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KISSINGERIS MASKVOJ SUSITARĖ 
DĖL EUROPOS KARO JĖGŲ DERYBŲ 
WASHINGTONAS. — Vyriausybės sluoksniai praneša, kad 

prezidento patarėjo dr. Kissingerio paskutinis vizitas -Maskvoje 
išsprendė vieną svarbų nuomonių skirtumą, liečiantį Europos Sau
gumo konferenciją, kurią komunistai siūlo jau nuo 1966 metų. 
Ta konferencija turėtų svarstyti Europos saugumo ir bendradar
biavimo klausimus. Amerika ir Vakarų Vokietija visą laiką tvir
tino, kad tokia konferencija sudarytų Maskvai progą išgauti iš 
Europos valstybių pripažinimą pokarinėms sienoms ir bandytų 
šia konferencija pakeisti formalią taikos sutartį su Vokietija.

Pradžioje Sovietų Sąjunga ir 
kitos Varšuvos pakto valstybės 
į Europos konferenciją nenorėjo 
priimti Amerikos, tačiau, po il
gesnių derybų, įrodinėjant, kad 
vis dėlto, Amerikos divizijos te
bestovi Europoje, buvo susitar
ta, kad konferencijoje gali da
lyvauti Amerika ir Kanada.

Amerika jau nuo 1968 metų 
siūlė, kad lygiagrečiai su saugu
mo konferencija įvyktų ir Nato 
bei Varšuvos pakto derybos dėl 
kariuomenių sumažinimo, kuris 
turėtų būti balansuotas ir pa
laipsnis. Sovietai nesutiko karo 
jėgų mažinimo svarstyti atski
rai, reikalaudami, kad ir tas 
klausimas būtų sprendžiamas 
bendroje saugumo konferencijo
je. Amerika įrodinėjo, kad ka
riuomenės klausimas yra svar
bus tik Nato ir Varšuvos pakto 
valstybėms, o ne visoms vals
tybėms — 35-kioms, kurios pa
kviestos į saugumo ’konferenci
jos darbus. :•>

Dabar Sovietų Sąjunga suti
ko, kad kariuomenės mažinimo 
klausimas būtų svarstomas vi
sai atskiroje konferencijoje, 
maždaug tuo pačiu laiku, lygia
grečiai su saugumo konferenci
ja. Maskva tačiau vis dar atsisa
ko derėtis “blokas su bloku” ir 
siūlo tiesioginiai derėtis tik toms 
valstybėms, kurios turi karo jė
gas centrinėje Europoje. Nato 
valstybės šiuo metu veda pasi
tarimus Briuselyje dėl bendros 
pozicijos derybose su komunisti
nėmis šalimis. Klausimas yra 
sudėtingas ir pavojingas. Vie
nas dalykas Amerikai išvežti sa
vo divizijas už Atlanto ir kitas 
— sovietams išvežti savo dali
nius per sieną, sakykim, iš Ry
tų Vokietijos. Amerikos daliniai 
atsirastų už tūkstančių mylių 
nuo Europos, o sovietų liktų ten 
pat, kelių šimtų mylių atstume. 
Vien Rytų Europos satelitinėse 
valstybėse sovietai laiko 275,000 
kareivių. Maskva bijo, kad jų 
išvežimas galėtų pakeisti tose ša
lyse komunistines vyriausybes.

Libanas susitarė 
su partizanais

BEIRUTAS. — Palestinos Iš
laisvinimo organizacija nusilei
do Libano kariuomenės reikala
vimams ir kilęs įtempimas buvo 
pašalintas, tarpininkaujant Ara
bų Lygos sekretoriui Mahomoud 
Riad, kuris tarėsi su Libano vy
riausybe ir su vyriausiu palesti
niečių vadu Yasir Arafat. Pales
tiniečiai pareiškė, kad jie pasi
tiki Libano vyriausybe, kuri su
prantanti palestiniečių siekius.

Įtempimas tarp Libano ir Li
bane esančių partizanų grupių 
kilo, kad partizanai pabėgo nuo Kinijos pasiūlymą išėjo Britanija, kurios atstovas Sir Colin Crowe, 
savo pozicijų prie Izraelio sienos, į nurodęs, kad abi Korėjos jau pradėjo pasitarimus, pareiškė, kad 
kai Izraelio kariuomenė puolė, Jungtinės Tautos geriausiai padarytų, jei nesiūlytų savo pažiūrų 
Libaną. Izraelitams pasitrau
kus, buvusias partizanų pozici
jas užėmė Libano kariuomenė, 
neleisdama partizanams sugrįž-

Niekas nežino, kiek tokiu duobiy yra Piety ir Š'aurės Vietname, tačiau sakoma, kad JAV bom
bonešiai Vietname išmetė daugiau dideliy bombų, kaip visame II-jame Pasauliniame kare.

JUNGTINIŲ TAUTŲ ASAMBLĖJA
NESVARSTYS KORĖJOS KLAUSIMO
NEW YORK AS. — Jungtinių Tautų Generalinis Komitetas, 

kurį sudaro kitų septynių asamblėjos komitetų pirmininkai, asam
blėjos prezidentas ir 17 viceprezidentų, nutarė atmesti Kinijos 
pasiūlymą svarstyti abiejų Korėjų sujungimo klausimą. Prieš

ir padėties interpretacijų. Palikime visą reikalą patieme korė
jiečiams, kalbėjo Sir Crowe. Jam pritarė Japonijos, Kanados, 
Naujosios Zelandijos ir JAV atstovai.

ti.' Partizanai nenorėjo rizikuo-
ti susikirtimo su Libano kariuo
mene, prisimindami, kuo baigė
si panašus susikirtimas Jordane, 
kuris visiškai išvarė visus par
tizanus iš savo teritorijos.

Karas P. Vietname

Komunistinėms vyriausybėms 
labai pikta, kad Pietų Korėjoje 
esanti Amerikos 43,000 kariuo
menė ten yra Jungtinių Tautų 
pavedimu ir po jos vėliava. Kas
met komunistinės valstybės ban
do Jungtinėse Tautose pravesti 
rezoliuciją, kuri atšauktų iš Ko
rėjos svetimą kariuomenę. Kas
met tie bandymai nepavyksta, 
nors vis daugiau valstybių pri
taria komunistinėms šalims.

SAIGONAS. — Karinė vado
vybė paskelbė, kad Amerikos 
lėktuvai minas išmėtė ne tik š. 
Vietnamo uostuose ir svarbesnė
se upėse, bet minų primėtyta ir 
P. Vietnamo šiaurinėje Quang- 
iri provincijoje, netoli demilita
rizuotos zonos. Pastebėta, kad 
komunistų karinė medžiaga ke
liauja upėmis ir kanalais.

Komunistai sustiprino puoli
mus Quangngai provincijoje, į. . .v, , .
pietus nuo D Nango. šią savaite ta kisunąsy pareiškė kinas. Jam 
jiems pavyko užimti kelis pietiel Pntare Sovietų Sąjunga,, Kūmu
čių fortus ir mūšiai eina dėl Mo- P,,r_
due miesto, kurio dalis irgi pa- , -. v ,
teko j komunistų rankas. Priešo rejos klausimas nebus Įrašytas į

Kinijos delegatas Huang Hua 
asamblėjoje pareiškė, kad nėra 
jokio pateisinimo svetimoms val
stybėms kištis i korėjiečių rei
kalus. Jungtinių Tautų vardu 
įvykdytas kišimasis i Korėjos 
reikalus sudaro rimtą kliūtį į tos 
šalies taikingą susivienijimą. 
Jungtinės Tautos turi užbaigti

due miesto, kurio dalis irgi pa- tani jos pažiūra laimėjo ir Ko-

debatų darbotvarkę.
Asamblėjoje kiek pasikeitė ir

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Praėjusią savaitę pirmą

NAIROBI. — Ugandoje žuvo 
amerikietis Taikos Korpuso na
rys, 23 metų. Kovos prie Tan
zanijos sienos tebevyksta. Ugan
dos sukilėliai tikėjosi, kad regu
liari kariuomenė prie jų prisi
dės, tačiau apsivylė. Ugandoje 
yra suimti 39 užsieniečiai, jų tar
pe amerikietis AP koresponden
tas.

CAPETOWNAS. — Miesto 
valdyba svarsto planą, kuris 
Įrengtų gatvėse ir parkuose spe
cialias šunų išvietes, kad jie ne
terštų gatvių.

CAMPAIGN, Ill. — Sen. Tho
mas Eagleton savo kalboje pa
reiškė, kad jis nesutiktų užimti 
sen. McGoverno vyriausybėje jo
kios vietos, nes jis norįs toliau 
būti senatoriumi.

FINANSŲ KOMITETO PASIŪLYMAS 
PAGERINTŲ PENSININKŲ PADĖTĮ 
WASHINGTONAS. — Senato finansų komitetas nutarė pa

didinti socialinio draudimo mokesčius 6 bilijonais dolerių ir nu
tarė už tuos pinigus dar padidinti senelių gaunamas pensijas ir 
kitus priedus. Kaip žinoma, kongresas birželio mėn. priėmė įstaty
mą, kuris visas pensijas pakelia20 nuošimčių. Pakėlimas įsiga
liojo šį mėnesį ir pensininkai spalio mėnesio pradžioje jau gaus 
didesnes pensijas. Senato komiteto dabar priimtas siūlymas būtų 
dar vienas, naujas pakėlimas, dėl kurio gali kilti ginčai pilname 
senate. Naujam pensijų padidinimui- nepritaria ii- vyriausybė, 
nurodydama, kad jis labai padidins dirbančiųjų mokamus socialinio 
draudimo mokesčius. Todėl dar neaišku, ar finansų komiteto pa
siūlymą patvirtins visas senatas. -Y

Sprogstą laiškai 
pasaulio paštuose 
NEW YORKAS. — Izraelio 

įstaigos užsienyje ir pačiame Iz
raelyje toliau gauna nedidelius 
siuntinėlius, kurie atidaromi 
smarkiai sprogsta. Toks siunti
nėlis antradienį užmušė Izraelio 
ambasados Londone pareigūną. 
Įvairiose pasaulio sostinėse to-

kartą per 7 metus Vietname ne- kių siuntinėlių rasta jau 26. 
buvo žuvusių amerikiečių, sep
tyni buvo sužeisti ir 4 dingo be 
žinios.

Demokratų kandidatas į

Sprogmenų ekspertai sako, 
kad visas sprogstantis užtaisas 
yra arbatos maišelio dydžio. Ati- 

. r darant voką, į užtaisą suduoda 
viceprezidentus Sargent Shriver į voke esanti spyruoklė. Pašto 
paskelbė, kad jo turtas siekia, tarnautojai įspėti, kad užtaisas 
100,000, o jo žmonos — 707,000 gali sprogti ir jį smarkiau su- 
dol. Eunice Shriver yra vyriau- trenkus ar ant jo, užmynus? To

i Komiteto siūlymai yra šito
kie: praplėsti medicare globą 
dar 1.5 mil. žmonių, gaunančių 
socialinio draudimo nedarbingu
mo pensijas. Tas turėtų įsiga
lioti nuo ateinančių metų liepos 
1 d. Medicare globa būtų pra
plėsta ir apimtų tam tikrus se
nelių vartojamus vaistus, ku
riuos žmogus galėtų naudoti na
mie, neeidamas į ligoninę, tik 
sumokėjęs už receptą 1 dol. Ko
mitetas siūlo padidinti našlių 
pensijas iš dabar moterų 
namų 82'ž vyro buvusios 
sijos iki pilnos, 100% vyro 
sijos, šis punktas paliestų
3.8 mil. moterų našlių. Pasiūly
mas padidintų pensijas tokiems 
žmonėms, kurie lieka dirbti po 
65 metų ' amžiaus. Kiekvienais 
metais to žmogaus pensija didė
tų Toliau komitetas siūlo 

-v—vw.. t n-lx- minimumą.-pensijos
Amerikos lėktuvai šiaurės’vardu. Sakoma, kad amerikie- ~2W'doh mėnesiui vienam ar 300

gau- 
pen- 
pen- 
apie

šia Joseph Kennedy, duktė. tipo bomba vadinama “Gravel
. - r 

Vietname sudaužė 55 karinius < 
sandėlius. Vienas lėktuvas, jau 
101-mas nuo balandžio pradžios, 
buvo numuštas, tačiau jo lakū
nas išgelbėtas.® I

Šiaurinėj Airijoj mirė nuo 
žaizdų vienas britų kareivis. Su
sišaudyme žuvo airis civilis ir, ■ 
trys buvo sužeisti. Kariai Bel
faste sugavo vieną airių vadų 
Eddie Campbell, 24 metų.

Fordo automobilių bendro- 
vė atšaukia iš rinkos 900,000 au- ; 
tomobilių, pagamintų po 1972 
metu kovo 1 d. Pastebėtas su
trikimas vaire.

< Olandijos policija išaiški
no, kad vien į Londoną kažkas 
išsiuntė 25 sprogstančius siun
tinius. Vokai su mažomis bom
bomis buvo rasti ir Konge.

čiai panašius užtaisus naudoja 
Vietname.

Vokietijoje iki šiol negirdėta 
grupė — “Tarptautinė organiza
cija prieš terorizmą” išsiuntinė
jo laiškus laikraščiams ir įstai
goms, pranešdama, kad ateityje 
bus puolamos arabų valstybių 
lėktuvų įstaigos, ambasados ir 
organizacijos. Libane praneša
ma, kad du arabų Al Fatah or
ganizacijos vadai jau gavo pana
šius sprogstančius siuntinius.

90 kongreso narių 
laiškas Brežnevui

Gamina šovinius 
sovietų ginklams 
WASHINGTONAS. — Kari

niai sluoksniai atidengė, kad 
Amerikos amunicijos fabrikai 
gamina kulkas sovietų gamybos 
automatiniams šautuvams, ku
riais ginkluota Kambodijos ka
riuomenė. Princo Sihanouko val
dymo laikais Kambodija vartojo 
sovietų ginklus, pasikeitus vy
riausybei kariuomenės ginklai 
buvo palikti tie patys, o pritrū
kus amunicijos, kulkas pradėjo 
gaminti Amerikos įmonės. “So
vietų AK-47 yra puikus ginklas, 
Kodėl turėtume juos išmesti vien 
dėl amunicijos stokos”, pareiš
kė aukštas amerikietis karinin
kas.

Komunistai jau seniai gamina 
tokius ginklus, kurie gali nau
doti ir Amerikos šovinius, tačiau 
jie stengiasi, kad Amerikos gin
klai negalėtų naudoti komunistų

daliniai panaudoja Saigono ka
reivių mūšio lauke paliktus arti- _
lerijos pabūklus. Kelias nr. i : terorizmo klausimo padėtis. JT 
yra perkirstas keturiose vietose. J sekretorius pats įrašė terorizmo 
Toliau nuo jūros, apie 20 mylių' klausimą į darbotvarkę, bet tre- 
nuo Pleiku miesto komunistai ( čiadienį jis pakeitė nuomonę- ir 
sutraukė didesnes kariuomenės perdavė tą klausimą svarstyti 
jėgas, kurias puolė didieji bom- Legaliniam komitetui. Tuo bū- 
bonešiai. Po bombardavimo he- du asamblėja išvengs aštrių de- 
likopteriai iškėlė į tą apylinkę. batų, nes arabų ir kai kurios Af- 
batalioną pietiečių kareivių. Įrikos valstybės nepritaria tero-

Karinė vadovybė paskelbė, kad rizmo klausimo kėlimui ir svar- 
Šiaurės Vietname buvo numuš- —— 
tas dar vienas JAV lėktuvas, jau 
100-sis nuo komunistų ofenzy
vos pradžios balandžio mėn.

amunicijos. Amerikos 81 mm. pa
trankos sviedinius gali naudoti 
komunistų 82 mm. patrankos, 
tačiau komunistų sviediniai ne
telpa į Amerikos patrankų vamz
džius.

Priešo jėgos visoje Indokinijo
je naudoja daug Amerikos gink-.

stymui. Arabai sako, kad tai, 
kas vienam žmogui yra teroriz
mas, kitam gali būti — patrio
tizmas. Legalinis komitetas 
svarstys terorizmo klausimą ir 
suredaguos rezoliuciją, kuri de
rintųsi su turimų tarptautinių 
įstatymų reikalavimais.

WASHINGTONAS. — Statis
tikos biuras pranešė, kad Kali
fornijos augimas po ilgo kilimo 
sumažėjo per paskutinius dvejisJK I1<1U<1VJ<1 uau^ runviin.vo i------  *

lu. atimtu iš Amerikos sąjun- metus. Dabar gyventojų skai-
gininkų. Komunistų kareiviai 
dažnai turi ir geriausią Ameri
kos šautuvą M-16. Komunistai 
negamina tiems šautuvams kul
kų, nes ir jų jie prisirenka mū
šio lauke.

čius Kalifornijoje didėja tiek 
pat, kiek Amerikos vidurkis. Gy
ventojų mažėja tik District of 
Columbia. Greičiausiai auga 
Virginijos ir abiejų Dakotų gy
ventojų skaičius.

Kinijos premjeras Chou En Lai paskutiniu metu dažnai sutinka 
svečius iš Vakaru. Komunistinės Kinijos problema yra ta, kad visi 
jos dabartiniai vadai yra gan seni. Niekas nežino, kas ateityje juos 

pakeis.

dol. porai tokiems pensininkams, 
kurie išdirbo apdrausti sociali
nio draudimo bent 30 metų, ta
čiau visą laiką dirbo už menką 
atlyginimą. Tokių pensijos ne
galėtų būti žemesnės, kaip nu
rodytas 200 dol. ar 300 dol. mi
nimumas.

Kita medalio pusė yra dirban
čiųjų draudimo mokesčių padidi
nimas. Po birželio mėn. pensijų 
padidinimo, dirbančiųjų mokes
čiai turėjo nuo sausio mėn. pa
didėti iš 5.2 Si iki 5.5%, dirban
čiajam ir jo darbdaviui vienodai. 

| Tie mokesčiai padidėtų iš dabar
tinių 468 dol. per metus iki 594 
dol. Jei būtų priimtas finansų 
komiteto pasiūlymas, mokesčiai 
padidėtų iki 6% ir sudarytų žmo
gui, uždirbančiam per metus 10.- 
800 dol. jau 648 dol. metinių mo
kesčių. Daug senatorių sako, kad 
28 milijonai pensininkų būtų pa
tenkinti naujais pakėlimais, ta
čiau, ką į tai pasakytų jauni, 
dirbantieji žmonės, kurių socia
linio draudimo mokesčiai būtų 
pakelti du kart per vienerius 
metus.

MASKVA. — Dar prieš pas
kutinę prezidento patarėjo Kis
singerio kelionę į Maskvą, 90 
Amerikos kongreso narių pasi
rašė laišką sovietų komunistų 
partijos vadui Brežnevui. Laiš
ke sovietų vyriausybė prašoma 
sustabdyti sovietų žydų trukdy
mus, jei jie nori išvažiuoti iš So
vietų Sąjungos. laišką sovietų 
vyriausybei perdavė Amerikos 
ambasada Maskvoje.

Traiškė ypatingai pasisakoma 
prieš naujus sovietų varžymus 
— švietimo mokesčius, kuriuos 
žydai, prieš gaudami vizą, tu
ri užmokėti valdžiai už išeitą 
mokslą. Atstovų Rūmų nariai 
nurodo, kad tų mokesčių paskel
bimas sudaro užtvarą geres
niems Amerikos ir Sovietų Są
jungos santykiams.

Amerikos žydai daro kongre
sui didelį spaudimą, kad tas ne
patvirtintų jokių prekybos sutar
čių ir neduotų Sovietų Sąjungai 
“favoritinės šalies” statuso, kol 
Kremlius nepakeis savo politi
kos žydų išvažiavimo klausimu.

Kongresmanų laiške Brežne
vui surašytos žydų, kurie yra 
pasodinti kalėjimam ar kuriuos 
sovietų saugumas persekioja, 
pavardės.

Nežinia, ar tas laiškas paveiks 
sovietų vyriausybę keisti poli
tiką. Trečiadienį Maskvoje vėl j Sovieto posėdžių salėje.

VIENA. — Austrijos vice
kancleris Rudolf Haeuser sun
kiai susižeidė automobilio katas
trofoje.

Marsala. — Netoli Sicilijos ar
cheologai jūroje rado 100 pėdų 
ilgumo fenikiečių karo laivą su 
indais ir molinėmis lentelėmis, 
kuriu užrašai dar neiššifruoti. I ‘
Manoma, kad laivas nuskendo 
212 m. prieš Kristaus gimimą 
kovose su Romos laivynu.

-0. Norfolko uoste laivas, atsi
palaidavęs nuo krantinės, tren
kė i tiltą ir jo dalį sugriovė.

4*- Ugandoje vyksta nepapras
ti įvykiai. Kareiviai vakar Kam- 
paloje visus žmones pašalino iš 
miesto gatvių ir įsakė sėdėti na
muose ir klausyti radijo.

buvo suimta 11 žydų, kai jie pa- 
■ bandė demonst ruoti prieš “švieti- 
• mo mokesčius“ Aukščiausiojo
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Or. KAZYS GRINIUS

M’SiMlNIMAI IR MINTYS
II uniid.’,. 1962 iii. Gražiais viršeliais. Kairia S5.IML 

išleido Dr.- Kaziu Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti ‘‘Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį "Atsiminimu ir minčių” tomą 

(nėirisfą) ūž $2.00.
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Padarau
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cal way to save for dreams you want to 
come true while you’re still young 
enough to enjoy them.
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And that’s what the Payroll Savings 
Plan is all about. When you sign up an 
amount you. specify is set aside from 
each paycheck and used to buy .ILS. 
Savings Bonds.

Now Bonds mature in less than six 
years. That’s the shortest maturity

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

Kur gi kitaip, norėjosi už-
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esanti nuo čia nepertoliausiai. įsako, 
Pabėgėlių padėtis nepavydėti
na.

Autobusas sustojo. Iki sie
nos dar gabalas į kalną kelio. 
Lipame. Jaunesni turistai nie
ko, kopia nesustodami. Se
nesnieji sunkiai
stengėsi lyg kokią stebuklingą 
vietą pasiekti. Kai užlipome į 
kalną, priešais ant kelio sto
vėjo parubežiniai stulpai ir bū
delės sargybai. Pora tvirtų žinoma,
parubežio policininkų mand- žydų esą, jie jai teatleidžią, bet 
riai stovi ir atrodo jų toks pa- tai esanti tikra tiesa. 60% biz- 

kad visą Kinijos nio esą čia žydų rankose, 
jei tie pradėtų!

veržtis per rubežių, sulaikytų, klausti. Tylėjau. Taip gidė be-

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ

šiaip taip ištrūkę iš gaujos, 
(nes į restoraną jų neįleidžia) 
atsipučia visi turistai. Bet neil- 
gSni. Reik vėl į autobusą grįž
ti. Vėl nieko negeriau, o gal 
dar blogiau. Jiems paskutinėj 
proga ir visi dar aršesni. Ištrū-1 
kęs gerokai apčiupinėtas užį 
rankovių, skvernų ir galų gale 
už rankų, laimingas sėdu į sa-j 
vo vietą, ir tik tada sugraibau; 
visus smulkius ir atidaręs au
tobuso langą sviedžiu karin
giems gyventojams po kojo
mis. Kilo baisus “‘ei niyderis”. 
Visi griebė kaip tik išgalėdami. 
Kuriems neteko, tie su didėliu 
šauksmu kabinosi prie mano 
uždaryto lango. Ir gaila ir 
pikta darėsi, kad niekas jų 
netvarko.

Vadina “Wall city”, nieko 
ypatingo. Visos to miesto gat
vės tokios siauros, kad vos du 
praeiviai gali prasilenkti. Visi 

Į “namai” suplukti iš molio ir 
'’‘nėra visai jokių langų, tik vie- 

, .toje durų lyg skylės kur susi
kūprinęs vos gali įlįsti. Niūru 

’ir nejauku. Norisi greičiau 
‘palikti. Taigi, paėjęs kvarta
lo galą grįžau prie autobuso, 
lapie kurį sukiojosi rudos kar~ 

Gal ir jos nori būti foto
grafuojamos. Kažin ar prašy
tų dolerių?

Iš čia leidžiamės Kinijos sie
nos link. Maži miesteliai ap
semti balų. Visur laukuose ba
los ir balos. Kai kur žemdir
biai atsiraitoję kelnes aukščiau 
kelių braido po maurą ir atseit 
purena žemę sėjai. Keista, kai 
matai karvę traukiant plūgą, 
ir artoją brendant purvą ikiAutobusas pajudejo. \ įsi at— .į. ,,, utęm 

sikvėpė. Važiuojame toliau. Į pusės blauzdų. 
Gidė perspėjo, kad privažiuo
jame “Wall City”, kur senos j ti ir augti iš tos 
moterys su ilgomis pypkėmis žemės? 
mus pasitiks. Jei jas fotogra
fuosi, reik duoti pinigų. Ir 
tikrai, privažiavus pamačiau 
pulką moterų ir vyrų. Jie visi 
juodai apsirengę ir dantyse il
gos pypkės. Moterys labai pla
čiomis skrybėlėmis nuo saulės 
ir tokios jau raukšlėtos, kad : 
atrodo jog antrą šimtmetį be- ; 
baigiančios. Visi jie stačiai 
lenda prie turistų fotografuo- ; 
tis. Čia jie jau taip įpratę už- , 
darbiauti. Lengvas “amatas”. ; 
Net ir maži vaikai prie tokio : 
uždarbiavimo pratinasi.

Sienos mnestas arba kaip jie apie^abėgėlių. stovyklą,

Koks ten pasėlis galės išdyg- 
vandenlngos 

Miesteliuose, kuriuos 
pravažiuojame, irgi negeriau. 
Visi daržai, arba vadinkim 
sklypai pilni vandens. Žmo- 
nės . dirba, teliuškuojasi kaip 
po purvo vonias ir tikisi iš ten 
derliaus.

Pagaliau privažiuojame Ki
nijos šiehą. Gidė pasakoja, 
kąd mes, atseit turistai, galim 
prašyti vižos, ją gauti ir va
žiuoti į ja kaimynę Kiniją. J’e 
gi ne. Jiems labai išimtinais 
atvejais vizą išduodama, bet 
ir tai niekas negali grįžimo ga
rantuoti.- Taip pat pasakoja 

, kuri

esą šeši valgomi, dvide
šimt keturi miegami ir trisde
šimt penki salionai. Ir 
baigus aiškinimą klausia.

— Žinote, kodėl jis toks 
tingas?

Visi tyli. Niekas nenori
alsuodami ti ir susipainioti, padarydamas 

visiems juoko. Tada ji pati ir 
atsako:

— Gi dėlei to, kad jis žydas, 
susigėdusi atsiprašo, 

jei čia tarpe turistų

Ilgamečio BĄLFO pirmininko, prelato
j. B.;koNėlAUS knyga

I ATSIMINIMAIIŠ BALTO VEIKLOS
104 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai §4,00, minkšti — §3.00.

£4tlo«4ii knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siujgte&iam siuntinius f Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
[ NAUJIENOS'

1739 So. Halsted Street; Chicago, Illinois 6060$
- -—- — •- ■ ■ - -■ - - ■- ■ ■ -

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608

Pasisveikinu ir paprašau su 
jais nusifotografuoti.

Einu i pačio kalno viršūnę, 
kur padaryta^ lyg kokia alta
na su suolais ir vandens gėri- 
mo fontaniukais.. Iš čia turis
tai poilsiaudami gali ramiai 
stebėti Kinijos parubežini mies
telį ir užlietus vandens plotus. 
Kur tik akis užmato, visur ba
lnoja vanduo, žalumos maža. 
Iš tolo miestelis atrodo apmi
ręs, be didesnio žmonių judėji
mo. Už jo kalnai. Žali gražūs 
kalnai, prie kurių prisišliejęs 
minėtas miestelis, 
keletą nuotraukų.
skaidrus ir miglos kliudo bet 
kokiam geresniam nuotraukos 
išėjimui. Matau nuo Kinijos 
pusės atėjo keletas keleivių. 
Patikrino dokumentus, įleido. 
Kelias, kuris vadinasi Lok Ma
ckau, platus ir esfaltuotas iki 
pat Tubežians. Juo žemyn leis
tis kur kas lengviau. Veik bėg
te nubėgu autobuso link ir 
laukiu susirenkant paskutinių
jų-

Važiuojame toliau i kalnuo
tas vietas. Žuvų ūkiai, kai kur 
auksinių žuvelių pilni basei
niukai. Sukame labai kalnuo
tu siauru keliu. Kur tik kokia 
lyguma, ten ir būdos pripildy
tos gyventojų. Prie jų aptverti 
gardeliai ir matosi kudakoda- 
mos vaikšto vištos, antys arba 
jų prieauglis.

Pravažiuojame savotiško sti
liaus pilį. Gidė aiškina, koks 
turtingas jos savininkas. Joje,

tiiEiiiiiEimxiKitimiikifciiiimni
KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

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

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

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

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truo os, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Prarikieriė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės Valkams. ’ Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. I>abai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

7. Jučzas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 7? psl. leidinys. $3.00.

8. Jodas Valaiti*/ SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

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

The "T fe JjL- J
Joseph So lok
DeLc*< Fla.
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1739 8o. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60G0S 
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fe Tcxfefi FUNNY, U00 Wfe Tfced 
St, Cleveland, Ohio 44111.

norėdama savo netaktą ištai
syti, jį dar daugiau gadino.

Važiuojame pro ką tik nau- ir bulvių 
jai pastatytą universitetą, ku
ris prie kalnų ir iš kitos pusės 
vandenyno pasakiškai gražiai 
atrodo. Aiškina,.; kad jų kraš
te keturi universitetai. Daug iš 
įvairių valstybių suvažiavę stu
dentų, kad galėtų parvesti 
mokslo žinių ir būti naudingi 
savajam kraštui. Tikrai, kad 
šitie visi universiteto, adminis
tracijos ir kiti pastatai atrodo 
be priekaištų, šviečia kaip pa
sakos pilaitės, bet vos už kele
tas šimtų metrų suvargę vaikai 
neša savo mažuosius broliukus 
ant nugaros. Apskurusios mo
terys prašo išmaldos ir vargas 
ironiškai šypsosi iš visų kampų. 
Jis su vėjo garsais kvatoja iš 
anų šviesių mokslo pastatų, ku
rie jiems neprieinami.

Taip man begalvojant, pri
važiuojame kalną, kuris pagal 
gidės aiškinimą, vadinasi Ama- 
ha. Apie tą aukštą kalną esan
ti tokia legenda: čia kartą gy
veno princas, kūris vedė pap
rastą mergaitę. Tada žmonių 
prašomas Buda jį užkeikė ir 
įkėlė i tą kalną jau nebegyvą. 
Žmona, būdama nėščia, kiek
vieną vakarą basa lipo j to kai
no viršūnę ir maldavo Budą, 
kad atgaivintų. Bet deja, jis ir 
ikLšiolei dar ten tebėra ir ji jo 
tebelaukia karste 
Praėjo šimtmečiai 
negrįžo.

Pravažiuojame r 
riuomenės bazę. 1 
tokiu siauru keliu, 
autobusai prasilenkia, 
vė vis į mikrofotjo ragelį pie- 
pa: girdi H. turi viso 365 salas. 
Jų susisiekimas tik laiveliais. 
Pravažiuojame daug miestelių 
ir kaimų, kuriuos ji vadina 
“Naujas kraštas’*. Nesenai ap
gyventa, anksčiau čia nebuvo 
kelių, todėl nebuvo apgyventa.

Kai mūsų autobusas grižo j 
miestą, saulė ritosi į vakarus. 
Miestą radome jau pilnu gyve
nimu alsuojant. Nuovargis ir 
įspūdžių gausa sunkino galvą. 
Iš lėto žingsniuoju gatve, iš pas
kos seka sukumpusi elgeta ir aš 
spartinu žingsnius, norėdamas 
ją kaip greičiau palikti. Par
kas. Beikia pereiti per jį, gal-

toju, juk tas pats kelias, tik 
skirtumas, kad čia gatvė par
ko patvoriu. Einu. Parkas di
džiulis, neaptvarkytas. Į kal
ną lipu ir patenku parko cent
ram Žolė ištrypta. Klombos, 
kurios dar yra, kaip po karo 
išlrupėjusios. Žmonių sėdinė
ja ir slampinėja. Vaikai lipa į 
pačią viršūnėlę ir dairosi bei 
slidinėja. Nuo tos viršūnės ga
linio matyti kas už vandenyno. 
Gražu. Peršoku 
tvorelę ir stebiu 
rainą. Ji graži, 
mai, o laivų ir 
kaip per Šv. Jono
tuvos mažame bažnytkaimyje 
arklinių vežimų, prie kurių 
arkliai kramsnodavo pašarą. 
Dar toliau marguoja žieduoti 
medžiai. Jų vardo nežinau, 
bet jie čia man primena lietu
viškas ievas, kurios taip baltai 
žydėdavo ir nuo jų kvapo bu
vo galima pasigerti. Tivuliuoja 
vanduo ir girdžiu, kaip laive
liuose skardi muzika arba bal
singi balsus išbando. Tai vis 
šventės nuotaikos. Pagaliau 
nuo kalno ir nenoromis prieš 
savo valią bėgu kiek kojos ne
ša, kaip kokio motoro savęs 
negaliu sulaikyti. Atsikvepiu. 
Pagaliau esu jau lygumoje ir 
žygiuoju lyg viso to nebūta.

( Pirmadienio rytą važiuoju į 
pietų Vietnamo ambasadą vi
zos. Vėl į antrą pusę kanalo. 
Valdininkas labai jau manda
gus. Užpildau blankas ir lie
pia ateiti tik ryt vėlyvą popie
tę. Dėkoju ir leidžiuosi-žemyn. 
Vėl pakliūnu i gatvės triukš
mą, kur be rūpesčių atostogau
tojai ir biznieriai bei elgetos 
slenka pro šalį be jokių atsi
prašymų užkliudydami.

j Krantinė. Sušvilpia garlai
vis ir važiuoju į kitą miesto pu
sę. Tik šį kartą jau antrąja 
klase. Tai vis smalsumas pa
matyti kas gi čia važiuoja. Na 
ir karabelninkų prisirinko. Čia 

maišai, kopūstai, 
agurkai, kęseliai, krepšiai ir

paibelis žino kas. Jie visi apsi
vilkę šiltai, matomai jų biznis 
lauke, o oras, vėsokas. Sėdžiu 
aš įsitraukęs į švarko apykak
lę ir jaučiu kaip mane visi ne
drąsiai stebi iš kur toks “ 
pus” turistas atsirado. Bet 
neilgai. Krantinė ir lekiu 
sus pralenkdamas iš laivo.

Užsuku į krautuvę, kur 
dėjo būti gatavi kostiumai, ku
riuos penktadienį užsakiau. 
Siuvėjas kadaise gyvenęs Glan- 
dele, California. Jis parsive
žęs dolerių atidarė puikiausią 
krautuvę. Patikę jam čia, bet 
ten su doleriais jis kur kas jau 
geriau verčiasi. Jo darbininkui 
Įspraudęs arbatpinigių dėkoju 
ir einu su netuščiomis ranko
mis į viešbutį, kurį saugo ir 
duris atidarinėja su šautuvu 
didelio ūgio vyras.

(Bus daugiau)

Korespondentu dėmesiui
Naujienų bendradarbiai ir 

korespondentai prašomi siun
čiant foto nuotraukas laikraš
čiui, jų heklijuoti ant jokio 
kartono, kadangi klišes daran
čioji mašina paklijnotos foto
grafijos negali naudoti. Pra
šoma siųsti tokias 
kokios gaunamos 
nūs.

Be to prašoma 
didelių nuotraukų 
redakcijai teisę reikale nuo
traukas apkarpyti.

’‘NAUJIENAS" .rvAiiO VISŲ 
SROVIŲ žMONfiS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFUMO 
SALAI. DVASININKAI. VALS- 
TYB1NTN KAI, MOKSLININKAI, 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
paduoda teisingiausias 

žinias ir gerinusius 
RASTOS.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A V1L1T TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

ipfašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psL Kaina $2.50,

Kristijonas DorielaifH, THE SEASONS. Klasinės poemos “Mėtai” poeto 
^ado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Df. Juozai B; KbhdOs, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DĮJČ V 
-auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją: 
411 psl. Kaina $3.0G< Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių Knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
įritąs knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
oiniCtne perlaidą.

Dreams 
for sale.

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

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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10 m. be Veličkos, be Biržiškos
Prieš 10 metų rugpjūtis bu- Į kūrybai ir autorių asmenybei iš- 

vo nelinksmas mokslų ir teatrą I kelti. Rengė literatūros vakarus,
mėgstantiems lietuviams. 1962 
m. rugpjūčio 7 d. mirė Gasparas 
Velička. Tai pirmasis režisie
rius ir rašytojas, kaip būtinų 
spektaklio dalį, scenon įnešęs 
tautinius šokius, dainas ir įvai
rių lietuvių liaudies iškilmių 
apeigas.

To pat mėnesio 24 d. Los An
gelėj mirė prof. Mykolas Biržiš
ka.

Taigi, jau 10 metų prabėgo nuo 
šių žymių vyrų mirties. Čia vieš
patauja tyla — apie mirusius 
nekalbama. Tik nugirdau išimtį 
— skautai akademikai svarsto 
kada nors šį rudenį viešą skau
tų ir neskautų sueigą surengti — 
prisiminti Mykolą Biržišką.

. O kaip teatro ir rašto žmonės ? 
Nesigirdi nieko, kad kam rūpė
tų ir teatro ir dailiųjų menų žmo
gų Gasparą Veličką prisiminti. 
Tyla gera byla. Labai tyliai pra
ėjo ir rašytojo Juozo Tininio 
mirties metinės. Kol jis čia' gy
veno buvo veiklus ir paslaugus. 
Daug dirbo katališkųjų rašytojų

dirbo visuomenės susitikimams 
su autoriais, bet kai dabar J. Ti- 
ninis iš akių, tai lyg ir iš at
minties — metai praėjo, bet nie
kas nesurengė jo knygų ar kū
rybos visuomenei “pristatymo”.

Nereikia M. Biržišką 
iškreipti

Liūdnų mirties sukaktuvių 
dienomis apie M. Biržišką ir J. 
Tininį yra buvę spaudoje raštų, 
daugiausia losangeliškių parū
pintų.

Ir Naujienose žurnalistas VI. 
Bakūnas vienoje savo polemiko
je mini M. Biržišką, sakyčiau, 
nelaiku ir neteisingai. Diskusi
jas jis varė apie diplomatus su 
“Lietuviu iš tolo” ir čia jis rėžia, 
jog tokius slapukus M. Biržiška 
pavadinęs spaudos banditais. Ne
nurodo, kur ir kada tas buvo.

M. Biržiška buvo nuosaikus 
— ramaus būdo, nesikarščiuojąs 
ir aštriais žodžiais nesisvaidąs. 
Priešingo charakterio buvo jo 
brolis Viktoras Biržiška. Jis už
sidegdavo, kaip ugnis. Aštrių 
žodžių nevengdavo. Jis ir spau
dos bandito terminą pavartojo 
prieš vieną Naujienose slapyvar
džiu rašiusį žurnalistą. (O žur
nalistu tas asmuo, kaip ir VI. Ba
kūnas, jau buvo ir neprikl. Lie
tuvoje).

Viktoras Biržiška, pagal nuo
taiką — tai glausdavosi prie 
Naujienų, tai nuo jų “bėgdavo”, 
bet niekur geriau neradęs vėl į 
jas grįždavo. Ir ne tik raštais, 
bet ir asmeniniu gyvenimu.

Sunkiai jis kūrėsi. Kai jį iš 
Sokol salės einantį apiplėšė ir 
atėmė paskutinę jo su savim 
turėtą brangenybę — kišeninį 
laikrodį, tai tą nelaimę išgir
dus Viktorui į pagalbą atėjo

Prof. MYKOLAS BIRŽIŠKA
Foto L. Kanto

Nauji leidiniai
EI TA-PRESS, biuletenis ita

lų kalba, nr. 6, 1972. Šioje lai
doje daug informacijų, spaudos 
balsų apie gegužės-birželio mėn. 
įvykius Lietuvoje, platus reli
ginių informacijų skyrius. Vir
šely — įvairių demonstracijų 
prieš sovietus JAV-se vaizdai.

ELTA, nr. 7 (1€7) biuletenis 
anglų kalba. Daug vietos skir
ta demonstracijoms dėl laisvės 
Lietuvoje (visa eilė pasaulio 
spaudos balsų), be to, dar rašo
ma apie religinį persekiojimą 
Lietuvoje.

ACT A BALTICA, XI, 1971. 
Išleista 1972 m., Koenigstein 
im Taunus, Fed. Vokietijoje. Lie
tuvių autorių paskelbti du straip
sniai : dr. P. Karvelio “Baltu tau
tų laisvė — sąžinės klausimas 
laisvajam pasauliui” ir B. Ma- 
čiuikos “1970 m. gyventojų su
rašymo Sovietų S-je įvertini
mas”. Kiti įdomesni straipsniai: 
Parming’o apie gyventojų judė
jimo socialinius padarinius Es
tijoje nuo 1939 m., Purre — “Es
tų struktūra Estijoje 1970 m.”, 
A. Namsons — latviai gyvento
jai Latvijoje pgl. gyv. surašy
mus 1935, 1959 ir 1970 m.

BRUSOKIENĖS LAIŠKAS ATEITININKAMS IR SKAUTAMS
Ciceroje gyvenanti p. Aldona Brusokienė prašo paskelbti vie

šumai šį laišką:

Atviras laiškas Lietuvių Skautų Sąjungos Vadijai 
ir

Ateitininkų Federacijos Valdybai
Mano duktė yra skautė ir ateitininkė. Savo laiku buvo sunku 

koordinuoti šių dviejų organizacijų veiklas laiko atžvilgiu, bet 
jų ideologijos panašios; abi pasisako už religiją ir laisvą nepri
klausomą tautą. Dabar, kada skautų ir ateitininkų organizacijų 
nariai važiuoja, vadovauja ir organizuoja atostogų išvykas į pio
nierių L. T. S. R. stovyklas, ideologijos ir įžodžio klausimas pasidaro 
nesuprantamas: su Dievu, ar be Dievo; trispalvė vėliava, ar plak
tukas ir pjautuvas raudonam dugne? Kurie simboliai turi mus 
puošti ?

Vyriausieji abiejų organizacijų organai prašomi nedelsiant 
aiškiai atsakyti, ar nariai, stovyklavę pionierių stovyklose, gali 
pasilikti skautų ir ateitininkų organizacijų nariais?

Su pagarba,
Aldona Brusokas 

1972 m. rugsėjo 14
P. S. Šis laiškas buvo pasiųstas Draugo dienraščiui 1972 

m. rugsėjo 9, ir prašytas atspausdinti. Nepaaiškinę priežasčių, 
laiško nespausdino, bet grąžino, 1972 m. rugsėjo 14. A. B.

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

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

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

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

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

Stefani|a Rūkienė, GRĮŽIMAS J LAISVE. Sibiro tremtinės atsi- j 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- i 
vio dabą. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai- I 
nuoja 6 dol. • •

Juozas Kapačlnskaj, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- ; 
džiaut Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk- I 
lose, Vokietijoje, 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta i 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra ! 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir į 
asmenis. 270 psl., S4.00.

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

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

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

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

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

§ie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173$ So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6OS 

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

i

Naujienų redaktorius Kostas Au
gustas, padovanodamas kitą ki
šeninį laikrodį. (V. Biržiška, se
nų papročių žmogus, rankinio 
laikrodžio nemėgo). Dažnai Nau
jienų raštinėje pasidalindavome 
mūsų atsineštai užkandžiais, 
kai matydavome, jog Viktoras 
čia per visą dieną be valgio sėdi.

Nieko Viktorui Biržiškai ne
pavydėta, bet reikia tam tikrą 
jam nepriklausomą garbę atim
ti. Po to kai jisai spaudos ban
dito terminą pavartojo, ne kartą 
yra pasitaikę “dipukiškoj” spau
doj užtikti pagarbinimą Vikto
rui. Kai gyvenau Čikagoje, bu
vau gavęs leidimą pavartyti Nau
jienų archyve esančius senus 
laikraščius. Paruošiau reporta
žą “Keturi Naujienų dešimtme
čiai”, 'aprašiatt; kaip Naujienos 
tuos jubiliejus paminėjo.

Peržvelgiau daug raštų ir ne 
kartą užtikau spaudos bandito 
terminą. Vadinasi, tai ne Biržiš
kų išradimas, bet nuo seno iš
eivijos spaudoje vartotas išsi
reiškimas. žurnalistii nario liu
dijimus kaišioti mėgėjai netu
rėtų rašyti iš tolo, bet vertėtų 
daugiau ir iš arti su mūsų raš
tija susipažinti.

vo Lietuvos operos solistas. Iš 
kitų šaltinių žinoma, jog okup. 
Lietuvoje lankantis panelei Gim- 
butaitei, ten jiedu susipažino. Su
sidarė nauja šeima. V. Valat
ka iš okup. Lietuvos išleistas pas 
žmoną ir vaiką. Tuo tarpu jis 
gyvena tolokai nuo šeimos ir 
nuo Los Angeles, šiaurinėje Ka- 
liforhijoje, kur apstu miškų. Be 
muzikos mokslo V. Valatka esąs 
baigęs miškininkystę. Dabar jis 
dirbąs Kalifornijos miškų tarny
boje.

Solistas VIDMANTAS VALATKA

Apgadino skauty stovyklą
Keliasdešimt mylių nuo Los 

Angeles, Big Bear vietovėje, apie 
7,000 pėdų kalnuose skautai yra 
nupirkę 11 akerių žemės, ten pa
statę namą su visais stovyklavi
mo reikalams įrengimams. Vietą 
toli nuo gyvenviečių, dažnai ten 
lankosi nelietuviu motociklistu 
grupės, kurios tvarkingumu ne
pasižymi.

Šįmet lietuviai skautai savo 
stovyklavietes naudojosi tik 3 
savaites, šiaip per metus vie
ta nenaudojama, bet vis jos iš
laikymui ir įrengimams trūksta 
pinigų, renkamos aukos, rengia
mi baliai.

Dabar skautus pasiekė žinia, 
jog į stovyklavietės namą buvo 
įsiveržę vandalai. Išlaužė duris, 
viduje sudaužė įrengimus. Ir 
vėl tai turės lietuvių darbas ir 
kišenė atitaisyti. J. Klauseikis
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JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik S3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Bendruomenės Lietuviu 
Diena

Rudens ir žiemos parengimų 
serija pradedama. Pirmiausia 
tai Liet. Bendruomenės rengia
ma Lietuvių Diena. Rugsėjo 30 
d. jaunimas Mashall mokyklos 
patalpose turės teniso, tinklinio 
ir kitokias sporto varžybas. Ant 
rytojaus, spalio 1 d., šv. Kazi
miero parapijos salėje dailinin
kės Inos Leškienės darbų pa
roda ir koncertas Marshall mo
kyklos auditorijoje. Dalyvauja 
trys menininkai: Vidmantas Va
latka, Birutė Dabšienė ir Rai
monda Apeikytė. Solistė daini
ninkė B. Dabšienė ir pianistė R. 
Apeikytė jau nuo seniai čia pa
sižymėjusios menininkės, bet V. 
Valatka lietuvių scenon įžengs 
pirmą kartą.

Oficialios bendruomenės pa
skleistos reklamos sako, jog Vid
mantas Valatka iki 1970 m. bu-

Spalio 1 d. losangeliečiai lietu
viai turės progą išgirsti solistą 
Valatką ir sužinoti, kokio balso 
solistaas jis yra, nes reklamose 
apie tai nekalbama: ar jis bosas, 
baritonas ar tenoras ?

10 m. Santa Monica klubui
Prieš 10 metų Santa Monica 

mieste gyveną lietuviai įsteigė 
savo draugiją — Santa Monica 
lietuvių klubą. iPer tą laiką klu
bas nemažai sutelkė pinigų ir iš
dalijo lietuvių mokyklai ir jau
nimo veiklai paremti. Spalio 7 
dieną Miramar viešbutyje klu
bas rengia sukaktuvinį balių su 
meno programa, prakalbomis, 
vaišėmis ir šokiais.

Trumpai teko pasikalbėti su 
Alena Deveniene, viena to klu
bo steigėja ir veikėja. Ji sako, 
jog sukaktuvinis balius bus įdo
mus, nenuobodus. Laukiama 
daug svečių iš Los Angeles ir 
gretimų apylinkių.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

• Kunigikštienės Birutės drau
gija rengia tradicinį balių spa
lio 14 d. šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Pelnas skiriamas okup. 
Lietuvoje vargau įstumtų tau
tiečių šalpai.

• Spalio 22 d. šv. Kazimiero 
parapija rengia bazarą. Pelnas, 
kaip ir visada, skiriamas pa
rapijos institucijoms išlaikyti, 
kurių, be bažnyčios, svarbios yra 
litunistinės mokyklos.

• Lietuviškoji Radijo valandė
lė savo veiklai remti balių ren
gia spalio 28 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Radijo progra
mos duodamos kas šeštadienį.

Taupymo IndoliaĮ 
Apdrausti iki S20,000.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

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

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 6060S
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Raginkite savo apylinkę
1 augti ’ taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Lietuviai džiovina Smolensko balas
Propagandinė sovietų valdžios ir komunistų partijos 

literatūra labai dažnai mėgsta pasigirti padaryta taria
mai didele pažanga ne tik sovietų Rusijoje, bet ir rusų 
okupuotose srityse. Komunistai pasakoja, kokį didelį 
vargą nešė Lietuvos kaimietis nepriklausomos Lietuvos 
laikais ir kaip gražiai jis dabar gyvena “tarybinės” Lie
tuvos laikais. “Tarybinėje” Lietuvoje, sako jie, galėjo 
būti padaryta tokia didelė pažanga vien tik todėl, kad 
lietuviai komunistai pasinaudojo didele Rusijos komu
nistų pažanga ir įvesta pavyzdinė tvarka. Rusijoje pra
monė klesti, dideli fabrikai auga, naujos javų “kultūros” 
bujoja ir žmonės laimingi gyvena.

Kaip tie “laimingieji” gyvena pačioje Rusijoje, 
mes nežinome, o kaip žmonės “tarybinėje” Lietuvoje 
gyvena — mums neleidžia patirti. Lietuvon nuvažiavu
siems turistams parodomi tiktai Vilnius, Trakai ir Drus
kininkai, o į kolūkius turistų taip ir neįleidžia. Vienam 
kitam keleiviui pavyksta paslapčiomis įkišti nosį Į pra
važiuojamą kolūkį, bet oficialiai ten uždrausta kojos 
įkelti. Apie pavergtų tautų žmonėms “komunistinės” 
santvarkos nešamą “laimę” turistai gali patirti tik iš 
Vilniun atvežtų giminių. Tiktai turistams išsikalbėjus, 
o atvykusiems “laimingiesiems” išsiverkus, aiškėja, ko
dėl parvažiavusiems Amerikos lietuviams neleidžiama 
pamatyti lietuviškas kaimas. Tada paaiškėja ir komu-, 
nistinės propagandos skelbiami melai apie pažangą že
mės ūkyje ir pačioje praihOTiėjė.

Apie pačioje Rusijoje padarytą “pažangą” mes gali 
me patirti tiktai iš pačių komunistų skelbiamų davinių. 
Kad komunistai, minėdami Sovietų Sąjungos įkūrimo 50 
metų sukaktį, nepajėgė pasigaminti kraštui reikalingos 
duonos, tai mes visi žinome, bet kad jie per 50 metų ne
pajėgė paruošti dirvos geresniam derliui, tai jie tiktai 
šiandien parodo. Praeitą savaitę iš Vilniaus parvežtas 
rugsėjo 14 dienos Tiesos numeris pirmame puslapyje 
aiškiai pasako, kad rusai komunistai per 50 metų nepajė
gė net nusausinti Smolensko srityje esančių didelių balų. 
Pirmame Lietuvos komunistų partijos centro komiteto 
organo puslapyje per dvi skiltis iš Smolensko pranešama 
tokia dviskiltinė žinia: “Lietuviški” laukai Smolensko 
srityje.

Savo laiku Smolenskas buvo lietuviškas ir apie Smo
lenską buvo lietuviški laukai, bet ne šiandien. Gedimino

laikais Smolenskas buvo Lietuvos vasalas, 1367 metais 
Smolenską valdė kunigaikštis Algirdas, o Vytautas skir
davo Smolenskui vietininkus. Smolensko srityje gyveno 
lietuviai ir krivičiai. Lietuvai Smolenskas priklausė iki 
1654 metų.

Bet nuo 1918 metų Smolenską valdo rusai komunis
tai. Iki vadinamos “Spalio revoliucijos”, Smolensko gy
ventojai pasigamindavo pakankamai duonos ir riebalų, 
o rusų valdžioms mokėdavo mokesčius. Pradėjus “komu
nistams” taikyti pačius “moderniškiausius” žemės ūkio 
metodus Smolensko sričiai, apylinkėse gyvenantieji kri- 
vičių palikuoniai ne tik neteko duonos, bet jiems nebeliko 
derlingų žemių. “Komunizmo” vergai apsėja visus Smo
lensko laukus, bet ten nėra ko piauti. Žemė nederlinga, 
trąšų nebėra. Geriausieji sovietų žemės ūkio “specialis
tai” priėjo išvados, kad kitos išeities nebėra — reikia 
džiovinti Smolensko balas. Bet kas tas balas džiovins? 
Kuo jie tas balas džiovins? Patys geriausieji sovietų val
džios planuotojai išaiškino, kad visoje Sovietų Sąjungoje 
nėra džiovinto jų, kurie galėtų pradžiovinti Smolensko 
balas. Tuo reikalu Vilniuje leidžiama Tiesa šitaip rašo:

“Nusausinti Smolensko srityje 2 tūkstančius 
hektarų naudmenų ir grąžinti jiems derlingumą ėmė
si Lietuvos melioratoriai. Mechanizuota kolona da
bar sėkmingai dirba trijuose srities ūkiuose. Dau
giau kaip 900 hektarų perdaug drėgnos žemės pavedė 
kolonai Gagarino rajono kolūkis “Leninskij put”. 
Per vasarą 450 hektarų masyvas, kurio tik dalis anks 
čiau buvo naudojamas ganiavai, įgavo kitą vaizdą. 
Jis nusausintas pažangiausiu būdu — uždaru drena
žu. Smolensko rajono Janovsko tarybiniam ūkyje 
Lietuvos melioratoriai sausina uždaru drenažu 840 
hektarų Sožos upės užlajoje. Daugiau kaip trečdalyje 
viso ploto jau atliktas visas darbų kompleksas. At
gaivintą lauką tarybinis ūkis naudos pašarams ir dar
žovėms auginti”. (Tiesa, 1972 m. rugs. 14 d., 1 psl.)
Per 50 metų komunistai nepajėgė išauginti ir apmo

kyti gabesnių melioratorių. Lietuva, palyginus, dar ne
seniai prievarta prijungta prie sovietinės imperijos, bet 
jos melioratoriai vis dėlto geresni, negu rusiškieji. Ge
resni jie todėl, kad lietuviškos mokslo Įstaigos turėjo 
geresnius profesorius, kurie pajėgė duoti ne tiktai teo
retinių žinių, bet išmokė, kaip melioracijos darbus pra
vesti. Lietuviai melioratoriai patys darbo planus paruošė, 
lietuvių kolona atlieka visą darbą. Jie gali šį darbą atlik
ti todėl, kad jiems pagrindines žinias suteikė dar nepri
klausomos Lietuvos mokytojai.

trims mėnesi a my ________  $6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams  $99 QQ 
pusei metų  $12.00 
vienam mėnesiui  $3.00

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telet HAymarkat 1-6100.

Pinigui reikia fiųasi pašte Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

J. PĖTERAITIS

AR VASARIO 16 GIMNAZIJA TIKRAI 
BLOGAI ATRODO? .

(Tęsinys)
Kalbant apie nusiskundimus, 

aišku, kad gimnazijoje pasitaiko 
ir blogesnių mokinių. Taip yra 
jau visada mokyklose, ir dėlto 
nereikėjo gal neprityrusiam ka
pelionui š. perdaug guostis. Su 
komplikuotu technikos gyveni
mu yra lyg sudėtingesnė pasida
riusi ir jaunuolio psichologija. 
Ir šiandien, kaip rašoma, gyve
name laikus, kur niekas nenori 
būti žemesniu, niekas nenori 
klausyti nuogų įsakymų, ir to

dėl, kaip ir A. Skyrius savo 
straipsny rašo, mokinius reikia 
labiau mylėti, su jais bendrauti, 
o ne vien juos peikti, šiandien, 
kaip ir kai kurie naujieji teolo
gai rašo, nebėra tiek kalbama, 
kad žmogus yra dėl Adomo ir 
Ievos nuodėmių amžiams pa
smerktas. Mūsų laikais yra la
biau pabrėžiamas šventraščio op
timistiškas sakinys, kad Dievas 
sukūrė žmogų pagal savo pa
veikslą (veidą), ir todėl Jis su 
žmogum taip blogai nesielgsiąs.

Lankantis Vasario 16 gimnazi
joje, teko klabėtis ir su kai ku
riais mokytojais, gimnazijos dir. 
S. Natkevičių, dr. Grinių, mokyt. 
Bartusevičiene, angių literatū
ros mokyt. Weigel, su jauna, iš 
Amerikos atvykusia mokyt. Pau- 
liukonyte, kuri dėsto anglų kal
bą ir tautinius šokius aukštesnė
se klasėse; pradedantiems tauti
nius šokius dėsto mokyt. Tamo
šaitienė. Teko kalbėtis su mok. 
F. Skėriu, kuris šalia pamokų 
dėstymo rūpinasi ir evangelikų 
mokinių auklėjimo reikalais. 
Bent trumpam teko matyti ir 
simpatingą, visur beskubantį, 
skautų bei gimnazijos ūkinių 
reikalų vadovą, mokyt. Veršelį. 
Sakoma, kad jis turįs daugiau
sia darbo ir visokių rūpesčių 
dėl gimnazijos, nes norint mo
kyklą pigiau pavalgydinti, rei
kia pavz. bulves, morkas, svogū
nus ir panašius dalykus supirkti 
rudenį, tiesiai iš ūkininkų, ir čia, 
žmogus, ne visada žinai, kokią 
rūšį pataikei nupirkti; kartais, 
sako, pradeda gesti, o čia reikia 
žiūrėti, kad be naujų išlaidų už
tektų visiems metams. Tad V. 
16 gimnazija, yra tam tikra pras
me, ir mokykla ir ūkis. Ir jos 
aplinkai suteikti kokį įspūdingą 
vaizdą, kaip kai kas pasakoja, 
reikia daugiau pinigų ir patar
nautojų. O iš kitos pusės, jei kas 
norės kokiais sumetimais prie 
gimnazijos prisikabinti ir ją že
minti, tas atras visada kokių 
priežasčių, nes, anot žymaus 
dramaturgo žodžių: “Ir šven
čiausias negali ramybėje gyven
ti, jei piktam kaimynui nepatin
ka”.

V. 16 gimnazijos kultūrinė 
veikla ir mokslo lygis

Kaip kiekvienos kolonijos ir 
kiekvieno krašto išeiviai, taip ir 
lietuviai stengiasi savo tautinę 
gyvybę-išlaikyti; taip ir Vasario 
16 gimnaziją — kaip vienintelė 
lietuviška mokykla laisvame pa
sauly — kovoja dėl savo egzis
tencijos. Kaip jau minėta, dviem 
trečdaliais vietinei valdžiai ją 
remiant, ir vieną trečdalį pasau
lio liętuiams suaukojanf, ji turi 
galimybių dar ilgai gyventi. Ir 
į savo praeities puslapius ji yra 
įrašiusi ir labai gražių savo lie
tuviško darbo momentų. Tik 
mes, po visus pasaulio kraštus 
išsibarstę, vieni apie kitus ma
žiau bežinome ir gal silpniau be- 
pasižįstame, nes tiek mažai mū
sų tėra.

Beveik visai pripuolamai, be
žiūrėdamas paveikslus ir įvai
rius aprašymus apie gimnazijos 
veiklą, pastebėjau ir nuotrauką 
bei laikraščio aprašymą, kur Va
sario 16 gimnazijos tautinių šo
kių grupė, šalia daugelio kitų 
parengimų Įvairiose vietovėse 
Europoje, 1966 metais dalyvavo 
ir Vakarų Berlyne suruoštuose 

folklorinio pobūdžio varžybose, 
ir 20-ties tautų tarpe, laimėjo II 
vietą, palikdama užpakaly pran
cūzus ir daugelį kitų tautų gru
pių. Ta proga vokiečių federali
nės vyriausybės ministeris, svei
kindamas varžybų dalyvius, be
veik labiau iškėlė lietuvius, nei 
pirmą vietą laimėjusius lenkus, 
tarp kitko pažymėdamas, kad 
varžybose dalyvaująs lietuviškos 
tremtinių gimnazijos jaunimas 
nebus pamirštas, ir jo vadovau
jama ministerija, kiek sąlygos 
leis, tęsės savo paramą šio jau
nimo mokslo ir kultūrinių tradi
cijų išlaikyme. Mes čionai Ame
rikoje dainuojame, šokame, pa
tys paplojame ir gražiai aprašo
me, bet objektyvesnę savo suge
bėjimų vertę ir vietą meno pako
pose, mes galime sužinoti tik 
varžydamiesi su svetimaisiais, 
kaip Vasario 16 gimnazija kad 
darė.

Vasario 16 gimnazijos abitu
rientus, kurie yra išlaikę baigia
muosius egzamnus, reikia tik pa
girti, nes kartais vos porai de- 
vyntokų tesant eiti į vokiečių 
gimnaziją, tarp svetimų moki
nių ir mokytojų egzaminus lai
kyti yra padėtis nepavydėtina. 
Be to, iki septintos klasės dėsto
moji kalba yra lietuvių, toliau 
jau, šalia lietuvių kalbos kurso, 
dalykai yra dėstomi vokiečių kal
ba, nes toje kalboje yra laikomi 
ir baigiamieji egzaminai. Tad 
gimnazijoje, šalia anglų ir loty
nų, yra lyg dvi dėstomosios kal
bos. Be to, jau nuo seno yra ži
noma, kad klasikinių gimnazijų 
programos nėra lengvos, ir čia 
geriau sekasi tiems mokiniams, 
kurie pradeda gimnaziją lankyti 
nuo pirmos klasės. Kurie nėra 
labai stropūs, ar nori sutrumpin
tu keliu gimnaziją baigti, gali 
turėti ir nepasisekimų, kaip ir 
šįmet kai kuriems devyntokams 
atsitiko. Bet čia nėra nieko ypa
tingo, taip atsitikdavo visais lai
kais, ir, anot psichologo žodžių, 
“būtų keista norėti, kad gyve
nimas susidėtų vien iš pasiseki
mų, nesėkmė yra dažnai tik šuo
lis į laimėjimą”.

Vasario 16 gimnazijoje sve
timų kalbų yra mokoma nemažai" 
Pavz., šalia regularaus vok. kal
bos kurso, iš kitų kraštų (Ame
rikos) besimokantiems moki
niams yra pasamdytas vokiškai 
ir angliškai kalbantis specialis
tas, kuris duoda pamokas gim
nazijoje dar ir privačiai, popie
čiais. Tad, kaip ir A. Skyrius 
rašo, amerikiečiai lietuviai turė
tų savo vaikus leisti ten bent ke
lis metus mokytis, nes visi gim
nazijoje išeiti dalykai yra ir šio 
krašto mokyklose užskaitomi. 
Šiandien, greito susisiekimo dė
ka, pasaulis yra pasidaręs lyg 
mažesnis, ir žmonių bei tautų 
bendravimas intensyvesnis. At
simenu, ir Pabaltijo studentų su
važiavimuose, nepriklausomybės

laikais, jaunajai Lietuvos stu
dentijos kartai būdavo dėl silp
no svetimų kalbų mokėjimo sun
kiai net ir su mūsų kaimynais 
latviais ar estais diskusijose da
lyvauti, o anie kalbėjo dažnai 
laisvokai net dviem svetimom 
kalbom ir kiek nugėrę, mus “pa
traukdavo”.

Prieš kurį laiką, kun. B. Mar- 
kaitis S. J. Chicago Tribune, tai
kydamas gal daugiau amerikie
čiams, nuosekliai aprašė, kad 
šiandien įvairių naujų tautų at
budimo laikais, negalima vien 
vieną (anglų) kalbą temokant, 
aktyviau suvažiavimų pokalbiuo
se ir žmonių bendravime daly
vauti.

Tad būtų linkėtina, kad bent 
tie Vasario 16 gimnazijos stu
dentai, kurie ten abitūros egza
minus išlaiko, pasiliktų tenai ir 
toliau mokytis, nes kaip litera
tūros, taip ir kitose gyvenimo 
srityse, su Lietuva besirubežiuo- 
jančio krašto geras kalbos žino
jimas yra reikalingas. Europoje 
intelektualas yra vertinamas net 
labiau ir geriaiAaprūpinamas 
jau nuo senovės laikų.

Šiandien bendravimas tarp 
tautų vis didėja, ir kaip buvo 
rašyta, apie šimtas amerikiečių 
matematikos mokytojų, trečda
lis net su daktaro laipsniais, dir
ba Europoje; Hamburgo apylin
kių vok. gimnazijose.

Užbaigai tenka pažymėti, kad 
ir inž.Kungys savo keistą pasa
kojimą užskleisdamas, pripažįs
ta, kad Vasario 16 gimnazija tu
ri gyvuoti ir puoselėti lietuvių 
kultūrą. Taip galvoja, tur būt, 
ir kiekvienas patriotas lietuvis, 
ir čia tik gaila išlieto rašalo bei 
žmonių klaidinimo. Ir reikia ti
kėti, kad mūsų geraširdžiai tau
tiečiai, kurie tiek daug dėl tur
tingos Amerikos lietuvybės rei
kalų aukoja, nepamirš ir Euro- 
pas lietuviškų židinėlių ir kaip 
ir iki šiol, juos moraliai ir mate
rialiai per ratelius ir organizaci
jas parems. Ano krašto tautie
čiai kovoja taip pat atkakliai su 
svetimomis įtakomis ir stengia
si-kuo ilgiausiai lietuvybę išlai
kyti. Tam jiems reikia padėti, o 
jie už tai yra mums dėkingi.

(Pabaiga)

Apsinuodijo grybais
čikagiečiai gali būti ramūs 

ir toliau eiti grybauti. Tatai at
sitiko Staffelsteine, Vokietijo
je, kur, išskiriant patį tėvą, 
veik visa šeima mirė grybų pa
valgę. Nusinuodijo Mrs. Scar- 
fenberg ir jos penki vaikai. 
Tėvas yra ligoninėje ir yra vil
ties kad pagis. Nustatyta, kad 
jie valgė kažkokių “gumbala- 
pių” (Knollenblatter) grybų. 
Iš visos 8 narių šeimos tik vie
nas dvylikametis vaikas Mar
kus tų grybų neragavo.

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Man skaniausi obuoliai būdavo nukritusieji ant že

mės, bet vyrai nuo žemės obuolių neberinko. Jie buvo 
įsitikinę, kad ant žemės guli tiktai kirmėliuoti. Ant že
mės nukritusių obuolių jie ir ragauti nenorėjo. Suradę 
labiausiai aplipusias šakas, jie raškė. Befaškydami, 
aišku, galėjo kelias šakutes ir nulaužti. Prisidėjo už
ančius ir išėjo. Mano užančiai taip pat buvo pilni. 
Visi išėjome pro vartelius, o vienas vyras juos net pri
darė. Jis būtų norėjęs ir kablį uždėti, tiktai nežinojo, 
kaip tada mane iš sodo iškelti.

Sekančios dienos rytą Totoraitis jau žinojo, kad 
vagiliai buvo jo sode. Jam buvo aišku, kurios obelys 
buvo apraškytos. Jam taip pat buvo aišku, kas jo sode 
buvo. Man atrodė, kad jis žinojo ir mano piktą darbą. 
Jis klausinėjo piemenėlius ir samdinius, bet abejoju, 
kad kuris būtų mane Įskundęs. Bet man. kaip tam va
giliui, kepurė jau degė.

Totoraitis nežinojo, bet mano diedukas tikrai pa
tyrė, kad obuolių pasiskinti buvau nuėjęs aš su ber
nais. Jis man išpylė didžiausią pamokslą. Diedukas 
abejojo pekla ir velniais, bet mane ir tokiomis baise
nybėmis pagąsdino. Pradžioje ir aš velnių bijojau, bet 
kai jie man nepasirodė ir už menkas šelmystes mane 
nečiupinėdavo, tai su tais gąsdinimais apsipratau. Bet 
diedukas man kitaip visą reikalą aiškino. Jam svar
biausias klausimas kitaip atrodė. Jis man aiškino, kad 
nereikia kitam daryti to, kas tau pačiam negera. Jis 
pradėjo pasakoti, kad Totoraitis labai nusivils, kai pa- 
matvs, kad jo augintos ir prižiūrėtos obelys nurašky
tos, net šakos aplaužytos. Mano tėvas ir aš taip pat blo
gai jaustumėsi, jeigu kas mūsų obelis apraškytų.

— Be to, negražu, — jis man pasakojo. — Kaip tu 
galėsi pačiam Totoraičiui į akis pažiūrėti, kai tu su 
juo susitiksi? Jis su tavim yra geras, o tu be jo žinios 
geriausius jo obuolius nusiskynė!..

Dieduko jau seniai nebėra. Jis seniai mirė ir palai
dotas. Bet man pasakytas dieduko pamokslas dar ir 
šiandien skamba ausyse. Man dar ir šiandien negražu, 
kai pagalvoju apie tą obuoliavimą...

TOTORAIČIO PAMOKA

Diedukas, mane apibardamas ir pamokslaudamas, 
padėjo dorovini pagrindą negražiam mano elgesiui. 
Jis būtų turėjęs ir visiems trims vyram tą patį pasa
kyti, bet vargu jis turėjo progos tai padaryti. Dar ki
taip į visą reikalą pažiūrėjo mūsų kaimynas Totorai
tis. Jis visai nesistenge man pasakoti, kaip negražu 
lipti į-svetimus sodus. Jis man net nepriminė kokį di
deli nusikaltimą aš “papildžiau”. Iš kaimyno Totorai
čio aš laukiau smarkaus pabarimo. Aš net maniau, 
kad jis pasiskųs mano tėvui, o tas man ir kailį už tokį 
darbą būtų galėjęs išperti. Jis klausinėjo piemenis ir 
mergas, bet tėvui jis nieko nesakė. Bet jis mane pavei
kė kitokia pažiūra i visą obuoliavimą svetimuose so
duose.

Vieną dieną, saulei jau gerokai pakilus, aš nune
šiau pusryčius Į Panovį galvijus, ganantiems pieme
nims. Beveik pačiame Panovyje susitikau ir dėdę To
toraiti. Vietoj laukto pabarimo, jis mane labai šiltai 
užkalbino, tardamas šiuos žodžius:

- Antanėli, jau seniai bebuvai pas mus, kodėl ne
užeini?

Aš nežinojau, ką jam pasakyti. Būčiau turėjęs pa
dėkoti už pakvietimą užeiti, bet aš tylėjau. Iš Totorai
čio laukiau pikto žvilgsnio ir pabarimo. Nieko nebū
čiau nusistebėjęs, jeigu jis mane būtų čiupęs už ausies 
ir patampęs, bet man tai būtų buvusi bauda už varte

lių atidarymą bernams. Nieko iš manęs neišgirdęs, 
Totoraitis toliau pasakojo:

— Jau ruduo, šiemet viskas gerai užderėjo... Obuo
lių ir kriaušių turime daug ir gražiai nunokusių,.. Jos 
labai skanios. Ateik...

Nieko kaimynui neatsakiau, bet kai grįžau namo, 
tai tėvui tariau:

— Totoraitis mane pakvietė ateiti ir pasiskinti 
obuolių.

— Eik, — atsakė tėvas. Tik žiūrėk, kad negautum 
lupti sėdimosios...

Tėvo pastaba man nepatiko. Jis, matyt, viską buvo 
girdėjęs, tiktai man nieko nesakė.

Man neatrodė, kad Totoraitis būtų norėjęs man kai
lį išlupti. Vaikai ir šunys turi šeštą jausmą, kuris pa
sako, ar ranka yra draugiška, ar ji yra pasiryžusi kilti 
ir kirsti. Kai Šeimininkas yra pasiryžęs mušti šunį, ga
li būti tikras, kad šuo prie jo nepriartės. Jis nujaučia, 
kur botago smūgiai kris, todėl ir bėga. Kartais ir nu
bėga labai toli. Tas pats ir su vaikais. Aš i Totoraičio 
ranką nežiūrėjau, kai jį sutikau Panovyje, bet jo bal
sas buvo gana draugiškas. Mano pamatytas jo senos 
akies kraštas visai nebuvo kerštingas. Jeigu jis būtų 
norėjęs man už tuos obuolius kailin įkrėsti, tai tos akys 
būtų kitaip žibėjusios.

Totoraitis manęs mušti nenorėjo. Jis norėjo mane 
pamokyti, kaip kaimynai gali ir turi gražiai gyventi. 
Jis taip pat norėjo parodyti, kad Lietuvoje ne tik lau
kai, bet ir sodai yra derlūs. Ne tik laukuose, bet ir me
džiuose užauga ir prisirpsta skaniausių vaisių. Tų vai
sių užtenka visiems, savo šeimos nariams ir kaimy
nams.

Pasiėmęs nedidelį maišelį, aš, atstatęs krūtinę, 
oriai nužingsniavau pas savo kaimyną Totoraitį ir įžen- 
giau i i*! aptvertą kiemą. Matydamas patį Šeimininką, 

I sėdintį ant klėties laiptų, nužingsniavau tiesiai pas jį.

— Gerą dieną, dėde, — tariau jam ir tuojau pridė
jau: — Alėjau obuolių...

— Gerai, jis man atsakė. — Abu nueisiva Į sodą. 
Ten galėsi prisirinkti tokių vaisių, kokių tiktai norėsi. 
Turėsi tiktai daboti, kad nenulaužytum šakų, nes me
deliai dar jauni, jų šakos labai trapios.

Nespėjęs su šeimininku įžengti į sodą, man krito į 
akį šunies būda ir iš jos išlindęs didelis šuo, ilga gran
dine pririštas prie sienon Įsuktos stiprios grandies. Jis 
tuojau pradėjo loti ir metėsi Į mano pusę.

Pamačiau, kad šuo buvo stiprus, nes grandinė bu
vo blaškoma iš vienos pusės į kitą.

— Dėde, ar šis jūsų šuo labai piktas? — paklausiau 
su manim į sodą ėjusio Totoraičio.

— Labai, — jis man atsakė. — Jis yra vilkinis. Jei
gu jam pavyktų pačiupti žmogų, tai jis jį sudraskytų... 
Dienomis jis pririštas, o naktimis jis palaidas po sodą 
bėginėja...

Daugiau dėdės apie šunį neklausinėjau. Džiaugiausi, 
kad jis nebuvo palaidas, kai aš įšokau vartelių atida
rinėti. Nuo to šunies aš jau nebūčiau ištrūkęs. Bet tuo 
metu, mayt, šuo buvo uždarytas. Jis miegojo, jei ma
nęs ir vyrų negirdėjo. Totoraitis jį laikė viduje. Palei
do į sodą, kai mes įsibrovėm ir kelių medelių šakas 
aplaužėm. Nemanau, kad ir mane atvedusieji vyrai 
būtų norėję sU tuo šunimi susitikti. Manęs tai tikrai 
nuo tokio vilkinio šunies jie nebūtų išgelbėję.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI "‘NAUJIENAS” 

JOS VISAD RAŠO
TEISYBE
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIM

IR GCRKLtS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET
Ofiso tslsf.; PRospact 8-322$ 
Rtzid. ul«L: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
juo 7 iki 9 vai vak Tree, uždaryta.’

Rara. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

KS. KAUNAS

TAIP KARTAIS DĖKOJAMA.'.

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; Republic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vaL, 
antrad.. penKtadienį nuo i—5, treč. 

ir sestad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 84)873

DR. W. EISIN - EiSINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ ligos 

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

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

DR. NINA KRAIKEI - 
KR1AUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZiE AVĖ.

Tolof. WA 5-2670.
Neatsiliepus —• skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 a r be RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 u,.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

Neseniai Antanas Stakėnas 
savo ir Marquette Parko Lietu
vių Namų Savininkų d-jos var
du piktai pasisakė prieš kun. 
Francis X. Lawlor “Draugo” 
dienraštyje, 'šiek tiek “patai
sytas”, bet iš esmės tas pats 
jo piktas pasisakymas tilpo 
Naujienose š. m. rugsėjo 9 d.

Kas gi tas kun. Lawlor? Pir
mieji mano prisiminimai riša 
jį su drąsaus kunigo pasisaky
mais prieš priverstiną mokyk
lų ir apylinkių integraciją, kur 
gretimai juodųjų gyvenančių 
vietovėse įvairios piktos jėgos 
kelią suirutę, baimę ir terorą, 
o po to už mažiau pusės kainos 
supirkinėja namus ir nuosavy
bes.

Tas kunigas — vienuolis bu
vo mokyklos mokytojas ir gy
veno katalikių parapijoje prie 

r;------------------------------------■— -!fr

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. — 586-1220

G U Ž A U S K U '
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63 r o STREET 

Tslefonal: PR 8-0833 Ir PR 8-083*

į ’ERKRAUSTYMAI

MOVING j
Lsidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
i R. ŠERĖNAS
[2047 W. 67th PI, WAIbrook 5-8063

DU FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st St. Vet. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko skuiiua ir 

”contact lenses’*
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS StIBUTiS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2£56 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2830
Naujas rez. telef.: 448-5545

■J k

i MOVING
ApdnustJs perkreustymas 

įviiriŲ atstumų, 
ANTANAS VILIMAS 

823 Wait 34 Placa 
T»!.; FRonfier 6-1882*___________ ______ ___________ ___

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lendre praktike ir chirurgija 

Ofisas 2750 Wa$t 71 st St.
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

į SOPHIE BARČUS j
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-j 
dienio iki penktadienio 11=12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek- 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 

------------------- jį

Marquette Rd. gatvės, netoli 
nuo Ashland gatvės. Jau tada 
jis gerai suprato, kas gręsia 
šiai gražiai vietovei pakelėje j 
Marquette Parką, kur įsikūrė 
tokia daugybė lietuvių, kurie 
iki šioliai ramiai gyvena. Ge
rai prisimename, kad jo san
tūrūs, bet esmingi pasisaky
mai nepatiko kard. Kodžiui. 
Netrukus jis buvo nubaustas, 
atimant jam teisę laikyti mi
šias Chicagoje ir po to tapo iš
siųstas į provincijos vienuoly
ną. Kard. Kodis norėjo pasi
rodyti geru juodųjų žmonių 
užtarėju, bet likimo ironija — 
du juodieji kunigai, turį ke
lias dešimtis parapijonų, pa
kėlė arogantišką maištą prieš 
kardinolą. Kardinolas, tur būt, 
tikisi, kad praradus parapijas 
juodųjų užimtose vietovėse, 
geri katalikai jam steigs naujas 
parapijas kitur.

Pirmiausia reikia šiam kuni
gui pareikšti gilią pagarbą štai 
už ką: jis neapleido savo nusi
gandusių draugų, kurie galėjo 
tuojau pat būti išstumti iš nuo
savybę ir nepaklausęs kardi
nolo Kodžio autoriteto, grįžo į 
Chicagą pas draugus ir kaimy
nus ir pradėjo žmonių drąsi- 
nimo, vienijimo ir organizavi
mo darbą. Buvo labai gražus 
užsimojimas — laikyti juo
duosius kaimynus į rytus nuo 
Ashland gatvės, stengiantis su 
jais išlaikyti korektiškus san
tykius. V

Deja, sąlygos pasipriešini
mui buvo labai nepalankios: 
šiapus Ashlando netoli 63-čios 
gatvės grupavosi bent 4 didžiu
lės mokyklos. Į jas kasdien 
plūdo keliolika tūkstančių juo
dųjų vaikų ir paauglių. Kai bu
vo nužudytas dr. Luther King, 
kentėjo mokyklų apylinkė... 
Kartu su naujai pratęstu greit
keliu Ashlandą persirito ir juo
doji banga, kuri greitai sklido 
ir pirmiausiai paėmė prie mo
kyklų esančias vietoves. Dar 
reikia paminėti, kad tose vie
tovėse kun. Lawlor Įtaka buvo 
silpnesnė, nes ten gyveno la
bai įvairus tikybų mišinys, 
pradedant luteronais, baptistais 
ir kitais.

Tenka priminti, kad tik 
prieš du, tris metus juodųjų 
banga visiškai triumfališkai 
riedėjo Į pietus, kur namai bu
vo išstatyti pardavimui blokais 
ir myliomis. Jei loji banga tuo 
greičiu būtų pasisukusi į Va
karus, tai Marquette Parkas 
jau seniai būtų juodas ir mūsii 
arogantai iš kažkur kitur apie 
reikalus kalbėtų, tik ne iš 
Marquette Parko.

Nemalonu prisiminti, bet tu
riu pareikšti, kad Antano Sta- 
kėno straipsni išversti asme
niškai buvau pakviestas kun. 
Lawlor’ui. Tą dariau raudo
nuodamas. Bent du kartus p.

POEZIJOS VEIKALAI

Stakėnas mini, kad Marquette 
Parko Lietuvių Namų Savinin
kų organiiacija surinko tūks
tantį dolerių ktm. Lawloro rin
kimų į aldermanus metu ir 
kalbino visus už jj balsuoti, o
dabar jis padaręs didelį nusi
kaitimą, pareikšdamas nusis
tatymą integruoti Marquette 
Parką...

Pacituokime! “Kun. Lawlor 
pasiūlė delegacijai, kad Mar
quette Parkas priimtų juodo
sios rasės gyventojus. Delega
cija jo pasiūlymą griežtai at
metė ir pareiškė protestą prieš 
jo priešiškus veiksmus. Dabar 
aiškiai išryškėjo jo nelojalu
mas” ir t. t

Pats laikas duoti lietuviško
je spaudoje pasisakyti pačiam 
kun. Francis X Lawlor. Nese
niai laikraštyje ABC News, 
rugp. 25, 1972 skirtame pietva
karių blokų klubų nariams, 
talpintas jo straipsnis

“Atsisakyk bėgti laikas tirti 
sielą”.

Mes įkūrėme pietvakarių 
jungtinius blokų klubus, kad 
būtų stabilizuota vakarinė 
Ashlando bendruomenė, nes 
rytinė nuo Ashlando dalis buvo 
išgąsdintų baltųjų parduota 
juodiesiems žmonėms. Kai ku
rie baltieji buvo fanatiški, ki
ti turėjo legalias priežastis iš- 
siparduoti, bet dauguma pasi
traukė bijodami fiziškos ir psi
chologinės prievartos, taip ti
piškos juodajam getui, kuris 
taip sparčiai artinosi prie Ash
land gatvės. , .

Mes mėginome, kaip tikri 
krikščionys, stovėti kartu kaip 
kaimynai ir perkelti gyveni- 
man Jėzaus Kristaus mokslą. 
Mes neskelbėme neapykantos 
juodiesiems. Mes neslėpėme 
tikrųjų priežasčių, kodėl mes 
bijome. Mes nenorėjome ap
leisti šios apylinkės, kur dau
gelis šeinių įsikūrė prieš 80 ar 
90 metu.

Tebūnie visiškai aišku, kad 
mes nenorėjom įsileisti juoduo
sius žmones į-šią apylinkę, nei 
galėjome juos sulaikyti. Mes 
nemėginome juodųjų ir baltų
jų integruoti. Mes tikėjome, 
kad tos rūšies nutarimą turi

padaryti palys žmonės. Tuo 
metu, kai mes nebuvome pa
lankūs juodųjų pajudėjimui 
skersai Ashlandų (turint dė
mesyje visišką resegregaciją, 
kuri po to vyksta ir nusikalti-
mų padidėjimą ir mums po to 
varg«l)» mes užsibrėžėme prin
cipą, kad mes laikysimės iš
vien ir nepasiduosime panikai, 
jei vienas juodasis atsikels į 
mūsų bloką.

(Bus daugiau)

Patarimas rusams 
nesisavinti kitų tautybių 

meno laimėjimu
Kongresmanas Edward Der- 

winski iš Chicagos patarė Ame 
rikos informacijos priemo
nėms — laikraščiams, radijui 
ir televizijai skelbiant pavyz
džiui, pasaulinės Olimpiados 
laimėjimus ir laimėtojus ne
skelbti kad visi laimėtojai bu
vo “sovietų”, o būtinai pa
brėžti, kokiai tautinei ar etni
nei grupei dalyvavusieji ir lai
mėjusieji priklauso,

Derwinskis tiksliai pabrėžia, 
kad Soyietijoje yra daug tautų 
ir tautinių grupių, kurių spor
tininkai, menininkai bei kul
tūrininkai dalyvauja įvairiuo
se tarptautiniuose parengimuo 
se, bet Sovietų propaganda 
juos vaizduoja sovietais, tai 
vra rusais.

“Reikia aiškiai identifikuo
ti premijas laimėjusius ar kito
kius pažymius gauvusius, jei 
jie buvo, sakysim ukrainiečiai, 
gruzinai, lietuviai, baltgudžiai 
ir t. t., pasakė E. Derwinski.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

♦

— Lietuviu Žagarės Klubo pirmas 
susirinkimas po atostogų įvyks sek
madienį, rugsėjo 24 d. 1 vai. popiet 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Visi nariai ir narės malonėkite daly
vauti.

J. Keturakis, rast.
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Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai,
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Nors ai vaikščiočiau mirties šešėliu pakalnėje, jokio pikto nesif>L 

josiu. Psalmas 2.4.

Mažojo būrelio nariai nesibijo jokio pikto, kadangi jie yra Viešpaties 
malonėj; jis gano ir vada uja juos ir rodo jiems malonę, apreikšta atpjrkL 
mo mokestyje, kun jis užmokėjo, Jis yra su jais d ėjimo žodžiuose ir
užtikrinime, kad mirtis nereiškia pabaigos jų buvimo,, bet yra tik ramus 
miegas Jėzuje iki prisikėlimo valandos. Neįdomu, kad jie gali vaikščioti 
pakalnėje mirties seselių giedodami ir garbindami mūsų Viešpati širdyse 
savo, keldami aukštyn savo sielas ir visomis savo jėgomis šlovindami ir 
aukštindami jo prakilnų ir šventą vardą, kursai mylėjo mus ir atpirko mus 
savo brangiu krauju, ir pašaukė mus kartu su mūsų brangiu Atpirkėju.

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

SV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TtVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Dzūku Draugijos Valdyba

GEORGE A. ŠUKYS
Mirė 1972 m. rugsėjo mėn. 21 dieną, 2:45 vai. ryto. Gimęs Lie

tuvoje.
Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Emma, pagal tėvus Eudeikis, marti Louise 

Šukys, anūkai — Glenn ir Gail bei kiti giminės, draugai ii' pažįstami.

Velionis buvo tėvas mirusio Elvin.

Penktadieni, rugsėjo 23 dieną, 7 vai. vak. kūnas bus pašarvotas 
Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Lituanica Avė.

šeštadieni, rugsėjo 23 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios Į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. George A. Šukys giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, marti, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Anthony M. Phillips, Tel. YA 7-3401,

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

l^ndrt praktika, spec MOTERŲ ligc- Gf!n<- 2A52 WEST 59th STREET 
Tel.: PR t • 1223

OFISO VAL.: pirrru antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niai! 2-4 vai. po piety ir kitu laiku 

paval susitaritna

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

2454 WEST 71st StREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Reti d. telef.: Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

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

Telef.: PRospect 6-5084

bizniebIal kurie Garsinasi 
“NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJh

Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
Lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetenus ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
<elmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:
1. J. Augustaityt# . Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

nato, 126 psl. Kama SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
5. Butky Juze, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJ E. Eilių nnkunė, 16S? 

psl. Kama $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLUDI • LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, db psl. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ sVENlĖ. 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. S2.OO.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
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 

liai, 92 psl, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psL, S1.00.
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. 

A psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. S3.D0.

Norėdami įsigyti Šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienr 
ištinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi

NAUJIENOS,
1739 So. Hafsted Sl, Chicago, 111. 6060b
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Devyneriu Metų Mirties Sukaktis

EMILIJA R. Z 0 G A S
Gimė 1922 metais birželio mėn. 30 dieną. Mirė 1963 m rugsėjo 

mėn. 23 dieną. Palaidota šv Kazimiero Lietuvių kapinėse.

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-4

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI;

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

Tel.; YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aspociaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DIENA 
IR NAKT|

TURIME 
KOPLYč^f 

VISOJE MIESTO 
DALYSE

Liekam didžiam liūdesy:

Jau suėjo devyneri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną, mo
tiną. dukrelę ir sesutę.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą Sv. Mišios bus at
našaujamos Šv. Pan. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, prie 68-tos 
ir So. Washtenaw Ave., šešta
dieni. rugsėjo mėn. 23 dieną 
8:30 vai. ryto.

Prašome velionės draugus, gi
mines ir pažįstamus dalyvauti 
šiose pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Emi
lijos K. Zogas sielą.

Vyras Petras, sūnūs — Kenneth ir Martin, duktė 
Karen Beth, tėvai — Elzbieta Ir Adomas Murma!, 
brolis Walter, gyv. Calif., ir daugelis kitu Giminiu, 
gyv. Mkh. valstijoj.

........ ■ "■ ~ —-—--- ---------------- ---—-----------------------------------

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

—......... .......................

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone; OLympic 2-100^ 
———--------------------------------------------

PETRAS BIELIŪNAS
434M So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572
— ...». , .... ■ - -----—

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAros 74l3e-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(Lackawicz) I

2424 WEST 69th STREET Rhpublit 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6677 I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone- YArds 7-1911 I
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JURGIS JANUŠAH'IS

SUSITIKIMAS SU 
“AMŽINOJO LIETUVIO” AUTORIUM
Lietuviškosios knygos mylė

tojus pasiekė paskutinioji Vy
tauto Alanto knyga “Amžina
sis Lietuvis”. Skaitau. įdomi. 
Sutinkame pažįstamus tremties 
kelionėje einančius žmones. 
Daug problemų,

Apie .pačią knygą parašys 
recenzentai. Knygos mylėto
jai jau ne vieną Alanto knygą 
skaitė, vertino. Ir nuostabu, 
kad Vytautas Alantas, šĮ pa
vasarį užskleidęs savo 70 metų 
amžiaus sukakties lapą, ir to
liau lieka kūrybingas, darbš
tus, veržlus ir visa širdimi sie
lojasi lietuviškojo žodžio, lie
tuviškosios kūrybos išlikimu 
išeivijoje.

Vytautas Alantas savo kūry
ba ir spaudos bei visuomeni
nės veiklos darbais dalinasi su 
visa lietuvių išeivija. Tad ra
šytojas, žurnalistas, visuome
nininkas Vytautas Alantas, ne
žiūrint jo politinių Įsitikini
mų, priklauso visiems lietu
viams.

Sulaukusius garbingos sukak
ties savus kūrėjus prisimena
me, juos pagerbiame, jiems 
padėkojame už jų Įnašą Į lie
tuvių tautos kultūrinį lobyną.

Prisiminsime ir pagerbsime 
ir rašytoją Vytautą Alantą.

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdyba, spalio 1 d., 
sekmadieni, 4 vai. po pietų 
Jaunimo centre ir ruošia šiam 
darbščiam vyrui minėjimą — 
akademiją.

Suplanuota programa. Apie 
sukaktuvininką kalbės mūsų 
spaudos aštrios plunksnos vy
ras žurnalistas Bronys Raila. 
Ji pažįstame iš Įdomių straips-

nių, iš pokalbių spaudoje, iš’ 
polemikos. O akademijos me-| 
tu turėsime progos jo pasi-1 
klausyti Jaunimo centre.

Bus gerai paruošta meninė 
dalis. Ja atliks aktoriai: V. Ja-

daug paties! nulevičiūtė, D. Juknevičiūtė, 
h). Kučf nienė. E. Vilutiene, A.j 
Barauskas, L. Barauskas, A. 
Dikinis, J. Kviečius ir J. Valen
tinas.

Tai mūsų stipriosios meno

mirką iš Vvtauto Alanto kūry
bos. Pažymėtina, kad akto
riai ypatingai intensyviai de
talę ruošia, repetuodami be
veik kasdien iki vėlumų. Šias 
aktorių pastangas, praturti
nančias pačių akademija, ren
gėjai ypač brangina ir nuo
širdžiai su dėkingumu vertina.

Akademijos metu bus įteik
tos premijos, skirtos iš Dauž- 
vardžio Eondo, jauniesiems 
spaudos bendradarbiams, da
lyvavusiems rašymo paska tos 
konkurse.

Po akademijos įvyks ten. pat 
Jaunimo centre vaišės, kuriu V 
metu akademijos dalyviai ga
lės asmeniškai susitikti su su
kaktuvininku ir drauge pabu
voti. Pažymėtina, kad rengė
jai nesiekia jokiu pelnu ir būti
noms išlaidoms apmokėti įėji
mo auka tik 3 doleriai.

Bilietus i akademiją jau ga
lima įsigyti Marginki prekybo
je. Būtų gera, kad bilietai bū
tų Įsigyjami iš anksto ir tada 
netektų vargti prie Įėjimo.

Tad spalio mėn. 1 d. sekma
dienio popietė tebūnie Chica
gos lietuviams maloni atgaiva 
ir kultūringas pasižmonėji- 
mas.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
t Orderį • , . ?

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicego, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Helsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Hgu metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

1 --------------

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
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VYTAUTAS ALANTAS
Foto A. Noraus-Naruševieiaus

— Amerikos Legiono Dariaus 
-Girėno ir Don Varnas postai 
telkia lėšas nupirkti naujas vė
liavas ir bendrai apžiūrai tų pos
tų pastangomis Įrengtoms Vė
liavų alėjoms prie Šv. Kazimie
ro Lietuvių kapinių ir Tautinių 
kapinių. Postų pareigūnai ir 
Vėliavų alėjų komitetai kviečia 
visus dalyvauti metiniuose pie
tuose su šokiais rugsėjo 30 d. 
Dariaus - Girėno salėje, 1116 S. 
Western Ave. Kokteiliai sve
čiams bus teikiami 7 vai. vak., 
o po jų pietūs ir šokiai. Ameri
kos Legiono vadovybė pripaži
no, kad mūsų postų Įrengtos 
Vėiavų alėjos yra patys gra
žiausi ir prasmingiausi pamink
lai ne tik Illinois valstijojje, bet 
ir visoje Amerikoje. Reikia pa
dėti jas tinkamai išlaikyti. Bi
lietus platina iš anksto S. Mo
lis — tel. 585-8165, Anderson — 
HE 4-4332, J. Corbett — LU 
2-9780 ir C. Stuk'onis — 476- 
0104. Jie taip pat gaunami Da
riaus-Girėno poste.

— Chicagos Pietvakarių apy
linkėse veikia keliolika kėgliu 
klubų. Daugeli jų globoja lie
tuvių prekybos bei patarnavi
mų Įstaigos arba jų savininkai: 
Naujokaitis, Petkus, Kaunas, 
Račiūnas, I>ack - Lackavičius, 
Grigus, Sharko, Evans, Yanas, 
Yerkes ir kiti. Tu klubu nariu 
dauguma yra lietuviai.

— William Esunis laimėjo 
I-mą vietą ir 100 dol. taupymo 
lakštų Ford City prekybos cen
tro suruoštoje dailės ir scenos 
meno varžybose, pačių jauniau
sių (iki 10 m.) grupėje.

— Diek Butkus. Chicagos fut
bolo komandos Bears vienas iš 
žymiausių žaidėjų, parašė kny
gą “Stop-Action". .Sports Il
lustrated žurnalas ją parinko 
labiausiai rekomenduotina kny
ga spalio mėnesyje. Išleido E. 
P. Dutton leidykla.

— Paulius La.nsbergis iš New 
Yorko prisiuntė Jaunųjų Socia
listų lygos priimtą atskirą re- 
ziuliuciją. Joje aprašomi pas
kutiniai įvykiai okupuotoje Lie-

tuvoje, vykdomas genocidas 
trėmimais ir asimiliacija. Pasi
sakoma už Lietuvos ir rytų Eu
ropos tautų laisvę, pasmerkia
mas Sovietų kolonializmas ir 
diktatūrinis režimas.

— Agutė Galinauskienė ir Ur
tė Kupreišienė iš Marquette Par
ko išskrido į Liubeko miestą 
Vokietijoje aplankyti savo tre
čiąją sesutę Martą ir jos vyrą 
Albertą Kirkickius, jų sūnų 
Voldemarą su žmona Petrute 
ir dukterim Edita, kurios tik 
prieš 3 mėn. atvyko iš Lietu
vos. Visos trys sesutės planuo
ja ekskursijas Vokietijoje ir 
aplankyti savo motinos a. a. Ma
rijos Jurkšienės kapą Prossel- 
heime, Bavarijoje. Įvykiai ir 
nuotoliai nepajėgė išskirti tos 
šeimos ir giminės, bet tarsi jas 
dar labiau suartino. Agutės vy
ras Petras Galinauskas pasisten
gė, kad kelionės būtų sėkmin
gos, kad išvykusios galėtų ap
lankyti gausius ) pažįstamus 
įvairiose Vokietijos vietovėse, 
kad giminystės ir lietuvių tar
pusavio ryšiai nua įvestų ben
drai vienybei.

.-.i-
♦ Kr. Donelaičio žemesnioji 

ir Aukštesnioji mokyklos pradė
jo naujuosius mokslo metus. 
Pamokos vyksta kiekviena šeš
tadieni nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. 
Norintieji lankyti šias mokyk
las dar gali registruotis raštinė
je. Jau antri metai veikia silp
nai lietuviškai kalbančių klasė. 
Vaikai taip pat registruojami 
tikybos pamokoms. Mokyklai 
vadovauja p. Julius širka. (Pr).

♦ Šių metų rugsėjo 23 d., 
šeštadieni. Lietuvių Radijo Fo
rumo programoje dalyvaus Var
nas Montessori Centro pedago
gės: Sofija Blažienė, Julija Smil- 
gienė ir Birutė? Tervydienė. 
Prašome pasiklausyti ir pa
klausti apie Montessori moky
mo metodus. t (Fr).

A. A L. INSURANCE A R1ALTY

INCOME TAX
<A45 So. ASHLAND AVB.

LA «775
(Currency Exchange iitalgaj)
PlgO* automobilių draudimai.

A. G. AUTO REBIHLDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningą1 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai 

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

TEL. — 776-5881
Anicetu Garb«2lau«A»<, mv

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Oarbininkiy

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

m:scellaneous for sale 
{vairūs Pardavimai

GARAGE SALE
Saturday

September

— 1 P. M.

& Sunday,
23 and 24

OAKLEY 
to 8 PP. M.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

Bridgeporte. 
Skambinti BI 7-0270.

BRIDGEPORTE IŠNUOMOJAMAS su
augusiems 4 kambarių su 2 miega
mais butas 2-me aukšte. Teirautis 
3348 So. MORGAN ST. krautuvėje 

iki 6 vai. vak.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

JO % iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

MISCELLANEOUS
{vairūs Dalykai

EARN TOP MONEY 
LEARN 

IBM KEY PUNCH 
IBM COMPUTER 
PROGRAMMING

COMPUTER CAREER 
INSTITUTE 

346-1440 — Eves. 238-1740 
Free placement

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TEN UNITS — 8 single unite. 2 effi
ciencies. 2 car garage. Very clean. 
Plenty of parking. Air cond. and 

in each unit. 
S89.000 

COUNTY WIDE 
REALTY COMPANY 

537-0137 5414990

TV

— Centrinė Y’MCA kolegija, 
211 W. Wacker Dr., pradeda 8 
savaičių kursus suaugusiems 
rugsėjo 25 d. Programose yra 
apie 300 dalykų. Pamokos apie 
rinkimus ir praktini politikavi
mą yra nemokamos. Informa
cija gaunama tel. 222-8300. Mo
kesčio už pamokas vidurkis yra 
25 dol.

Real Sstate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tai. 2S4-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

HOME INSURANCE

REAL ESTATE FOR SALg 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOI.OS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1M0KEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

medinis su pilnu rūsiu. $10,000.
31- MA LR HARDING, 2 lotai ir 4 

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

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

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

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

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

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

statomas namas.
32- RA IR HALSTED, restoranas su

6 kambariu butu. $390 uajamu i mėn.
BIZNIO LOTAS, B-l zona, 50x1507 

prie 95-tos ir Roberts Rd.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

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

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

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

CENTANNE REALTORS
237-4600

MARQUETTE PARKE savininkas_ par
duoda 2 butų po 4 kambarius murini. 
Aluminijaus langai, spintelės., uždari 
porčiai, sausas skiepas. 2 mašinų ga
ražas, gera transportacija. $195 nuo

mos. Tel. GR 6-5924.

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

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

PR 9-4063

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

Gas heat, 2 full baths. 
Owner says SELL.

MILAN & MILAN 
PR 9-4063

PRIE 70-TOS IR MAPLEWOOD mū
rinis 5 kambarių bungalow. Geras ir 

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

ARCHER AND CICERO AVĖ.
5 room brick home 2 bedrooms, gas 
heat, carpeting. Fence. 2 car ga

rage. Full basement.
$29,900.

LU 2-2438

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
6 KAMBARIŲ graži mūro reziden

cija arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo
tas. Garažas. Iškelti vamzdžiai. Alum, 
langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit apleis puiku namą už 
$23,600.

MODERNIAI 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 niūras. Sausas, 
Įrengtas beismantas, air-cond., kar- 
petai, alum. langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. S25,000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoi galima matvti. $36.300.

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

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

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

10 BUTU 1 MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

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

GRAŽUS 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, nauia 
šilima gazu. alumin. langai. 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

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

11 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
nlvtelės. šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu anie $23 000 Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Kernavės Tunto Tėvų Ka- 
mitetas ruošia smagią gegužinę 
ir laužą Tėvų Marijonų sodybo
je. Clarendon Hills, Ill. Sekma
dienį, rugsėjo 21 d. 1:00 vai. po 
pietų. Bus įdomi programa, 
skanus maistas, jauniems ir se
niems žaidimai ir varžybos ir 
smagus laužas. Lietaus atveju 
— šokiai, maistas ir žaidimai 
bus pastogėje. (Fr).

♦ Tradicinis Rudens Vakaras, 
ruošiamas LB Brighton Parko 
apylinkės, įvyks rugsėjo 30 d. 
Pakšto salėje, 3800 So. Califor
nia Ave. Kviečiame visus atsi
lankyti ir besivaišinant prie me
lodingos muzikos draugiškai 
praleisti vakarą. Bezervacijoms 
skambinti: 523-7410. Pradžia 
7:30 vai. vak. (Br).

BIZNIERIAU KUHOi GARSINASI 
‘NAUTIENACP" _ turi GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Call: Frank Zapolis 
32O8Vit W. 95th St.

GA 44654
* 't ? r Casias Cu.uMnv

BERWYN 
IMMEDIATE POSSESSION 

1% story stucco 7 rm. house. Brand 
new large gar., forced air, all in very 
good cond. Kit. and bdrm, recently 
remodeled. Close to CB & Q. Unex
pected job relocation — reason for 

selling. Mid 30’s. Taxes $275.00. 
BY OWNER — ST 8-6870

Bnngenybėi, Laikrodžiai, Dovano* 
vl$om» progom*.

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

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 6*632. Tel. Y A 7-59M

K. E R l N G I S
CALIFORNIA SUPER SERVICI
TaUomI auto motorai, (tabdžlal 

tune-up* Ir t. t.
4824 Šo. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-93

BRIGHTON PARKO APYLINKĖJE
Kampinis 2 aukštų mūrinis namas 
— 5 ir 4 kambarių. Gazu šildymo 
karšto vandens šiluma Dideli kam
bariai. 2 mašinų mūrinis garažas. 

Savininkas parduoda.
Skambinti 376-2058

MARQUETTE PARKE 2 PUTU mū
rinis namas su gražiai ansodintu skly
pu šalia. 2 mašinų garažas. Abu bu
tai po 5% kambarių. Savininko te
lefonai

973-2023 arba 436-4184
savaitgaliais ir darbo dienomis.

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas
2M6 WEST 69th STREET

TeU REpublk 7-1941
y._ - -............ „y

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

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

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

5 KAMBARIŲ — 3 miegami. 10 
metų Labai gražiai įrengtas skle- 
nas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 6Q-ta 
ir Bell. 825,500.

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

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DEI, AUKŠTOS KOKYBES KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 

(staliaus, cemento ir dažytojo darbai, 
i Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar 
Į AL BELEAKUS. TEL. 238-8656




