato at
matų statines maisto liekanų 
ieškodamos.

Amerikos ir Kanados įstaigos 
gauna šimtus pranešimų apie 
netikėtus susitikimus su juodo
mis meškomis, nors nė vieno nu
siskundimo, kad kur meška bū
tų užpuolusi žmogų, nors atitin
kamos įstaigos perspėja laiky
tis atsargiai ir nebandyti į “drau
giškus santykius” su meškomis 
eiti.

— Marge Masūnienė dalyvau
ja Chicagos pietvakarių kovai 
su vėžio ligomis organizacijos 
komitete.

— Paul Bagwell, buvęs AL 
Dariaus - Girėno posto koman- 
dierius, išrinktas Amerikos Le
giono 4-to distrikto komandie- 
rium. To posto Moterų viene
to pirm. Stella Misevich išrink
ta distrikto valdybon pareigūne 
religinėms apeigoms. Iškilmin
gas įvedimas Į pareigas Įvyko 
Dariaus - Girėno salėje.

CUSTOM BUILT 3 bdrm, ranch, 
fin. bsmt. 2% 
more.

h baths. Gorgeous 
ir garage — much 
iyers only.
1st OFFER — 4 
mce, free home — 3 fin. _ 
isement. Move — in. Cond. Extra 
Ij. 30 ft. lot.

CENTANNE REALTORS
237-4600

Serious

bdrm.. mante
rms. in

TRUMPAI

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209It. .. • ■______ '

— Mirusio Lietuvoje žymaus 
visuomenininko a. a. Zigmo To- 
liušio mirties metinių minėji
mas rengiamas ateinantį sekma
dienį rugsėjo mėn. 24 d.. 12 vai. 
Menės salėje, 2515 W. 69th St., 
Chicago, Illinois. Trumpai kal
bės teisininkai Mečys Mackevi
čius, Jonas Našliūnas ir Petras 
Stravinskas. Minėjimui vado
vaus L. .Šmulkštys. įėjimas vi
siems laisvas.

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

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACUOJE

— Stella žemgulienė išrinkta 
R. H. Lee mokyklos Marquette 
Parko 
kytojų 
manis 
Janis.

apylinkėje Tėvų ir mo- 
S-gos valdybon parengi- 
ir socialiniams reika-

— Adelė Kazanauskicnė, SLA 
organizacijos veikėja, prieš po
rą metų atvykusi iš New Jersey

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAU.TTTNAS-
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— Annette Gogolienė iš Chi
cagos pietvakarių pakviesta ats
tovauti lietuvių skyriui tauti
nių mažumų bei lokalinių gru
pių maisto gaminių parodoje ir 
mugėje spalio 8 d. 1—5 vai. 
Personality Lodge, 4740 So. Ci
cero Ave. Privačia iniciatyva 
dalyvaus 14 etninįų grupių ir 13 
kolonijų atstovai su įvairiais 
maisto gaminiais, atitinkama in
formacija ir programomis. Tą 
mugę globos 13 wardo respubli
konų organizacijos moterų sky
rius. Mugė sėkmingai organi
zuojama jau trečiuosius metus.

— Paulius Nug-arus žaidžia 
jaunučių beisbolo komandoje 
Bed Sox, kuri laimėjo pirmeny
bių rungtynes Brighton ir Kel
ly apylinkėse. Antroji vieta te
ko Cardinals komandai, kurioje 
žaidžia Ken ir Dave Gaidas. Pir-

Cicero Lietuvių Medžiotoji]
- žuklautojų klubo paskutinis 
“Krintančių Lapų” piknikas 
įvyks rugsėjo 24 d. klubo ūkyje
— šaudykloje, kuri randasi apie 
1 vai. 15 min. važiavimo nuo 
Chicagos, 2 blokai į šiaurę nuo 
173-čio kelio ant Deep Lake Rd. 
Rasti labai lengva. Reikia va
žiuoti Tri-State arba Edens 
greitkeliu link Mihvaukės iki 
173-čio kelio, kuris yra pasku
tinis rytų - vakarų kelias prieš 
įvažiuojant į Wisconsin. 173-čiu 
„..keliu važiuoti apie 7 mylias į 
vakarus iki Deep Lake Rd„ kurį 
pervažiavus — pasukti į šiaurę. 
Prie antro ūkio dešinėje pusėje 
bus ženklai, nurodą pikniko vie
tą. Be normalių pikniko įvairu
mų bus įvairios šaudymo var
žybos. Mėgėjai šio sporto turės 
progą išmėginti savo jėgas ir 
pasitreniruoti sekančiam me
džioklės sezonui.

Ypatingai kviečiami Waukiga- 
no, Kenošos ir Racino lietuviai, 
kuriems į šį pikniką daug ar
čiau, negu į piknikus Chicagoje. 
Esant blogam orui, piknikas 
bus atidėtas į spalio 1 d. (Pr).

♦ 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).

:QUETTE PARKE savininkas par- 
a 2 butų po 4 kambarius mūrini, 
linijaus langai, spintelės, uždari 
ai, sausas skiepas, 2 mašinų ga- 

gera transportacija. $195 nuo
mos. Tel. GR 6-5924.

6 
cija 
tas. 
langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit apleis puiku narna už 
$23,600.

MODERNLAI pertvarkytas 2 butų 
po 6 kambarius mūro namas arti Mar
quette Rd. ir Kedzie. Naujas gazo šil
dymas. Mūro garažas. Platus lotas. 
Vertas jūsų sprendimo. — $31,500.

13 BUTŲ MŪRO NAMAS. Puikūs 
butai duoda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metų pajamos.

RIMTAI PONIAI gyventi prie bran
gaus parko. Tai naujas objektas per- 
rimti grožio salioną iš gerų rankų. 
Stilingas 2 aukštų mūras — pirmam 
aukšte liuksus beauty shop, vonia ir 
du kambariai, o antrame aukšte puoš
nus butas gyventi. $37,000.

LIUKSUS MODERNUS beveik nau
jas 5% kambarių mūras. Sausas, 
įrengtas beismantas, air-cond., kar- 
petai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. $25,000.

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.

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

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

A. 4 L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

Real Ectate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8454

* ’ c CasujC* Co.T»oa*v

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms.

WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
3237

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, <065 Archer 
Chicago, l||. 68632. Tel. YA 7-59U

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
T«l»omi auto motorai, stabdžiai, 

tune-upe Ir t. f.
4424 So. CALIFORNIA AVĖ.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9337

NEAR 62 & WASHTENAW
?e this 6 room teston brick Georgian 
ith 2 car brick garage. Finished 
iom in basement, 1^2 baths, large 
lot, many extras. Only $33,000.

MILAN & MILAN
PR 9-4063

NEAR 85 & ALBANY 
room brick bungalow, with 2 bed- 
ns, plus extra bedroom in base- 
it. 1 car brick garage attached.

Gas heat, 2 full baths. 
Owner says SELL.

MILAN & MILAN 
PR 9-4063

>RIE 70-TOS IR MAPLEWOOD mū- 
inis 5 kambarių bungalow. Geras ir 

pigus. Proga gerai nupirkti.
BROKERIS. 778-6916.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet- 
tp PqrVp ^91 QOO

GRAŽŪS 6 BUTU 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 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
plvtelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų anie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. 3150.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321
RCHER AND CICERO AVE. 
room brick home 2 bedrooms, gas 
jat, carpeting. Fence. 2 car ga

rage. Full basement.
$29,900.

LU 2-2438

BERWYN
IM WED LATE POSSESSION

į storv stucco 7 rm. house. Brand 
tw large gar., forced air. all in very 
>od cond. Kit. and bdrm, recently 
modeled. Close to CB & Q. Unex- 
jcted job relocation — reason for 
selling. Mid 30's. Taxes $275.00.

BY OWNER — ST 8-6870

. G. AUTO REBWIDERS
i automobiliai išlyginami ir nud« 
ni. Darbas atliekamas sąžiningą! 
gerai, prityrusiu darbininku. Kai 

nos nebrangios.
15-24 W. $3rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 77^5S81
Anicetai Garbačiauskai, tav

LAIKROD2IAI |R BRANGENYBtS
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 6^th STREET
TaL: REpubllc 7-1941

SKAITYK ^NAUJIENAS
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS|

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambariu 20 
metu modemus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

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

MŪRINIS BUNGALOW 
riu — 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. 09-ta 
ir Bell. $25.500.

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

TEL. 436-7878

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

3 miegami, 10

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DSL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656




