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PARLAMENTAS
LIETUVA KAI KURIOSE SRITYSE

ATSILIEKA NUO LATVIJOS, ESTIJOS
Vyt. Jakelaitis “Kultūros Baruose” (nr. 3, 19772) pateikė 

statistinius duomenis, kurie pavaizduoja dabartinės Lietuvos pa
dėtį — kultūros atžvilgiu palyginus su vidutiniais Sovietų Sąjun
gos rodikliais bei Latvijos, Estijos rezultatais. Statistiniai duo
menys liečia padėtį 1971 m. sausio 1 d. šiuo metu, atrodo, ji nebus 
žymiai pasikeitusi. Ką tie skaičiai liudija? <

Afrikos vienybė V. VOKIETIJA RUOŠIASI RINKIMAMS

Teatrų, koncertų srity Lietu
va, lankomumo atžvilgiu, atsi
lieka. Iš viso Sovietų Sąjungo
je veikia 538 teatrai, iš jų — 40 
operos ir baleto. Okup. Lietu
voje teatrų 1971 m. sausio 1 d. 
buvo — 11, Latvijoje ir Estijoje 
po 9. Sstija pirmauja, nes 1,000 
gyventojų teatruose teko žiūro
vų apsilankymų — 945, Latvijo
je kiek mažiau — 887 ir Lietu
voje — tik 402. Estija pirmavo 
ir žiūrovų vietų skaičiumi — 
1000 gyventojų jos teatruose 
žiūrovų vietų teko 4.4, Latvijoje
— 2.6 ir Lietuvoje — vos 1.5. 
Lietuva atsilieka ir Sovietų Są
jungoje buvusio teatro lanko
mumo atžvilgiu — joje vidurkis 
buvo 440 vienam tūkstančiui 
gyventojų.

Lietuvos reikalai geresni, pa
žvelgus Į žiūrovų skaičius vaka
riniuose spektakliuose. Taigi 
operos-baleto teatro Vilniuje sa
lė vidutiniškai būdavo pripildy
ta 74.1 prof., Kauno muzikinio 
teatro — 66 proc., dramos teatrų
— 74.3 proc. Tačiau .Latvijoje 
dramos teatrai lankomi geriau 
(84 proc.) Vis dėlfo/L Miltinio 
vadovaujamo Panevėžio dramos 
teatro salė jau nuo seniau pri
pildoma 98.5 proc. Pagal duome
nis, 1971 metais visuose Lietu
vos teatruose pabuvojo 1.38 mil. 
žiūrovų.

Vilniuje pagausėjo Valst. fil
harmonijos simfoniniai koncer
tai — 1971 m. jie turėjo 34.2 
tūkst. žiūrovų. Tais metais tų 
koncertų (visoje Lietuvoje) bu
vo 3105. Vis dėlto, Lietuvoje 
trūksta koncertų salių, todėl ir 
šiuo atveju Lietuva atsilieka nuo 
savo kaimynų. Lietuvoje iš 1000 
gyventojų Į koncertus ateina per 
metus tik 250 žmonių, bet Lat
vijoje — 560, o Estijoje — 460, 
o Rusų Federacijos respubliko
je — net 720.

V. Jakelaitis toliau nusiskun
džia, kad vadinamų klubinių Iš
taigi} srity (kultūros namai, ra
teliai) Lietuva ir vėl atsilieka 
nuo Latvijos ir Estijos. Lietu
voje 1971 m. sausio 1 d. buvo 
1462 visų žinybų kultūros namai 
bei klubai (miestuose — 116).

Bibliotekos, skaitytojai, kny
gos, anot Jakelaičio “Kult. Ba
ruose”, kelia susirūpinimą. Tie
sa, Įsteigta 7,000 visų žinybų 
bibliotekų, valstybinėse biliote- 
kose skaito 41 proc. visų gyven
tojų (Sovietų Sąjungos mastu, 
Lietuviai, po Ukrainos, tenka 
antroji vieta.) Valstybinių bib
liotekų, viršijančių 25,000 tomų 
fondą, esama tik 72, o Latvijoje
— 95.

Atsilieka ir knygų leidyba. Ly
ginant su Estija, knygų leidyba 
Lietuvoje atsilieka maždaug 6-7 
mil. bendro tiražo knygų per me
tus. Bibliotekos Lietuvoje aprū
pinamos blogai...

Kultūros specialistų ruošimo 
srity esama kiek ir prošvaisčių. 
Esąs pagerėjęs bibliotekininkų 
paruošimas su specialiuoju vidu
riniu mokslu. Tokio išsilavinimo 
bibliotekininkų turima 25.2 proc. 
ir čia Lietuva jau susilygino su 
Latvija ir Estija, bet dar atsi
lieka nuo Sovietų Sąjungos vi
durkio (41.2 proc.). Pasirodo, net 
15.8 proc. bibliotekininkų Lie-

IŠ VISO PASAULIO

KAMPALA. — šeštadienį 
Ugandos kariuomenė perėjo Tan
zanijos sieną ir praneša, kad 
Tanzanijai ir ugandiečiams pa
bėgėliams padaryti dideli nuos
toliai. Sužeistų tarpe esąs iš 
Ugandos pabėgęs buvęs jos mi- 
nisteris Waghili. Tanzanija 
kreipėsi i Egipto prezidentą Sa- 
datą, kad tas panaudotų savo 
autoritetą ir sustabdytų .Ugan
dos agresiją.

ČIKAGA. — Pirmadienį Čika
goje prasideda Illinois AFL-CIO 
konvencija, kurioje kalbės abu 
Illinois kandidatai Į senatoriaus 
vietą: sen. Charles Percy ir kon- 
gresmanas Roman Pucinski. 
Konvencijoje kalbės ir guberna
torius Ogilvie. Svarbiausias 
klausimas konvencijoje bus: ar 
paremti demokratų kandidatą Į 
prezidentus sen. McGovern. Daug 
unijų vadų ragina jį endorsuoti. 
Kiti laikosi federacijos centro 
paskelbto neutralumo linijos.
Y- MANILA. — Filipinuose pa
skelbtas karo stovis, mokyklos 
uždarytos, radijo stotys nebevei
kia, laikraščiai nebespausdinami. 
Vyriausybė paskelbė karo stovį, 
kai ginkluoti vyrai puolė krašto 
apsaugos ministerio gen. Monto
ya automobilį. Keli opozicijos 
politikai buvo suimti.

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje lankosi Amerikos katali
kų organizacijų 7 asmenų dele
gacija, kuri norinti patirti savo 
akimis padėtį šiaurinėje Airi
joje. Vienas delegacijos narys 
dr. John Pawilkowski labai įsižei
dė, kai jį Belfafsto gatvėje sulai
kė britų kareiviai ir, atrėmę prie 
sienos, smulkiai iškratė.

BEIRUTAS. — Palestiniečių 
arabų sluoksniai praneša, kad 
iš sovietų partizanai gauna tik 
smulkius ginklus: revolverius ir 
šautuvus. Teroristų naudojamas 
mažas bombas, paslėptas rašo
mose plunksnose ir pan. arabų 
teroristai gauna iš Kinijos, š. 
Korėjos.

CAMBRIDGE. — Didelė Ja
ponijos biznio korporacija Mit
subishi padovanojo Harvardo 
universitetui vieną milijoną do
lerių Rytų Azijos teisių studi
jų programai įsteigti. Mitsubi
shi pareiškė, kad ši dovana turi 
sustiprinti Amerikos-Japonijos 
geros valios ir susipratimo dva
sią.

tuvoje neturi net bendrojo vidu
rinio mokslo. Be to, ypač lėtai 
auga bibliotekų darbuotojų su 
aukštuoju mokslu skaičius. 
(Lietuvoje jų esama 5.1. proc., 
bet Gruzijoje — 20.9 proc.).

Lietuvoje, pasak Jakelaičio, 
visai neruošiama dainų ir šokių 
liaudies ansamblių vadovų, pu
čiamųjų orkestrų dirigentų, es
trados atlikėjų ir orkestrų va
dovų, muzeologų, etnografų, ar
cheologų. Visa tai atskleidžia 
Lietuvoje paskelbti statistiniai 
duomenys ir, kaip matyti, jie nė
ra džiuginantys, priešingai, ver
čią kelti susirūpinimą. (E)

Du kareiviai žygiuoja per "išartą" Vietnamo lauką. Jį išarė didieji 
B-52 bombonešiai savo ^bombomis, r-

REIKALAUJA LAISVĖS LIETUVAI
Pavergtųjų Europos Tautų Seimo posėdis. Įvyko New Yorke, 

rugsėjo 19 d. Tai yra, tą pačią dieną, kaip ir Jungtinių Tautų Ge
neralinės Asamblėjos rudens sesijos pirmas posėdis. Vienas iš 
pagrindinių darbotvarkėje Įrašytų klausimų, buvo V. Sidzikausko, 
Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininko pranešimo, “Paskutiniai 
Įvykiai okupuotoje Lietuvoje”.

Prelegentas priminė klausyto- į 
jams, kad nuo pirmos dienos 
(1940.VI.15), kuomet sovietai 
okupavo Lietuvą, prasidėjo pa
syvusis ir aktyvus lietuvių pasi
priešinimas okupantui. 1944— 
1962 m. atkilose kovose su Rau
donąja Armija ir sovietų saugu
mo ginkluotomis pajėgomis žu
vo per 50,000 Lietuvos partizanų.

Pasipriešinimui besitęsiant, 
1970—1972 m. visose gyvenimo 
srityse įvairiomis kovos priemo
nėmis, (kun. Antanas Šeškevi
čius, kun. Juozas Zdebskis, kun. 
Prosperas Bubnys ir kt.), 17,054 
parašais memorandumas Krem
liui ir Jungtinėms Tautoms, bė
gimas iš sovietinės priespaudos 
— Simas Kudirka, Vytautas ir 
Gražina Simokaičiai ir kiti.

Susideginimas protesto ženk- 
lan (Romas Kalanta, V. Stonis 
ir K. Andriuškevičius), demons
tracijos Vilniuje ir Kaune, su 
daugybe areštų. Visi reikalavo 
laisvės — sau, religijai, Lietu
vai.

Išklausęs prelegento praneši
mo PET Seimas nutarė:

1. Raginti Antrojo Pasaulinio 
Karo alijantus, Vakarų valsty
bes, kad verstų Sovietų Sąjungai 
gerbti Lietuvos Valstybės, vie
nos iš pirmųjų karo aukų, suve
renumą ir nepriklausomybę bei 
reikalauti, kad Sovietų Sąjunga 
atitrauktų savo ginkluotąsias pa
jėgas ir administracinį aparatą 
iš šios valstybės teritorijos.

2. Apeliuoti į Jungtinių Tautų
Generalinę Asamblėją, kad ji pa
vestų šios Pasaulio Organizaci
jos organams ištirti visus So
vietų Sąjungos ir jos patikėti
nių nusikaltimus prieš JT Char- 
tos ir Visuotinės Deklaracijos dėl 
žmogaus Teisių nuostatus, kaip 
išvardinta raporte. (E)

— Vilniaus “Tiesa” paskelbė 
pavardes Vilniaus universitete, 
Fizikos fakultete, disertacijas 
ginti numatytų pavardes, šalia 
N. Dargienės ir V. Kedavičiaus, 
kiti du — Fiodoras Anisimovas 
ir Vera Lolko. (E)

Vartotojų skundai 
okupuotam Vilniuje

Okup. Lietuvos maisto pir
kėjai vis nusiskundžia — trūks
ta prekių, jos menkos kokybės, 
ar pavėluotai pristatomos. Pa
gal “Tiesą” Vilniaus krautuvė
se įprasta pirkėjui išgirsti žo
džius: pieno nėra, jo dar ne
atvežė, arba — alus išsibaigė... 
Vartotojai Vilniuje labai mėgsta 
Kauno duoną, lietuvišką sūrį, 
Panevėžio šoninę, kumpio dešrą 
ar vadinamą Iškylautojų užkan
dą. Tu produktų pagaminama 
vos viena kita tona.

Daug nusiskundimų ir gami
nių kokybe. Pvz. duonos gami
niuose pasitaiko nereikalingų 
priemaišų, makaronai blogai už
klijuojami.

Kodėl maisto produktai pavė
luotai pristatomi? štai kū dėl to 
aiškina pieno kombinato direkto
rius P. Griciūnas: kasdien nuo 
4 vai. ryto turi dirbti 150 žmo
nių, daugiausia krovėjų. Dalis 
jų pavėlavo ir bijai juos griež
čiau bausti, nes jie mielai pasi
trauks iš darbo, žinodami, kad 
jo gaus kitur. Esą, prekės iš
kraunamos bei pakraunamos ne 
mechanizuotai, bet... senelių me
todais.

Jei kai kurių prekių paklausa 
didelė, bet jų mažai gaminama, 
tai su vandenynų žuvimis at
virkščiai. Gyventojai prie jų ne
pripratę ir jos užsakoma visiškai 
nedaug. (E)

— Lietuvoje išleista apie 30 
metų Argentinoje gyvenusio An
tano Zoko knyga — atsiminimai 
“Nuo Dubysos iki La Platos”. 
Pasakojama apie išeivių gyve
nimą, žinoma, ir apie vadinamas 
pažangias lietuvių organizaci
jas...

— Bakų mieste, Azerbaidža
ne iš Vilniaus atvykusi gastro
liavo lietuvių artistų grupė: so
listai E. Gutauskas, V. Kuprys, 
A. Mikšytė, M. Rekys ir kiti (E) 1

tarpininkauja
KAMPALA. — Kenijos pre

zidentas Jomo Kenyatta kartu su 
Afrikos vienybės organizacijos 
pareigūnais bando tarpininkauti 
l’gandos ir Tanzanijos konflik
te. Tanzanijoje gyvenę Ugandos 
prezidento priešai šią savaitę 
bandė ginklo jėgą įsiveržti į 
Ugandą ir prezidentą nuversti, 
tačiau Ugandos kariuomenė juos 
sumušė ir išvarė atgal i kaimy
ninę Tanzaniją. Ugandos lėktu
vai kelis kart numetė bombas i 
Tanzanijos šiaurini miestą. Abi 
valstybės sutraukė prie sienos 
kariuomenės dalinius. Afrikos 
vienybės organizacija bando ati
tolinti karo pavojų.

Pačioje Ugandoje prezidentas 
Įsakė suimti Aukščiausią Teisė
ją, buvusį premjerą Benedic- 
to Kiwanuka, nes jis neseniai iš
barė kariuomenės vadus, kad jie 
suėmė be teismo vieną Brita
nijos pilieti. Teisėjas kaltina
mas, kad jis “per daug kalba”.

Sudanas sustabdė paramą 
Ugandai ir neleido Libijos pen
kiems lėktuvams su ginklais ir 
kareiviais skristi Į Ugandą, Į pa
galbą. prezidentui Aminui, šis 
Sudano veiksmas gali Įnešti nau
ją nesantaiką arabų tarpe.

Šalies muziejuose. 
pilna- Lenino

Komunistai nužudė 
Vietname 40 civilių 
QUANG NGAI. — Pietų Viet

name pabėgėliai iš komunistų 
neseniai okupuoto Mo Due mies
to papasakojo apie naują komu
nistų žiaurumo Įrodymą. Užė
mę miestą š. Vietnamo politru- 
kai suėmė apie 100 žmonių ir 
pradėjo juos tardyti. Tie, ku
rie mokėjo Įsiteikti komunis
tams, buvo paleisti. Apie 40 as- 

1 menų buvo uždaryti viename na
me. Kareiviai apdėjo tą namą 
sprogmenimis ir susprogdino. Vi
si name buvę civiliai žuvo.

Ši nauja komunistų taktika ne
palieka masinių kapų. Komunis
tų propaganda gali vėliau aiš
kintis, kad namas sprogo nuo 
amerikiečių bombos ar nuo arti
lerijos sviedinių.

J. Peronas žada 
grįžti Argentinon^ 
BUENOS AIRES. — Argen-

Netenka abejoti, kad šių die
nų okup. Lietuvoje kraštotyra 
rūpinamasi, ji renkama, netrūks- > tino j e peronistai skelbia, kad bu
tą tos srities entuziastu. Tai ma- vęs diktatorius Juan Peron su- " I .Xtyti ir iš Amb. Jonyno straips-(grjs j Argentiną spalio ar lapkri- 
nio “Tiesoje”. Kraštotyrininkų čio mėnesi. Jau vedamos dery-
darbais papildomi muziejai bei (bos su Italijos keleivinių lėktu- 
archyvai. Per vienerius metus, vų bendrove Alitalia. Bendrovė 
trylikoje Lietuvos rajonų vieti
niams muziejams buvo perduo
ta daugiau kaip 3,000 ekspona
tų.

Bet... deja, kraštotirininkai tu-

vieną lėktuvą paskirs Perono 
parvežimui iš Ispanijos. Peronis
tai sumokės bendrovei 70,000 dol.

Buvęs diktatorius yra išstaty
tas Justicialista partijos kandi-

ri atlikti ir Lietuvai visai sve- ^atu Į prezidentus. Karinė Ar
timą rinkimo darbą. Tas auto-l 
rius pridūrė, kad kraštotyros 
parodoje, skirtoje Lenino 100- 
sioms metinėms, vertinimo ko
misija buvo priėmusi 429 darbus. 
Jie sudarė net... apie 22.5 tūks
tančių mašinraščio puslapių. Tai 
vadinama Lietuvos kraštotyra...

(E)

! gentinos valdžia sako, kad Pero-1 
nas neturi teisės kandidatuoti.

Paula Pfeifer, 5 mėty, iš Tulsa, Okla., 
ateinančiais metais padės rinkti aukas savo, kaip ir JAV. už Bengalijos 
vaiky su gimimo defektais gydymui, priėmimo svarstyma asamblėjo- 
Ji pati neseniai pradėjo vaikščioti,’ » j

nes gimė nesveika. Je- j

BONA. — Vakarti Vokietijos prezidentas Gustav Heinemann 
po parlamento balsavimo, kuriame kanclerio Brandto vyriausybei 
buvo išreikštas nepasitikėjimas, parlamentą paleido ir paskelbė 
naujo parlamento rinkimus lapkričio 19 d. Tai pirmas atsitiki
mas V. Vokietijos 23 metų istorijoje, kad parlamentas yra pa
naikinamas, nesulaukęs savo keturių metų termino pabaigos. 
Vyriausybė pati iškėlė pasitikėjimo klausimą, norėdama užbaigti 
nenormalią padėti: vyriausybė ir opozicija parlamente turėjo po 
lygiai balsų, po 248.

Balsuojant pasitikėjimą vy
riausybe, jos nariai nebalsavo ir 
pasitikėjimą pareiškė tik 233 at
stovai, kada opozicija, balsavusi 
prieš, gavo 248 balsus.

Parlamento kadencija norma
liai turėjo baigtis 1973 metų rug
sėjo mėn. Opozicijos vadas Rai
ner Barzel, kuris pats tikisi tap
ti ateinančiuose rinkimuose nau
ju kancleriu, jauniausiu Vokie
tijos istorijoje, nes jam tik 48 
metai, pareiškė, kad jokie kanc
lerio Brandto pasiaiškinimai ne
gali pakeisti fakto, kad jis pasi
traukia tik po trijų metų valdy
mo — jis pralaimėjo, jam nepa
vyko.

Rinkimų kampanija jau prasi
dėjo pačiame parlamente, nes 
prieš balsavimą vyko 9 valandų 
debatai, pasižymėję aštriomis 
pastabomis.

Vokiečių spauda primena so
cialdemokratams Britanijos pa
vyzd. Ten darbiečių vyriausy
bė, norėdama sustiprinti savo 
skaičių parlamente irgi paskelbė 
aųkstyvus^inkimus, dar nesibai
gus jos terminui, ir tuos rinki
mus pralaimėjo. Panašiai gali 
atsitikti ir kancleriui Brandtui.

Girtu vairuotoju4, J

žymiai daugiau
Lietuvoje 1971 metais, pagal 

suvestą statistiką, eismo nelai
mėse žuvo 761 žmogus. Iš viso 
buvo 4,799 eismo Įvykiai ir 4,428 
žmonės buvo sužaloti. Nustaty
ta, kad 1640 avarijų kaltininkai 
buvo vairuotojai. Be to, pasiro
dė, kad net 1065 vairuotojai 
Įvykdė sunkius eismo nusikalti
mus dėl alkoholio įtakos.

Kasmet 13-15 tūkstančių girtų 
vairuotojų Lietuvoje patenka Į 
eismo prižiūrėtojų rankas. Per
nai žymiai padaugėjo auto ne
laimių skaičius, dėl girtų vai
ruotojų kaltės, kolchozuose. Be 
to, padidėjo nelaimės ir dėl trak
torininkų kaltės. Paaiškėjo, kad 
beveik 90 proc. traktorininkų bu
vo girti...

Tai padėtis, apie kurią Vil
niaus Vidaus reikalų ministeri
jos auto -- inspekcijos viršinin
kas V. Vaitašius kalba - su ja 
taikstytis negalima ir ji kelia 
rimtą nerimą. Tokių nusiskundi
mų buvo ir prieš kelerius metus, 
skirtumas tik tas, kad jų dabar 
jau žymiai daugiau. (E)

J. Tautos nagrinės 
terorizmą 

C

NEW YORK AS. — Jungtinių 
Tautų asamblėja, nežiūrint ara
bų ir kai kurių Afrikos valstybių 
pasipriešinimo, nutarė Įrašyti Į 
savo darbotvarkę terorizmo klau
simą. Už debatus balsavo 66 val
stybės, prieš — 27 ir 33 susilai
kė nuo balsavimo, jų tarpe So
vietų Sąjungą ir kitos komunis
tinės valstybės.

Sovietų ambasadorius Mali
kas savo kalboje pasisakė prieš 
debatus, tačiau balsavime neda
lyvavo. Kinija balsavo prieš te
rorizmo nagrinėjimą.

Panašus nesusitarimas Jung
tinėse Tautose liečia žodį “agre
siją’. Per visą JT istoriją, tei
sininkų komitetas dar nesusita
rė, ką “agresija” reiškia ir ne
surado tai sąvokai definicijos, 
kuri patenkintų visus JT narius.

JT asamblėja nutarė svarsty
ti ir Bengalijos priėmimo klau- i 
simą. Nors Saugumo Taryl>ojej 
jos prašymas. Kinijai vetavus, 
buvo atmestas, asamblėja klau
simą vėl svarstys. Debatuose ki
lo susikirtimas tarp sovietų ir 
kinų ambasadorių. Sovietai bal-

MASKVA. -- Illinois žemės 
ūkio delegacija atvyko j Sovie
tų Sąjunga, siūlydama savo pre
kes. Delegacija, kuri žada vie
šėti 7 dienas, planuoja susitikti 
su premjeru Kosyginu, kuriam 
Įteiks Illinois dovaną parodo
je pirmą prizą laimėjusį paršą 
“Ambassador”. Amerikos ūkio 
gamin ių eksportas per praėju
sius metus iki birželio 30 d. pa
siekė beveik rekordinę ribą. Ek
sportuota gaminių už 1.77 bil. 
dol. Jei pavyks susitarti su so
vietais. žemės gaminių eksportai 
dar padidės.
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JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULI
s> lik šikšnelę rankoje. Pinigi
nę taip pat perdek iš kelnių ki
šenės į švarko priekinę. Kitaip, 
■tuojau neteksi visų pinigų/ 
Daug ir labiau jis mane prigąs- 
.dino. Tas vėliau man buvo la-, 
bai naudinga. Nežiūrint viso 
to, vis vien likau apvogtas. 
Bet apie tai vėliau.

Kelionėje praturtėti, tai ap
sunkinti save. Pikta, kad štai 
dabar reikia kostiumai neštis 
ant rankų prie lagamino. Keis
ta nuotaika. Nutariu, kad aš 
ten ilgai “nesBvednosių”.

(Tęsinys)

Čia praleisti keletą dienų He
nrio bodu. Vis kas nors naujo, 
nematyto arba labai pigaus pa
siūloma. Sutvarkoma viza ir 
niršiuos vykti į Saigoną, pie
tinį Vietnamą. Baiminuosi, 
kad nepataikyčiau į tokį laiko 
tarytą, kur gaučiau nereikia
nt* karinį krikštą.

I/liku atvyksta limuzinas, 
kuris priklauso viešbučiui, ir 
sukrauna mūsų, keletos kelei
viu. lagaminus. Limuzinas už^ 
pąląmavimą nieko neskaito,! 
tai ierna į viešbučio sąskaitą. | Lėktuvas, žinoma, mažas. 
Tokia jau čia tvarka ir daugu- Raudonose uniformose stiuar- 
tnaį ji labai patinka.

Vietnamo oro linija keleivių 
turi. Stoju į eilę ir laukiu rei
kalingo skridimui susitvarky
mo. Kai pamačiau eitę keleivių, 
drąsiau pasidarė. Jei žmonės 
ten vvksta, vadinasi ir man nė
ra ko* baimintis. Noras pama-l Lėktuve su tuo piliečiu iš 
lyti tą kraštą didelis. 1Lot5 Angeles daugiau jšsrineka-

-r?. Aš* esu iš Los Angeles, — 
pas įsako vienas bestovintis ei
lėje.^, dirbu prie kariškių ir 
esu‘, eljė^trohikas. Užsimezga 
pažintis.- Jis grįžta iš atostogų. 
Sąįgonėčgyvenąs jau' penketą 

-^įob-dyarką ir- gerai pa-' 
žįsta < vietos išmones. " Kaip \ė- 
įiąu -pasirodė, pats Dieyasri^ 
žinog’ų mali'siuntė. Jis primyg* 
tipai nurodinėjo, - kaip, ir ’kuį' 
aš turiu elgtis, ko.saugbtįs ii' 
vengti. Jis labiausiai peršįįėjo 
saugotis vagių. fL'Girdi, nelai
kyk foto aparato ant 'petičsj-^a-.

\r J j. -c *.7*^-“. *

Jonas Tričys, menininkas ir rašytojas, parašęs knygą "Lietuva — graži 
tėvynė". Knygos emgemplioriy jis įteikia Stanley Balzekui Jr., Balzeko mu
ziejaus prezidentui. Greta stovi Jurgis Kasakaitis, Balzeko muziejaus kny

gyno vedėjas.

ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

Diriguos Alice Stephens
SEKMADIENI, ŠIŲ METŲ SPALIO 22 D., LINKSMINS SVEČIUS 

BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.
Vakarienė — $8.00 asmeniui.
Šokia~rs gros A. Stelmoko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 So. Haisted St., 

i Chicago, Ill. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.
Pradžia 4:00 vai. po piehi.
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

5i

JA

A

desės maloniai aptarnauja. 
Keleivių neprisirinko nei pusės 
lėktuvo. Pora valandų skridi- 
mo ir būsime karo nuteriota- 
me ir tebeteriojainame krašte. 
Kad tik viskas baigtųsi laimin
gai.

me. Jis nurodo pirmos klasės 
viešbutį, kuris ten tik vienas 
esąs.. .Tai Hotel CaraveĮle, ku
riame aš vėliau ir apsistojau.

Lėktuvas rėžia sparnus ir 
niosiąsĮ '•pakilti, žvelgiu pro 
į^igį JT suabejoju, ar negeriau 

jbūciaų pasukęs į kurią nors ki- 
tą šalį-?. Bet dabar nebelaikąs 
keisti •? įiusistalynią. Lėktuvas 
įsibėgėjęs.kyla į padanges. Iš- 
(iąlliią ‘-Sun Vai” laikraštį. 
Smalsiai vartaųjo puslapius ir 
noriu- sužinotu* ..kaip toli yra 
fęontas. Bet kįip tyčia nesako

A VI ERIKOJE

C. ...

jau su mėty umaaja neliwitf «tstrume>ei rr 
iSiau salp SEPTYNIUS MlLlJpNT’S lolerni 

aanąms ~ \ "
UeVuvtif rraleroaHne organizacija - 

oes gpdravdą rr pašaipą, kuri yra pigi.‘įya^ SUSIVIL
NLIIMAS'neieško pelno, o teikia ’ paįrnavimu$.‘savitarpinės 
pagalbos pagrindu. Y

jau lun daugiau kaip frfš su puse nuTijono tfoFerip Kapitalu, 
ėad jo Apdrauda filiro ir saugi.' Kiekvienas lietuvis ėia gali 
>auli i vatoų klasių įtikai ingutei*s apdraudė $103 r® 
k» *10’000.00 r -

duoda\ge>4 tąupomar* Ąpdraudą Endowment 
ęurance, kad' jairnuoFr> gautu pinigus auksVUe S*udl

eyvenįmo pradžiai

uuuda VAIKAMS u jaunuoliams labai pigią agdrąnda 
rir* -50.00000 apdraudos tik SS.’OŪ mokesčio metams

aKCIDENTALE APDRAVDA nąudmga visokio amžiaus ašim 
ainis, rekomenduojama Hefuvrsky KLUBU ir draugija n« 
rrams. Už SlJWlfln akcidenUlės apdraudos aaokesXiF 32-B0 
»

tuopos yra daugumoje lietuviu KuUMaiįu Kreipkuės 1 kiKipu 
edrpįus rr jn» plačiau naafskins apie SUSI V TENLHMC darbui

i.au'W iwftwmHfiįas. Jjįgu parašysif*

H’ \ Y ALMAiS»Cį>AMERICA
- ** - f A. ž

su" ES-'i !O STKEKT. NEW YCXKK. N. ¥ tuonų
....

ijguuKeju dau' 
savo apdraus

duoda $y*>

NAUJIENŲ BANKETE

IJetuvįams reikalĮng# literatūra
AieKvietu-į iieiuvu. Kųnąoz rupi gnntrnro krašto tafsvė ir ūetn- 
gerfrtrvrs pnvaio suštpažimi su žemiau išvardintomis kuygomis. 
■>«iwuieUr knyga» garima užsisakyti Naujienos*.

mes VALDYSIM PASAULI. ĄisinųniĮnai įr 
.niyattts iluunHrnys apie rrotsevikiBett Lietuvoje dviejuose- tomnuse. 
■vaif-.oi. t>n 4 .lot ivmas Juose yra.517 psi.

Jurgio GlkMtda SIMAS. Platus literatūrinis- rprašyma? apie Simo 
Midirtp»s pabėgu^ ir jo išdavimu ru*atna. Tragedija įvyko beadra- 
darbtaiiiotu ir tilta s-fa rytoju šu sovietais sukeltu mrtų miglose anie 

konumizmą. 15# psi.. karpa S dot
lwg»* Gliaudą. AGONIJA. Rornan-as. 408 psl.. karna 5 dot Ap- 

rasom* IJetuvos vyriausybės kapūnKncija prieš boiševikiis ii jo-* na- 
-’•» -t”<-sys tragiškose dienose'

Stefanija. Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. • Sibrru iremtrnės atsi- 
nimnrai narašyli ramnr klasišku stiMirmi apie sunki’ pavergto lieta- 
vie daira Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geniausiems garsiosios 
ašyl<tj.<»K Pearl Burk kūriniams 52P risi, kietais vfrt-eJratr kat-

tflO

Ivju» ««l>ęčinsk*i SIAUBINGOS OIEHOS .v^unitunmi dplfcl- 
Segimu n«o hoReviJrw ir gyvenimą tremtiniu- stnvrk- 

av ‘ -Ici'tivor ’TT osk 'cietaė. droKėr viršeHsi*. k»itu» 4 dbi
4 AuUeruxs PASKUTINIS PO>SeOFS_ Vfjn-ačtu Hkslumu «prasyta 

^<k»‘hhAs dęnr|klausptno- l.įrtuvo* dienos ir valandos, kuriose yra 
LtrvSkrie* pesikeiriaN komitnirmH klastincuma* n^v’p^innt r«nta<r rr i 
.xrn. r.. ON. $4 AA

čiKAGiBTęs įspūdžiai komunistu pavergtoj metuvcu.
Iiuvn VUmuje Trakuose riniskirurkiiAse Katme. Naudukiuoše, ’ 

Kl^uH'dnjp ir PalanPntc Vaiyrįfis aprašymai k> ir ’rn kokia* I 
vafba* 'irrtčio ’r ka tar pa^kė. 05 psl . $1 00 Yra taip pat

0 MAGltKUOAU CPLIMU f VtLNIU Kehon^ I fjetn.
< « 0i:» •‘•tūjąlrtintą niKitrankomts. 331 pst X300

r <!><<»Y* kčUOM ► ANAPUS G€CEŽCN?S V1&A*K^>S At> f 
h » h* neapgauna IntutiMn ir ACitprppn propaganda btl
r-n* ' * ♦ tr \b« kT^rtfrx sfIHutm'

v vthfCAS KKtVfc SAVO LA IŽDUOSE 54 m 44 į
JtMžUia klaiko ęnfnfys fr HrpeaiHai apie Heurtns kulto

”* 'vvHijuU1 • Sk’vrrf t venytė H nepalęMkė J>eA^ra4arhiavuxuii p
vr> iią it ja vadai yr> ne rnož>w I

•ntfi rųk&HtoMtfte vici ♦'ka’Tvdami Krizo Plępeną 77 ĄNEKDOTUS. I 
vn
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kais pasakiau, kad 
sustoti.
sikvatojo, “po laiko’’,

Lėktuve užkandos, 
nių blankų pildymas, 
nuobodžiauti. Taip ir 
tėme, kaip lėktuvas 
leistis. Atidžiai stebiu 
Matau daug kariškų 
Jie pritaikyti gamtos 
labai margai žali, 
lėktuvas ir stabdo greitį, o 
nuotaika juokingai suglumusi. 
Tolumoje matosi kalnai. Daug; 
vandeningų, nežinomais var
dais upelių ir pelkių. Pagaliau 
lėktuvas sustoja ir lipame į pa
raku pakvipusį kraštą.

Lėktuve reikėjo viską sura
šyti, net kiek pinigų vežiesi. 
Krata išlipus a lydi ir pagrin
dinė, kokios dar niekur nebu
vo. Ilgai užtrunku ir pagaliau 
baigęs visus formalumus atsi
duriu didelėje aikštėje, kur iš. 
visų pusių siūlosi vežikai. Ap
sidairęs imu nurodyto viešbu
čio taksi ir nors rezervacijos 
neturiu, bet prie tokios situa
cijos viešbutis tikrai nebus per
pildytas.
Iš dešinės sėdi ponas, kuris 

grįžta iš atostogų. Jis čikagie- 
tis. Daug pažįstąs Chicagos 
lietuvių. Jis kalbus, mandagus 
ir stengiasi mano susirūpini
mą sušvelninti. Ponia iš kai
rės, keletą metų čia tarnaujan
ti, taip pat plačiai juokiasi ir 
be jokios baimės plepa. Jie pri
pasakoja daug gražaus ir ra
minančio. Girdi, frontas 40 
mylių nuo Saigono, bet čia vi
sai ramu: veikia naktiniai klu
bai, barai, čia nieko neatsitiks, 
būki ramus.

Artinamės prie priemiesčio 
ir vis daugėja ir duagėja moto
rizuotų. Gi įvažiavus į miestą, 
siaubas ima. Motociklistų, dvi 
ratininkų, kaip skėrių. O lei
džia dūmus, kad net kartu. 
Kokį benziną jie naudoja ? Vis 
daugėja ir daugėja ir pagaliau 
vos begalima pavažiuoti. Dai
rausi. Jie man rodo preziden
to buveinę, kuri aptverta aukš
ta tvora, • priekyje didelis, ne
labai jau aptvarkytas s 
Karas, nieko nepadarysi, 
tas dabar rūpi.

Šiaip taip pasiekiame minė
tą viešbutį. Mano bendrake
leiviai pasuka toliau, nes jie 
gyvena privačiuose butuose.

nieko. Pakilus lėktuvui, pra-'pas, ten automatais ginkluota 
nešė, kad skrisime porą valan-Į sargyba. Tai savotiška, pagai- 
dų, oras toks ir toks, frontasivojau, ir netekęs baimės anei 
už 45 mylių. Saigone ramu. Aš lašelio jau keliauju sau Saigo- 
net krūptelėjau. Kaimynui juo- no gatvėmis. Kiek paėjus, ne

prašysiu tau gatvėse verda visas saigo-
š noriu išlipti. Jis nu- niečių gyvenimas. Čia jie pre

kiauja, čia kepa, verda, valgo 
ir mylisi. Karas visko išmokė. 

Priešais viešbutį operos na
mas. Dabar tuščias ir niekas 
nieko nedainuoja, nevaidina. 
Prieš operos namą didelis pa
minklas kare žuvusiems ka
riams. Centrinė gatvė plati ir, 
jei kas ją aptvarkytų, būtų 
graži. Smalsiai seku kiekvieną 
gatvės kampą ir praeivį. Apsu
ku keletą kartų per centrinių

sako jis. 
turisti- 

Netenka 
nepama- 
pradėjo 
aplinką, 
lėktuvų, 
būsenai,

Bėga taku 
stabdo greitį,

-(gatvių kampus ir į pavakarį

Ae

sugrįžtu į viešbutį.
Viešbučio restoranas berods 

6-me aukšte. Jauni padavėjai, 
baltais švarkais pasipuošę, ne
turi klientų. Tuščia. Mane ap
tarnauja trys. Vienas neša ka
vą, kitas duoną ir trečias sal
dumynus ir kitus patiekalus. 
Sėdžiu ir plačiai šypsaus iš to
kio liuksusinio patarnavimo. 
Kodėl gi jie ne fronte, galvoju 
sau vienas, tingiai kramtyda
mas užkandą. O galėtų būti.?

Kai atėjo 10 vai. vakaro, ka
ro stovis ir draudžiamas vaikš
čioti laikas. Atėjo dar keletas 
turistų, žurnalistų, kurie gy
vai dalinasi dienos įspūdžiais. 
Sėdžiu ilgai ir perdangą stebiu, 
kaip ištuštėjo gatvės. Pasida
rė lyg miręs miestas. Kur ne 
kur pravažiuoja patruliai ar
ba pravaro areštuotąjį.

Rytojaus dieną gerai išmie
gojęs, jaučiausi tikrai, lyg esa
mas karas būtų labai toli. Kai 
po aštuntos išėjau į miestą, dar 
jis buvo veik tuščias, tik pavė
lavę skubėjo į darbą.

Dviračiai ir motociklai čia 
vyrauja. Gera ir patogi susisie
kimo priemonė. Važiuoja čia 
ir rikša, tik kiek kitaip: vežė
jas sėdi ant dviračio ir stumia 
prikabintą priekyje vežimėlį, 
kuriame sėdi keleivis. Kartais 
net du ir trys, štai, einu gatve, 
sėdi trys amerikiečiai kariai, 
matomai jau kiek 
juokiasi ir moja jie 
jiems sudaro šiokią 
inogą.

Einu pietų pusėn 
kataliku bažnvčia.
aptverta aikštelė, kur 
stovyla ant piedestalo. 
į vidų. Didelė, bet labai kuk 
liai įrengta. Žmonių lankoma 
Daug jaunų vyriškių 
ėių, labai maldingai

mano rankos korteles ir duo
da grąžą. Rėkia, šaukia, kad 
net baisu klausytis. Ką sako, 
nieko nežinau. Vedu pastarą
ją prie policijos, kuris čia pat 
budi ir bandau aiškinti reika
lą. Tas ir nieko angliškai ne
supranta. Vedamės į paštą ir 
randam vertėją. Pakilo didelis 
skandalas. Prisirinko būrys 
žioplių. Man beaiškinant, kur 
buvus, nebuvus, atsirado ir 
vagilka. Ji manė, kad aš jos 
neatpažinsiu. Aš rodau polici
jai, kad štai šita mano pinigus 
pavogė. Traukiasi atbula, su
glumusi ir nori bėgti. Polici
ninkas ją sulaiko. Pats įkarš
tis. Aš nebenorėdamas to 
skandalo, imu ir pasišalinu. 
Tiek ir to, numoju ranka. Lai 
būna pamoka, kuri netaip jau 
brangiai atsėjo. Kaip ten vis
kas baigėsi, nebeteko matyti.

Tai va, kokios karo pasek
mės. Jauni, nesubrendę vagys.

Piano konkursas
Van Cliburno Ketvirtasis 

Tarptautinis Piano Konkursas 
įvyks 1973 m. rugpjūčio 17 — 
rugsėjo 30 d. d. Konkurse gali 
dalyvauti abiejų lyčių ir visų 
tautybių pianistai. Kandida
tais gali būti gimę prieš 1944 
m. gegužės 1 d. Gimimo met-

rika ar jos kopija reikalinga.
Visais reikalais reikia kreip

tis i Van Cliburn International 
Piano Competition, P. O. Box 
17421, Forth Worth, Texas, 
76102, USA. (E.)

“paėmę“, 
man. Tai 
tokią pra-

ir prieinu 
Priešais 
Marijos 
Užeinu

klūpan 
susikau

Kas gi bus iš tokio jaunimo. 
Kiek pastebėjau, ten visi tokie. 
Visų teko saugotis ir dar kartą 
saugotis. Gal ir kada pasibaigs 
karas, bus ramu, bet kas ati
taisys karo padarytą jaunimui 
žalą? Kas duos jiems moralę 
ir sąžiningumą ir išmokys tvar
kingai gyventi? Kas?

Kur beeinu, visur esu klau
siamas, ar nesu spaudos žmo
gus, jei šiuo metu atvykau. 
Ne vienas korespondentas man 
tokį čia klausimų pastato.

(Bus daugiau)

MURMANSKAS DIDŽIAUSIOJI 
SOVIETŲ RUSIJOS TATRTOVĖ

“Abendpost” skelbia WI in
formaciją apie Sovietų šiaurėje 
prie Arktikos okeano Įrengtą ato
minių ginklų tvirtovę, kur uo
lose išsprogdintuose silosuose 
laikomas didelis skaičius tarp- 
kontinentinių atominių sviedi
nių. Milžiniški miškai, siekią 
iki pat Leningrado, neseniai bu
vę tik medžiotojų ir miško kir
tėjų lankomi, šiandien turi 1,- 
200,000 gyventojų, dirbančių 
įvairiose pramonės Įmonėse.

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
iOŠ TEIKIA GRIAUSIĄS, 
TEISINGIAUSIAS ‘IMAS

Aš lieku ir veik tuščiame vieš
butyje randu vietos kiek tik pa
tinka.

Vėh'va popietė. Susikraus- 
lau į kambarį, kuris sakyčiau 
nėra prabangus. Pasakišką kai
ną sumoku: už parą .'L500 pias
ters. Kai pamatau sąskaitą, 
pats nusigąstu ir nenoriu tikė
ti tokia pinigų operacija. L’ž 
pietus 1,180 piastrų.

Pasiklausau, visur tylu, ra
mu. Nusileidžiu į “labį“. Ran
du porą senyvo amžiaus ame
rikiečių turistų. O gal sūnaus 
atvykę pamatyti? Visur tuš
čia, lyg nuo fronto būtų visi 
pabėgę.

Išeinu Į gatvę. Jos pilnos 
šiukšlių, duobėtos ir gąsdinan
čiai užverstos. Knr tik kam-

pę-
Palikau bažnyčią ir išėjau į 

didelę aikštę, kurioje centrinis 
paštas. Aikštėje daug “kara- 
belninkų”. Jie susistatę būdas, 
kaip Lietuvos “kermošiuose”, 
ir smulkias prekes pardavinė
ja. Na. manau sau, geresnės 
progos nebebus kaip čia. Išsių
siu keletą atvirukų pažįsta
miems. Prieinu, pasirenku ir, 
žinoma, nesusikalbame. Ro
do ant pirštų kainą ir aš pa
duodu 500 piastrų. Nuo gre
timo stalo bando atitraukti ma
no dėmesį ir duoda man grąžą. 
Man betiesiant ranką imti, ana 
pardavėja, mergaitė, kokios 11 
metų amžiaus (vikri ir greita) 
šmukšt iš po mano akiu su vi
sa’s pinigais, o kita traukia iš

U.S. POSTAL SERVICE
ĄdNo. 133—Req. No. 84563-399 lines- (3 cols. x U3 lines)-Newspapers, 1972

Printed m U.S.A “ ‘.‘7/

........

Į. If you don’t know a local Zip Code, check the Zip Code 
Section of yom- phone book. ■ , • <

2. -For out-of-town Zip Codes, call us. Our number is in the
Zip Code Section too. ? 7 ^-

3. For next-day delivery crosstown, Zip Code and ihailMįd/
the last pickup before 5:00 p.m. 7 '

4. For next-day dehveryto cities within 600 miles, Zip Code
and mail before 4:00 p.m. from any specially marked 
Air Mail Box. . ’ - FiZ' . ---

5. Always put your Zip Code on your retom addres<
So people can copy it down. T To' A4

“I've seen the amount of maH We- 
handle get bigger every year. f-’i''
Zip Gode’s thecnly way werve kept J-
up with it.”

;-:'F' y-H^bert J. Rokasek
: of 'Mbits'

NAUJIENOS
1739 So. Haisted Street Chicago,. III. 60608

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAY, SEPTEMBER 25, 1972



ATOSTOGOS MENKIŲ RAGE
Pirmieji DP Naujajame Pasaulyj

(Tęsinys)
Kitasis iš mūsų pamano, kad 

tik mūsiškis dvidešimtasis šimt
metis toks žiaurus ir kad DP 
(“di-pi” arba dipukai) yra ko
munizmo ligos išorinis išbėri
mas. Persekiojimų, trėmimų ir 
exodu (masinių pabėgimų) bū
ta per visų istoriją, tik, žinoma, 
ne tokių globalinių, kaip kuomet 
prasidėjo komunizmo imperializ
mas ir kolonializmas.

šešioliktojo amžiaus pabaigo
je Europa virte virė religinėmis 
reformacijomis ir jų represijo
mis, kurias įvykdyti buvo įpa
reigota civilinė valdžia. Vieno
se valstybėse, pav. Vokietijoje,
Italijoje ir Anglijoje žmonės už: čių metų

e
jant. Dissidentai 1602 metais 
ten įsteigė savo separatistinę 
bažnyčią, kuri, suprantama, bu
vo pradėta persekioti ir perse- s 
klojamieji buvo priversti pra-į 
šytis azylio Olandijoje, kur 1607 Į 
—1608 m. nusikėlė, bet išbuvę 
pabėgėliais keliolika metų, susi
tarę su dviejų laivelių Speedwell 
ir Mayflower savininkais, pir-; 
muoju su 30 žmonių ir antruo-“ 
ju su 90 žmonių išplaukė 16201 
m. liepos mėn., bet Speedwell 
greit prakiuro ir sugedo, dėlto 
pasiėmusi to laivuko žmones 
Mayflower likosi viena plaukti 
audringiausiu metu skersai At
lantą. Plaukimą su 102 žmonė
mis Mayflower pradėjo tų pa- 

rugsėjo 16 d. ir kelio
nėje išbuvo virš dviejų mėnesių. 
Sunkioje, vargingoje ir pavo
jingoje kelionėje vienas žmogus 
laive mirė, kitas gimė ir buvo 
ten pat pakrištytas Okeano (Oce- 
anus) vardu. Pasiekę gyvi ne
žinomą žemės iškyšulį ir nuo oke
ano audrų apsaugotą įlanką pir
mieji baltaodžiai kolonistai, pa
sivadinę pilgrimais, 1620 m. lap
kričio 21 d. priplaukė prie kran
to ir iškeldino valtyje žvalgų bū
relį, beje dar iš laivo neišlipę 
parašė ir pasirašė “konstituci
ją”, pavadintą Mayflower Com-

savo tikėjimą, kurs kuo nors 
skyrėsi nuo institucinės bažny
čios skelbiamojo, buvo persekio
jami, tremiami arba patys bėgo, 
o buvo kitos, pav. Lietuvos-Len
kijos Respublika ir Olandija, kur 
tikėjimo laisvė buvo leidžiama 
ir į tas dvi saugias salas irklavo 
visų šalių religiniai dissidentai. 
Kai po karo su švedais Lietuvo- 
pe prasidjo lenkų inspiruota jė
zuitų reakcija, Olandija su sa
vo garsiais kultūros centrais 
Leydenu ir Amsterdamu pasili
ko ko ne vienintelė sala, kur ga-

Balfo Chicagos apskrities ir skyriy atstovai 1972 m. rugsėjo mėn. 3 d. Čikagoje buvo susirinkę bendram posė
džiui aptarti Balfo šalpos reikalus. Sėdi iš kairės į dešinę: O. Zailskienė, E. Markūnienė, Vita Baleišytė, R.. Simo- 
kaitienė, V. Šimkus ir K. Januška. Stovi iš kairės: F. Sereičikas, J. Mackevičius, V. Mankus, J. Litvinas, K. Lau

cius, K. Jukna, V. Žilinskas ir Ed. Litvinas.
Foto P. Maletos

Žinios iš Anglijos
— Cippenham, prie Slough, 

Bucks, staiga mirė Bronius Kur
tinaitis, 62 m. amžiuas. Palaido
tas rugsėjo 11 d. vietos kapinė
se.

— Gloucesteryje Tautos šven
tės minėjimą suruošė vietinis 
DELS skyrius. Paskaitą skaitė 
V. Zdanavičius. Meninę dalį iš
pildė Stroudo jaunimas, vado-

nišką nirštantį okeaną ir išgel
bėjo juos iš visų pavojų ir var
gų, kad vėl galėjo pastatyti sa
vo kojas ant tvirtos ir pastovios 
žemės, jų tikrojo elemento”. Tai 
buvo šeštadienis, o sekanti die
na buvo sekmadienis, dėl to 
griežtai prisilaikydami biblijos

jo pasiruošti nakvynei ir neti
kėtai atrado indėnų paliktų ker
nų (kukuruzų) varpų ir gardaus 
vandens upelį, iš kurio “iki so
ties atsigėrė pirmojo Naujosios 
Anglijos vandens”. Ta vietovė 
šiandien vadinama Truro. Kita 
dieną čia jie pamatė stirną ir

vos prieš keletą savaičių Cape 
Cod indėnus buvo užpuolęs ma
ras, nuo kurio ko ne visa jų gi
minė — Naragansetai — išmi
rė, dėlto pilgrimai stebėjosi, kur 
dingo gyventojai, kurių palie
pęs jie rado tuščias ir kornų der
liu nenuimta. 

V A

dėnai pabėgo. Kad indėnų strė
lių reikia saugotis, parodė pii- 
grimų drabužiai, sukabinti nak
vynei pasistatytoje barikadoje: 
keli stori apsiaustai buvo strė
lėmis kiaurai perverti.

Užklupti audros, su sulaužytu 
šalupos vairu ir stiebu, jie nak
ties metu laimingai pateko į už
uovėją ir sulaukę ryto krante ra
do kornų ir pupų daržus ir ki
tas apsigyvenimui reikalingas 
sąlygas.

Pagaliau, gruodžio 25 dieną 
visi Mayflower įgula atsikėlę į 
vietą, karaliaus James I pažy
mėtą Plymouth, jie savo laivo 
virves užkabino už akmens, šian
dien visame pasaulyje žinomo

.va ujamas M. <jelvinausk’.enes ir 
i J. Kukštos. -

Anglijos lietuvius skautus 
vizitavo Lietuvių Skautų Sąjun
gos vyriausias brolijos skauti- 

. ninkas P. Molis. Atvykusį svečią 
į ir jo šeimą Londone sutiko Ang
lijos rajono skautų vadovybė ir 
suruoštame pobūvyje dalyvavo 
skautų tėvai, rėmėjai ir organi
zacijų atstovai. Kitomis dieno
mis vyr. skautininkas aplankė 

I Lietuvos Atstovybę, lietuvių 
klubus, sodybą ir kitus veiklos 
centrus.

Nottinghame Tautos šven
tės minėjimą suruošė vietinis 

i L AS skyrius. Paskaitą skaitė P. 
| Mašalaitis. Meninę dalį išpildė 
Nottinghamo jaunimas.

— Rugsėjo 13 d. Anglija iš
leido seriją sukaktuvinių pašto 
ženklų. Ją sudaro 1 pašto ženk
lai, kuriuose pavaizduota: 3 p. 
ženkle matosi BBC. stoties nau
dojami mikrofonai; 5 p. ženkle 
— radijo garsintuvas; 7<2 p. 
ženkle — spalvotoms filmoms 
gaminti televizijos kamera; 9 p. 
ženkle — G. Marconi pirmųjų 
radijo bandymų mašina. Projek
tus paruošė D. Gentleman. Spau-

kaip Plymouth Rock. Beje, prieš sdino Harrison and Sons Ltd
pat atsikeliant Į Plymouth, dar 
laivui bebesant Cape Cod įlanko
je prigėrė Kompakto signataro 
William Brandfordo žmona Doro
thy. J. Pr.

spaustuvė. Ženklai skirti 75 me
tų radijo išradimo ir 50 metų 
Anglijos BBC stoties atidarymo 
sukaktims paminėti.

V. Vytenietis
Įėjo rasti prieglaudą ir globą 
nuo persekiojimų įvairiausi “ere
tikai”, jų tarpe nemažas skaičius 
pabėgėlių iš Lietuvos ir Lenki
jos. Būtų labai gerai, kad koks 
nors rimtas istorikas ištirtų tuos 
laikus, kaip toks Cursius (Kur
šius) iš Lietuvos atvyko drauge 
su olandais į Naująjį Pasaulį, 
kur olandų imigrantų pradėtame 
New Amsterdamo (vėliau New 
Yorko) mieste jis buvo bene pir
mosios mokyklos mokytojas.

Pabėgėlių nuo persekiojimų 
Anglijoje padaugėjo, civilinio 
karo metu ir Elzbietai I karaliau-

pact, nustatydami savo steigia
mai kolonijai teises ir sąlygas, 
ir išsirinko John CarverĮ savo 
gubernatorių, o Myles Standish 
— kapitonu. Mayflower išme
tė inkarą ties pačiu Menkių Ra
go smaigaliu, kur šiandien yra 
žvejų ir kurortininkų miestelis 
Provinctown.

Kaip Pilgrimų istorikas, Kom
pakto signataras William Brad
ford rašo, “Tokiu būdu atplau
kę į gerą prieplauką ir saugiai 
pasiekę žemę jie visi puolė ant 
kelių ir dėkojo Dievui danguje, 
kurs juos pergabeno per milži-

nuostatų tą ir sekančią dieną 
jie nieko nedarė ir tik trečiąją 
dieną — pirmadienį, lapkričio 23 
d., išsikėlė į krantą, kur mote
rys bematant ėmėsi skalbti pa
talynes ir drabužius, o vyrai pra
dėjo tirti pusiasalį. Bet dar tik 
lapkri. 25 d. buvo išsiųsta kap. 
Standish vadovaujant stipri 16 
vyrų partija ieškoti nuolatiniam 
apsigyvenimui vietos.

Visai netoli nuėję jie pamatė 
mažą indėnų būrelį, kurie juos 
pastebėję ko greičiausiai pabė
go. Tyrinėtojai keletą mylių juos 
pasekę, temti pradėjus apsisto-

“dideli pulką žąsų ir ančių, ku
rios tačiau buvo labai baukščios’.’ 
čia jau jie rado apleistas indė
nų buveines ir rankomis sukas
tus smėlio kapčius, kuriuose in
dėnai buvo pasikasę kornus. Pri
sibijodama indėnų iš pasalų puo
limo, jie pasiėmę dalį kornų grį
žo prie savo laivo, kur kitą die
ną visi buvo smarkiai užimti val
ties taisymu, malkų kirtimu ir 
paruoša žiemai.

Čia tenka pastebėti, kad prie
žastis, dėl ko pirmieji pilgrimai 
čia tokį silpną indėnų pasiprie
šinimą tesutiko, buvo ta, kad

73 METU FORDAI JAU ČIA
-. ■ ■ - -•• • • _ y.. .. ■• • • -
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60 mpv greičiu ‘73 Ford LTD važiavo tyliau negu sklandytuvas

Tyla yra geros gamybos automobilio garsas. Ir naujasis LTD yra geros gamybos pilna to žodžio 
prasme. Dėl to jis toks tylus. Iš paviršiaus yra visai naujo stiliaus.

O viduje jums patiks liuksusas, patogumas bei erdvumas — su 
“power front disc” stabdžiais, “power steering” ir auto

matinės ar standartinės transmisijos įrengimais.

THE QUIET 1973 FORD LTD BROUGHAM 
fshown with optional Deluxe Bumper Group, 
Convenience Group, deluxe wheel covers, 
front cornering lamps and whitewall tires).

Gruodžio 77 dieną jau 30 vy
rų partija išvyko — geresnės ap
sigyvenimui vietos ieškoti, kur 
vėl rado indėnų gyvenviečių ir 
įvairių spalvų kornų bei pupų, 
kurias parsinešė į laivą džiaug
damiesi, kad turės ką ateinantį 
pavasarį pasėti. Kol ekspedicija 
grįžo, Mayflowwer laive gimė 
antras vaikas, pakrikštytas Pe
regrine vardu.

Gruodžio 16 d. vėl nauja par
tija išvyko krašto tirti, šį kartą 
jau “šalupoje” (burėmis varo
moje valtyje) tikslu ištirti visą 
Cape Cod įlanką. Pasiekę vie
tovę, kur dabar yra vasarvietė 
Wellfleet, jie pamatė apie tuziną 
indėnų bemėsinėjant didžiulę žu
vį, bet juos pastebėję indėnai pa
bėgo. Ekspedicija išsikėlė į 
krantą vietoje, kur dabar yra 
pajūrio miestelis Eastham. Ry
tą metą gruodžio 18 d. ekspedici
jos grupė turėjo pirmąjį susirė
mimą su indėnais, kurių apie 30 
ar 40 į pilgrimus iš savo lankų 
pradėjo šaudyti, nieko tačiau ne
pataikydami. Pilgrimai iš muš
kietų į indėnus paleido kelis šū
vius taip pat nepataikydami. In
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2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

REGULAR 
PASSBOOK 

_ . ACCOUNT Per Annum

Per Annum

Paia and5-- 
Compounded 
QUARTERLY

NOW INSURED TO S20,000

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

T

‘73 Torino važiavo taip lygiai, kad net akrobatas pajėgė išlaikyti lygsvara ant 2x4^ kelio
Lygiai važiuojąs, stiprus ir tylus — tvirtas vidutinio dydžio 
automobilis. Jūs taip pat įvertinsite, kaip naujojo Torino 
patobulintos pakabos sušvelnina atsitrenkimus 
absorbuoja virpėjimus ir sumažina karoserijos 
supimąsi. Važiuodami patogume ir prabangoje 
jausitės tvritoj kontrolėj.

THE SOLID 1973 FORD TORINO BROUGHAM 
(shown with optional front bumper guards, 
deluxe wheel covers and whitewall tires).

‘73 Pinto: Kai grižtat prie pagrindiniy privalumu, gržtat prie Fordo 
IMI --n  -o- • — - < MMMSMV

Kai grižtat prie pagrindinių privalumų, grižtat prie Fordo naujojo Pinto. Kiekvienas *73 
Pinto turi “rack-and-pinion steering”. Tvirtą suvirintą karoseriją, yra “electrocoated” 

apsaugai nuo rūdyjimo. 4-greičių transmisija — ištepta visam laikui. Taigi, 
viską ką išmokome gamindami automobilius per septyniasdešimt metų 

— visus apgrindinius privalumus — sudėjome į kiekvieną 
Pinto Wagon, Runabout ir Sedan. Dėlto jis tapo 

Amerikoje daugiausiai parduodamas 
automobilis.

THE 1973 PINTO WAGON 
(shown with Squire Option, luggage rack, 
Deluxe Bumper Group and whitewall tires).

Yra 39 nauji modeliai, iš kurių galima pasirinkti

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000.

UNIVER
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Haisted St Chicago, Ill. 60008
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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.

Kiekvienas 1973 Ford, Thunderbird, Torino, Mustang Maverick ir Pinto 
turi naujus energiją absorbuojančius buferius ir plieninius apsaugos 
lankus ant šoninių durų. Plieniniais diržais apjuostos “radial 
ply” padangos, gaunamos visiems modeliams.

FORD DIVISION

AH 1973 cars must meet Federal Emissions Standards before salt. See your Ford Dea’tr for dtiaiU

Pasižiūrėkite pas vietinį Ford Dealer, kas yra naujo ’73 m.
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Lietuvoje vis dar išradinėjami dviračiai
Rusų okupuotoje ir komunistų valdomoje “tarybinė

je” Lietuvoje tvarkos kaip nebuvo, taip jos ir nėra. Rusų 
primesti valdovai giriasi, kad krašte padaryta didelė pa
žanga, iš atsilikusio žemės ūkio kraštas eina Į pramonės 
ūkį. Pasakojama, kad pramonės įstaigos auga kiekvie
name didesniame miestelyje, kad fabrikai eina dieną ir 
naktį, o Alytuje jau pastatyta pati geriausioji telefonų 
stotis. Propagandistai pasigyrė, kad visoje Sovietų Są
jungoje nėra tokios moderniškos telefono stoties, kokia 
baigiama statyti Alytuje. Vietos žurnalistai džiaugiasi, 
kad Alytus išgarsės ne vien Lietuvoje, net visame pa
saulyje.

Tuo tarpu kituose “tarybinės” Lietuvos pramonės 
centruose reikalai neina taip sklandžiai, kaip jie klostosi 
Alytaus telefoninėje. Marijampolėje,- okupanto pavadin
tu ne Kapsu, bet tiktai Kapsuku (Kapsas aprašė Še
šupės tiltą Marijampolėje, o Kapsukas rusų policijai tik
tai skundus rašinėjo prieš savo kovos draugus), visi dir
ba lenktyniaudami, bet pirmyn nepasistumia. Derlin
giausi Lietuvos laukai net marijampoliečiams nepajėgia 
išauginti būtinai reikalingos duonos, o bulves lietuviai 
skuba kasti ir nuo laukų vežti tiesiai į naujai statomus 
Maskvos bulvių sandėlius. Duonos nėra todėl, kad naujos 
santvarkos kūrėjai viską daro ne iš to galo. Jie paruošia 
pačius geriausius planus, bet praktiškų rezultatų tie pla
nai neduoda.

Prie šitokios išvados priėjome ne mes, bet patys ko
munistai, bandžiusieji viską pertvarkyti pagal Maskvoje 
paruoštus žmogaus laimės ir gerbūvio planus. Marijam
polėje yra visas komunistines mokyklas baigęs inžinierius 
Alg. Stanaitis. Jis yra Kapsuko maisto pramonės auto
matų gamyklos darbo mokslinio organizavimo laborato
rijos viršininkas. Jo galia yra didelė, jo žinioje dirba 
daug žmonių. Visi jie įsiskaitė Maskvoje vykusio parti
jos vadų suvažiavimo nutarimus ir visi vienas su kitu 
lenktyniauja. Šitas viršininkas, duodąs atskaitomybę 
Maniušiui ir Sniečkui, šitaip jiems ir visiems komunis
tams partijos organe rašo:

“Darbo mokslinio organizavimo tobulinimui di
delę reikšmę turi pačių jo naujausių, pažangiausių ir 
efektyviausių formų ir metodų paskleidimas. Norint 
įdiegti tai, kas nauja, tobula, būtina žinoti, kas de
dasi geriausiose įmonėse, kas naujo sukurta ir pa-

JONAS BERIAMUS

AR AMERIKOJE YRA 
LIETUVIŠKŲ KOMUNISTŲ

(Tęsinys) liavų; metalą, anglies, naftos ir
Kaip visi žinome, tuose kraš- pagaminti gaminiai išvežami , 

tuose nėra pramonei būtinų ža- Rusiją, ar eksportuojami į ŪŽ
TU -r r i i g u... ii....... m sa*TT*

daryta, įdiegta . Deja, dažnai dar daug energijos ir 
laiko išeikvojama tam, kas jau padaryta, patobulin
ta, sukurta ir išrasta, kas kitur jau seniai įdiegta ir 
praktiškai patikrinta, atrasti iŠ naujo, žodžiu, išra- 
dinėjame dviratį”. (Tiesa, 1972 m. rugs. 19 d., 2 psl.).
Kodėl tie įvairūs Kapsuko laborantai, inžinieriai, 

statytojai ir technikai šitame amžiuje ir prie dabartinio 
susisiekimo vis dėlto išradinėja dviračius? Juk dviratis 
jau seniai išrastas, patobulintas irlabai plačiai vartoja
mas. Aną dieną skaitėme komunistinėje spaudoje, kad 
pati didžiausioji Šiaulių dirbtuvėlė kas trys minutės paga
mina naują dviratį. Turint galvoje, kad “tarybinėje” 
Lietuvoje darbininkai dabar lenktyniauja ir dirba ke
lioms pamainoms, tai tų dviračių gali prigaminti eibes. 
Kiekvienas lietuvis galėtų turėti ne po vieną, bet bent po 
du dviračiu. Bet taip nėra. Lietuvoje dviratis yra dide
lės prabangos dalykas. Lietuvoje dviračių trūksta todėl, 
kad veik visi Lietuvoje pagaminti dviračiai siunčiami į 
Maskvą arba Maskvos nurodytus adresus įvairiausiose 
Rusijos vietose. Dviračių montuotojai gali lenktyniauti 
išsišiepę, pakankamai dviračių jie nepajėgs pagaminti. 
Trūksta dviračių ir pačiame Kapsuke. Jeigu Kapsuke 
būtų tiek dviračių, kiek jų buvo Marijampolėje, tai Sta
naičio inžinieriams dviračių nereikėtų išradinėti.

Kapsuko automatų gamybos viršininkas kalba apie 
reikalą žinoti, kas dedasi geriausiose įmonėse, bet jis 
turi žinoti, kad Kapsuko planuotojams tai neįmanomas 
dalykas. Sovietų valdžia yra uždraudusi inžinieriams ir 
laborantams išvažiuoti į užsienius ir pasidairyti, kas pa
saulyje yra naujo ir praktiško. Chicagos parodon atvežti 
sovietų inžinieriai nustebo naujausiom mašinom. Jie pa
tarė sustabdyti Rusijoje projektuojamų mašinų gamybą 
ir nupirkti po kelias parodoje matytas modernias maši
nas. Inžinieriai įtikinėjo sovietų valdžią, kad taip išeis 
pigiau ir geriau. Inžinieriai buvo tikri, kad tiktai šitokiu 
būdu galima išvengti pakartotino dviračio išradinėjimo.

Inžinierių įsitikinimą patvirtina ir Stanaitis, Kap
suko laboratorijos viršininkas, tame pačiame straipsny
je šitaip rašydamas:

“Remdamasis mūsų Įmonės patyrimu, galiu 
teigti, kad labai reikalingi toki specialistai organiza
toriai, kurie turėtų platų akiratį ir gerai nusimany
tų ne tik apie gamybos ir darbo suorganizavimą bei 
valdymą, bet ir apie šiuolaikinės technikos tei tech
nologijos pritaikymą. Todėl nerimą kelia tai, kad 
respublikoje dar iš viso neišspręstas darbo, gamybos 
ir valdymo specialistų — organizatorių ruošimo klau
simas”. (Ten pat).
Rusijoje išugdyti ir išmokyti gamybos organizato

riai dar prie Lenino buvo išžudyti. Antrąją kartą iššaudė 
Stalino čekistai. Trečioji karta išradinėja dviračius, nes 
dar ir šiandien sovietų inžinieriai neturi teisės iškelti ko
jos į laisvąjį pasaulį ir pasidairyti, kokią pažangą yra pa
daręs mokslas ir pramonė. Rusijos inžinieriai ir toliau 
išradinės dviračius, jeigu nebus pakeista komunistinė 
santvarka ir nebus pavaryti didžiausieji darbo žmonių iš
naudotojai bolševikai — komunistai.

> slėnį. Tuo būdu Kaune, Vilniuje, 
Klaipėdoje, Šlubuose, Panevėžy
je ir kitur pastatyta daug įmo
nių, kurios Lietuvai visai nerei
kalingos. Net Lietuvos miškams 
kirsti miškakirčiai atgabenami 
iš Rusijos, tuo tarpu kai Lie
tuvoje veikia Valstybinio darbo 
resursų naudojimo komitetai: 
Vilniuj, Kaune, Klaipėdoj, Šiau
liuose ir Panevėžyje, kurie ver
buoja darbininkus Sibiro dar
bams. Apmoka ir nuvykimo iš
laidas ir žada didesnį atlygini
mą. Tai čia ar ne rusifikacijos 
požymys, kuomet į Lietuvą ga
bena darbininkus rusus, o lie
tuvius stengiasi išgabenti Sibiro 
darbams.

Lietuvos darbininkas, įsirašęs 
į eilę butui gauti, turi laukti po 
5-10 metų, kol gauna reikiamą 
butą, tuo tarpu kai okupantų at
vežtiems kolonistams butai nau
juose pastatuose duodami be ei
lės ir dargi pigesne kaina. Atva
žiavusieji rusai gauna geresnius 
ir brangiau apmokamus darbus.

Okupuotoje Lietuvoje šiuo me
tu pristeigta daugybė rusiškiu 
gimnazijų, vaikų darželių, o ki
tose vietose, kur jų mažiau, lie
tuviškose mokyklose veikia at
skiros klasės, kur vaikam dėsto
ma rusų kalba.

Daugelis įstaigų savo raštve
dybą jau veda rusų kalba.

1965 m. buvo nubausti kalė
jimu ir išsiuntimu į darbo sto
vyklas studentų iš Lietuvos 150, 
Latvijos 200 ir Estijos už reika
lavimą parašų savo kalba gatvių 
pavadinimuose.

Ar begali būti aiškesnis rusi
fikacijos skiepijimas, kuomet 
Lietuvos vidurinėse mokyklose 
įvesta į programą, kad Rusijos 
istorijai skirdami 87 vai., o Lietu 
vos tik 12 valandų; tuo tarpu 
visai nekalba, kad rusiškose gim
nazijose, kurių jau nemažai pri
steigta, būtų nors kelios valan
dos skiriamos ir Lietuvos isto- 
rjiai.

Sovietų Rusijoje nėra jokio so
cializmo, kuomet žmonės neturi 
kalbos, spaudos laisvės ir kada 
jie negali streikuoti. Tai grynas 
melas, kad žengiama komuniz
mo link, tai yra tik valstybinio 
kapitalizmo žiauriausia sistema.

Tarybų Lietuvoje nėra jokių 
tarybų, nėra jų rinkimų, nes vis
ką paskiria partijos vadovybė iš 
tokių asmenų, kurie pataikau
ja tik Maskvai.

Rusai, norėdami pridengti sa
vo imperialistinių tikslų vykdy
mą, stengiasi žiauriausiomis 
priemonėmis sukelti tautos bai
mę ką nors neigiamo išsitarti, 
ir todėl iš atvažiavusiųjų girdė
ti, kad Lietuvoje įsigali priežo
dis: “lietuvi, užčiaupk liežuvį, 
tave valdo ruskis”.

Ir tikrai, retas iš atvažiavusių
jų leidžiasi savo pasakojimuose 
pavaizduoti tikrąjį Lietuvos gy
venimo vaizdą, dauguma laiko

si santūriai. Kiekvienas išva
žiuojantis yra įspėjimas nešmeiž
ti T. Lietuvos.

Vienas iš komunistų partijos 
narių ir Lietuvos saugumo val
dininkų man yra pasakęs: “Jūs 
nežinote, kiek mes jūsų tarpe tu
rime šnipų. Nespėja žmogus dar 
sugrįžti iš Amerikos, kaip mes 
jau žinome, su kuo tas žmogus 
kalbėjosi ir apie ką kalbėjo“.

Buvau visai tikras, kad mano 
artimas giminaitis, kuris pas ma
ne viešėjo 2 mėnesius, ant ke
turių akių bus visai atviras, bet 
priešingai; visą laiką tik vaiką 
gyrė: visko turim, visko pilna, 
viskas gerai .

Bet kuomet užpykęs, pradėda
vau jam pasakoti jo paties iš
gyventas ir patirtas skriaudas, 
greta kalėjimo neteko viso tu
rėto turto, tai imdavo verkti, bet 
nepareikšdavo . jokio skundo. 
Kuomet nueidavome į universa
linę krautuvę, tai negalima bū
davo išvesti, nes visko reikia, tik 
nupirk. Kartą pamatė bulvėms 
skusti peiliukus, tai su tokiu 
džiaugsmu čiupo tris peiliukus 
ir labai jau prašė jam juos nu
pirkti.

Dabar aiškėja, kodėl Sovietų 
prekybos delegacija čia Ameri
koje susitarė su firmomis, ku
rios už 55 milijonus dolerių pa
statys S. Sąjungoje 5 fabrikus, 
kurie gamins samovarus, puo
dus, šaukštus, šakutes ir t.t.

Anksčiau teko girdėti, kad ne
kurtose S. Sąjungos vietose val
gyklose neduoda šaukštų ir ša
kučių: kiekvienas ateidamas į 
valgyklą turi atsinešti ir savas 
priemones, nes jos esančios iš 
valgyklų labai vagiamos. Sunku 
buvo tam patikėti, bet dabar aiš
kėja priežastys.

1971.IH.18 d. The Daily World 
— komunistų partijos organas 
rašo: “Daleisti neribotą emigra
ciją iš S. Sąjungos, būtų pražū
tinga socializmo statybai“. Ar 
tai tas neliudija, kad S. S. yra 
kalėjimas. Tai reiškia, kad “ta
rybinis socializmas” yra stato
mas tik kalinių pagalba. Jeigu 
kalėjimo užraktai būtų nuimti, 
tai didžiuma kalinių išbėgtų ir 
komunizmui būtų galas.

Dabar skaitome spaudoje,:kad 
S. Sąjunga ėmė varžyti žydų 
emigraciją, apdedant tūkstan
čiais dolerių, norint gauti leidi
mas išvažiavimui. Reikia, esą, 
apmokėti mokesčius už įsigytą 
išsimokslinimą. Tai vis nauji iš
važiavimų sunkumai, kurių nė 
viena kita valstybė nevartoja.

Visi lietuviai savo laiku ma
tė ir žino, su kokiu entuziazmu 
žydai pasitiko įžygiuojančią ru
sų kariuomenę 1940 metais, o da
bar tie patys žydeliai stengiasi 
nuo to socializmo pabėgti.

Akivaizdoje to visko, ką oku
puotos Lietuvos gyventojai yra 
išgyvenę: deportacijas žuriy- 

mus, terorą, rusifikaciją, kultū

rinių ir pilietinių laisvių atėmi
mą, naujo spaudos draudimo įve
dimą, ir 1.1. Bimbai su Jokubka 
visa tai tebėra tobula ir gera. 
Būna net, kad iki drebulio susi
jaudina, jei Amerikos lietuvių 
spaudoje iškeliamos komunisti
nės ir Didžiarusi jos imperializ
mo daromos skriaudos lietuvių 
tautai. Jų skaitoma, kad tai esą 
Lietuvos ir gimtojo krašto nuo
savos tėvynės šmeižtas.

Laisvės Lietuvai
Sovietinė spauda nuolat kar

toja, kad SSSR vadovaujasi vi
sų tautų laisvės ir lygiateisišku
mo idealais, smerkia visų formų 
imperializmą bei kolonializmą, 
kad ji kovojo ir kovos visais lai
kais prieš imperializmą už visiš
ką kolonializmo likvidavimą, kad 
tuo būdu būtų įvykdyta Jungti
nių Tautų deklaracija dėŲnepri- 
klausomybės suteikimo visoms 
tautoms ir kolonijų šalims.

Tačiau tikrumoje koks tai bru
talus melas propogandos tiks
lams. Tuo tarpu tikrumoje SSSR 
ir toliau nori pasilikti vieninte
lė didžiausia kolonialinė valsty
bė pasaulyje.

Savo laiku K. Marksas rašė: 
“Ši rūsti, atsilikusi aziatinė im
perija galėtų būti sudrausta tik
tai atstatant Lenkijos ir Lietu
vos valstybes demokratiniais pa
grindais”.

(Bus daugiau)

Atsiusta paminėti
LITUANUS, anglų kalba lei

džiamas bertaininis žurnalas 
1972 metų Nr. 2; 80 puslapių, 
dail. V. Virkaus apipavidalinta 
apianka. Turinyje: Du editoria- 
lai Stasio Vardžio ir iš N. Y. 
Times. Valdis Zeps: Studija apie 
latvių poeziją; Gordon Ford: Kai 
kurios pastabos apie Simono 
Vaišnoro “Žemčiūgą Teologiška“ 
arba Margarita Theologiea “Te
ologijos perlas” iš 1600 metų. To 
paties autoriaus:: Kai kurios 
pastabos dėl Jono Kruopo 1947 
metų leidinio apie Martyno Maž
vydo 1547 metų Katekizmą; Al
bert J. Cantons: Tikybos perse
kiojimas- ’Lietuvoje — Sovietų 
stilius; Kun. Juozo Debskio apsi
gynimo kalba sovietų teisme; Al
donos Zailskaitės: Ketvirtoji 
tarptautinė lietuvių šokių šven
tė; Jurgio Jankaus: Kiniečių du
benis (The China Bowl); Rolfs 
Ekmanis:: Imanto Ziedonio kny
gos Kurzemite apžvalga ir Velia 
Rūke — Draving leidinio Donum 
Balticum recenzija.

Šis Lituanus numeris labai re
komenduotinas lietuviams pa
tiems įsigyti ir lietuvių drau
gams kitataučiams įteikti.

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS

30
Krikščioniškos eros pradžioje buvo net tikėjimo 

kankinių, bet kai tikėjimas praplito ir tikinčiųjų skai
čius padidėjo, tai dvasiškiai įgavo didelės pasaulietiš
kos valdžios. Jie buvo raštingi, prieidavo prie krašto 
valdovų, padėdavo jiems valdyti ir dar stipriau įsiga
lėdavo. Buvo laikotarpis, kai valdovai valdydavo net 
popiežius. Vienu metu pietų Europoje buvo net trys 
popiežiai. Kiekvienas galingesnis valdovas turėdavo 
savo popiežių. Bet tokia nelemta būklė tęsėsi neilgai. 
Italai susitarė ir išrinko savo popiežių, kuris gyveno 
Romoje. Laikui bėgant Romos popiežius ir jo įpėdiniai 
ir vėl buvo laikomi tikrais popiežiais.

Visi šie bažnytinio gyvenimo reiškiniai rodė, kad 
ne viskas buvo gerai tvarkoma. Labai didelis dėmesys 
buvo kreipiamas Į pinigus. Kartais piniginiai reikalai 
atrodė svarbesni negu dvasiniai žmonių reikalai. To
kios nelemtos suirutės metu galvą pakėlė vienuolis Mar
tynas Liuteris. 1517 metais jis surašė visus iš Romos 
einančius negerumus, pasisakė prieš juos ir prikalė 
prie Wittenbergo bažnyčios durų. Jis protestavo prieš 
nuostatą, kuris leido dvasiškiams paimti nurodytą pi
nigų sumą ir atleisti padarytus nusidėjimus. Liuteris 
surašė 95 tezes, bet nuodėmių atleidimas pinigais buvo 
pats svarbiausias. Tuo metu Liuteris vietos universi
tete dėstė teologiją. Dominikonams buvo įsakyta iš
tirti, ar kartais Liuteris nededa pagrindų naujai erezi
jai. Dominikonai tardė Liuterį, bet atstatyti jo į gerą 
kelią jie nepajėgė. Popiežiaus finansinius reikalus tuo 
metu tvarkęs žmogus pareiškė, kad Liuterio tezės gali 
smarkiai pakenkti bažnyčios finansams. Tuometinis 
popiežiaus nurijus Kajetonas pakvietė Liuterį debatams 

Augsburge. Kajetonas buvo pats geriausias Vatikano 
pozicijos gynėjas. Įvyko debatai, bet ir nuncijui Kaje
tonui nepavyko įtikinti Liuterio.

Tada Kajetonas kreipėsi į Saksonijos kunigaikšti, 
prašydamas nubausti Liuterį. Jeigu kunigaikštis bet 
kokiais sumetimais nenorėtų Liuterio nubausti, tai 
tada nuncijus prašė atiduoti Liuterį Romai, kuri mo
kėsianti su juo susidoroti. Saksonijos kunigaikštis nu
tarė pirma atsiklausti universiteto profesorių, ką jie' 
patars. Jeigu jie patartų to paties universiteto profe-Į 
šorių bausti, tai jis gal ir nubaustų, bet jeigu jie to
kiai bausmei nepritars, tai jis tada jo nebaus. Popie
žiaus nuncijus nustebo, kai patyrė, kad visas univer
siteto teologijos fakultetas pritarė Liuteriui. Jie prita
rė Liuterio paskelbtoms tezėms.

Rliuviškiuose nuo senų laikų gyvenę liuteronys la
bai gerai visas šias smulkmenas buvo įsikalę Į galvą. Jie 
niekad apie jas niekam nepasakojo, bei jeigu jau kil
davo kokios kalbos, tai jie, nežiūrėdami į knygas ga
lėdavo pasakyti ne tiktai datas, bet ir vietas, kur patys 
svarbiausieji debatai vyko. Buvo ir tokių senų ūkinin
kų, kurie žinojo, ką popiežiaus nuncijuspasakė, ir ką 
Liuteris jam atsakė. Turiu pasakyti, kad kalbos apie 
įvykius ir ginčus, vykusius prieš ketinius šimtus metų 
lietuviškame kaime buvo gyvos. Turiu dar pridėti, kad 
jos turėjo Įtakos Į kitus Bliuviškių ūkininkus. Jos dar 
labiau pagyvėjo, kai dingo šaltinio duoti zuperio mai
šai.

Mano tėvas, pabuvęs metus kalėjime ir turėjęs pro
gos dar kartą išsikalbėti su nuteistais ūkininkais, dar 
labiau gerbė. Jie buvo ne tik geri kaimynai, bet jie ir 
kalėjime mokėjo vyriškai laikytis. Jeigu tėvas iš viso 
nebūtų pradėjęs abejoti bažnytine organizacija, tai jis, 
ko gero, būtų tapęs liuteronu. Jis gerbė visus kitaip ti
kinčius Bliuviškių lietuvius. Jis net turėjo drąsos pa
sakyti, kad jie teisingesni, negu mūsų dauguma. Jie 

žino Į ką tiki, sakydavo jis, o mes tikėjimą paveldėjo- 
me, bet jo nesuprantame. Ne vieną kartą buvo jam 
pasiūlyta tapti liuteronu, bet jis nedrįso pereiti į kitą 
tikybinę organizaciją. Pagalvodavo, pakraipydavo 
galvą ir pasakydavo — Neverta...

Lietuviai liuteronai ir lietuviai katalikai labai gra
žiai Bliuviškiuose sugyveno. Bliuviškiuose didelę dau
gumą sudarė katalikai, o liuteronų buvo tiktai kelios 
šeimos. Kai prasidėjo kova prieš caro valdžią, tai kiek
vienas liuteronas noriai prie jos prisidėjo, o katalikai 
ne visi pritarė. Pradžioje daugelis abejojo ir laikėsi 
gana nuošalyj. Pačiame kovos įkarštyje didelė dau
guma pritarė, o vėliau, kai revoliucinė banga pradėjo 
atslūgti, tai tas abejotinas elementas labai greitai pa
sitraukė.

Kiek tai lietė mane, tai su greta gyvenusiais kaimy
nais Kromais, Freinumariais, Ritenbergeriais labai gra
žiai sugyvenau. Su jais ne tik tėvas, bet ir mano moti
na gražiai sugyveno. Mes skaitėmės katalikais, o čia 
išvardyti mūsų kaimynai buvo liuteronai, bet niekad 
mūsų tarpe nebuvo jokios neapykantos arba nepasiti
kėjimo. Mano tėvas su visais jais gražiai sugyveno, o 
kai reikėjo prieš rusų valdžią atsišaukimus platinti, 
tai esu tikras, kad visi su juo bendradarbiavo.

Man nebuvo jokios abejonės, kad mano tėvas turė
jo ryšius su to meto revoliucionieriais. Aš nežinau, ko
ki tie ryšiai buvo ir kaip jis su jais susižinodavo. Aš bu
vau visai mažas, man jis nieko nesakydavo, bet aš 
spręsdavau pagal nugirstą vieną kitą žodį, pagal atsis
veikinimus, pagal rankos paspaudimą ir susitarimą 
susitikti sekantį kartą.

Mano atmintyje yra likęs Jono Jablonskio dažnas 
atsilankymas. Ypač man, atsimenu, krisdavo į akį jo 
noras išklausinėti žmones, kurie į betkokį reikalą bū
davo įvelti. Jis nesitenkindavo, ką jis patirdavo iš ma
no tėvo arba Kromo, bet jis būtinai ieškodavo būdų 

susitikti ir išklausinėti, kaip tas visas konfliktas vyk
davo. Jam neužtekdavo žinoti, kas įvyko, jis būtinai 
norėdavo žinoti, kaip įvyko. Jis nesitenkino tėvo pa
sakojimu. Jis norėdavo susitikti su žmogum, kuris ve
dė ginčą ar pasikalbėjimą. Atsimenu, kad jis apklau- 
sinėdavo kiekvieną, kuriam būdavo pasiūlomos graž
danka spausdintos knygos. Jam reikėjo pasakyti, kaip 
tas pasiūlymas būdavo padarytas, kokiais žodžiais. O 
vėliau jam reikėdavo pakartoti kiekvieną atsakymą. 
Reikėdavo pasakyti ne tik žodis žodin, bet reikėdavo 
pakartoti ir atsakymo toną.

Mano tėvas vėliau išsikalbėdavo su vyrais ir mote
rimis, kurias Jonas Jablonskis apklausinėdavo. Jis 
gerbė Rygiškių Joną, bet jiems buvo neaišku, kuriam 
galui jam būdavo reikalingas kiekvienas atsakymas ir 
net atsakymo tonas. Pradžioje jiems atrodydavo, kad 
toks apklausinėjimas būdavo visai nereikalingas, bet 
vėliau su tuo atkaklumu apsiprato ir noriai jam pasi
kalbėjimus pakartodavo.

Be Jono Jablonskio, pas mus, atsimenu, dažnai už
eidavo Kasakaitukas iš Butkiškių. Neatsimenu, ką jie
du su tėvu kalbėdavo, bet aš žinau, kad Kasakaitukas 
turėjo grupę jaunų vyrų, kurie glaudžiai bendradar
biaudavo su žmonėmis, kurie kirsdavo caro žandarams 
smūgius. Nenoriu eiti į smulkmenas, kurių nežinau. 
Manęs ir Kasakaitukas vengė. Buvau jaunas berniukas. 
Jiems nebuvo jokio išrokavimo kalbėtis tokiais reika
lais, apie kuriuos pašaliniai žmonės mažiausiai turėtų 
žinoti.

(Bus daugiau)
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tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai ir sekmai ofisas nedarytas 

Rez. 324] WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5349 

Kezid.: 343-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir sestad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 3-0873

DR. W. EiSIN - EISIMAS 
akušerija ir moterų ligos 

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

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

i CICERO
Kimbarkas apie Chicagos 

Skerskelį
Pasikalbėjime su Citero 

laikraščio Cicero Life atstovu 
miesto klerkas John Kimbar- 
kas pasakė, kad visos kalbos 
apie kada, kur ir kaip bus sta
tomas greitkelis (Crosstown) 
skersai Chicagos miestą, tebė
ra vien paskalos ir gandai, nes 
dėl tokio kelio planuotojai nie
ko panašaus nėra pranešę.

“Aš jums dažnai sakiau ir 
sakysiu”, kalbėjo p. Kimbar
kas, “kai tik gausime žinią, 
kur toks kelias planuojamas 
statyti, aš apie tai tuojau pra
nešiu savo rezidentams vieša
me susirinkime... Mes tikime, 
meldžiame ir laukiame atsa
kymo iš Cross town Associate 
dėl to kelio linijos. Pas mane 
atėję žmonės kalbėjo, kad ir 
gubernatorius yra prieš Skers
kelj (Crosstown), bet jie taip

Z/ -----

GRADINSKAS
1973 METŲ 

TELEVIZIJOS
2312 W. 47 ST. — FR 6-193S

LIETUVI, EIK PAS LlETUVjl

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUUNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-970C 
Rezidencijos: PR 6-9801

. DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 7Ut STREET 

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

GĖLININKAS 
(PUTRA.MENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

G UŽ A USK (J 
Į GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELINYČIa
2443 WEST 53 r a STREET

Tslefonai: PR 8-0833 h- PR 3-083* 
» .......  Ml M|IM M.| |,|

BĖ——CKKI -TFT-1 i

i MOVING ! 
Apdraustas perkriustymis 

ii įvairi v atstumų.
i AMTAHĄS VILIMAS 

823 West 34 Piece 
TeL: FRonHer 6-1882

1_ ■■■ ■!■■■— HI- __l. . .................................t

DR. H?ANK PLECKA5
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEJBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
U56 WEST 63rd STREET

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

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

DR. ?. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgiĮa 

Oflcat 2750 West 71 st St 
Tel.- 925-^296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Telef.; HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktike, spec MOTERŲ lig© Ofltae; 2652 WEST 59th STREET 
TeL: PR >-1223

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

pagal susitarimą.

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

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
S& ORTHOPEDA5-PROTEZI5TAS

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

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

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
"NAUJIENOSE”. — TTRI G ERLAVS1A 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

JOHN KIMBARKAS, 

vyriausias Cicero miesto pareigūnas

pat pastebėjo, kad po lapkri
čio rinkinių jis vėl gali pakeis
ti savo nuomonę...

“Aš tai šitaip negaliu. Aš tu
riu apsvarstyti iš visų pusių, 
kaip toks (kelias) paliestų mū
sų miestą ir mūsų žmones, ir 
kur, kada bei ką mes galėsime 
padaryti”. Ta proga Kimbar
kas pasirašė laišką gubernato
riui, kad neduotų jokios para
mos Crosstown tikslams.

žmona, Tauragės klubo stalas 
su B. Sebastijonu ir žmona ir 
kiti.

Matėsi daugybės malonių ir 
linksmų veidų, mezgėsi drau
giškos kalbos su atnaujintomis 
pažintimis. Svečiai vaišinosi 
prie geriausiu maistu gausiai 
apkrautų stalų, kurie buvo pa
puošti puikiomis gyvomis gėlė
mis.

Girdėjosi kalbant, kad Brigh 
ton Parko Lietuvių Namų Sa
vininkų draugijos istorijoje tai 
pirmas toks puikus balius. Po
nai Rumšai padėjo daug rūpės 
čio ir darbo kol suruošė toki 
pasigėrėtiną parengimą. Nuo
širdi padėka užtarnautai pri
klauso jiems.

Balio Pakšto orkestras grojo 
linksmas šokių melodijas ir sa
lėje esantieji pritarė dainomis. 
Atrodė, kad linksmybės ne
tilps salėje. Pagaliau salėje 
kabančio ir sargo pareigas ei
nančio laikrodžio ranka rodė 
jau antrą valandą ryto. Pub
lika lyg nenoromis skirstėsi Į 
savo šeimos židinius dalinda
miesi pergyventais malonu
mais bei džiaugsmais.

Stasys Patlaba

nariai ir norintieji įsirašyti į 
klubą buvo įrašytu Buvo daug 
reikalų apsvarstyti. Piknikų ko
misija pranešė apie du piknikus. 
Buvo malonu išgirsti apie gautą 
pelną, kuris įplaukė į klubo kasą. 
Rugpjūčio 20 d. piknike viena 
ponia pamiršo foto aparatą. Jis 
yra pas klubo pirm. P. Masilonį, 
teL LU 5-5611.

Gaila, kad serga du klubo na
riai. Tai korespondentas Anta
nas J ūsas ir Julius Klimas, pa
rengimų komisijos narys. Na
riai prašomi sergančius aplan
kyti. Jiems bus smagiau, kad 
sveikieji jų nepamiršo. Gyven
kim visi vienybėj ir dirbkim klu
bo bei visų lietuvių naudai.

Povilas Masilionis, pirm.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Kad nuoširdžiai kariautume! ui tikėjimu, viena karta paduotą iven* 
tiems. Judo 3.

Mūsų geroji tikėjimo kova susideda daugiausia iš apgynimo Dievo žo
džio ir jo pobūdžio. Tokia kova reiškia mūsų norą kovoti už tiesą nežiūrint 
to, kiek tai mums kaštuotų ir, kiek būtų ant mūsų užpuolančiųjų: kovojimą 
prieš klaidingus tikėjimus ir žmonių teorijas, kuriomis jie iškraipo gerąją 
didžios linksmybės naujieną, kurią apsakė mūsų Viešpats ir jo Apaštalai 
ir, kuri žinia, Dievui dėkui, dar pasieks visus žmones. Kitoj vietoj Apaštalas 
vėl pasakė: “Esu pastatytas tiesos apgynimui”. Tiesa yra Dievo ir Kris
taus atstovu, todėl ji yra musų taisyklė; būdami tikrais kareiviais, turime 
ginti savo taisyklę iki mirties.

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Brighton Parkas
NEUŽMIRŠTINAS 

BALIUS
Brighton Parko Lietuvių Na 

mų Savininkų draugijos ba
lius Įvyko rugsėjo mėn. 16 die
ną Balio Pakšto salėje.

Balių pradėjo draugijos 
pirm. Pranas Rumšą. Pasvei
kinęs malonius svečius išreiškė 
džiaugsmą, kad tiek daug pri
sirinko. Jis pasakė, kad šio 
parengimo tikslas yra ne vien 
pinigai, bet retkarčiais sutrauk
ti šios draugijos narius ir sve
čius Į vieną vietą, užmiršti 
(Įvairius rūpesčius, pasidžiaug
ti vieni kitų laimėjimais. Pra
šė visus vaišintis gausiu mais
tu ir nebrangiais gaivos gėri
mais., kuriuos judriai tvarkė 

j Jonas Aukščiūnas, Petras Pa
leckis ir Albertas Matulis. Tur
tingą dovanų paskirstymą ga
biai pravedė P. Rumšą, jam 
talkininkavo J. Aukščiūnas.

Trumpas sveikinimo kalbas 
pasakė Marquette Parko Lietu
viu Namu Savininku valdvbos. 
ir narių vardu, vicepirminink. 
Juozas Bagdžius. Tauragės 

•klubo valdybos ir narių vardu 
(pirm. Balys Sebastijonas ir ki
ti. Dalyvavo Marquette Parko 
Lietuvių Namų Savininkų or
ganizacijos nariai — J. Bag
džius, Bronius Klemka, Kazys 
Dargis, Motiejus Milišauskas 
su žmonomis. Juozas Skeivys 
ir Pranė Patlabienė. Gėn. Dau- 

ikanto Jūrų šaulių kuopos sla- 
as su Mykolu Maksvyčiu su

Našlių klubo veikla
Našliukų klubo piknikas labai 

gerai pavyko. O. Bruzgulienės 
sode atsilankė tiek daug gražių 
svečių Į mūsų išvažiavimą, kad 
komisija— Mary Neberieza, An
na Condux ir Sofija Petrošius, 
kurios rūpinosi šio pikniko pa
sisekimu, labai džiaugėsi. Oras 
buvo tikrai šiltas ir saulėtas. Vi
są mielą dienelę Našliukų klubo 
darbininkai be poilsio valandė
lės nuolat patarnavo svečiams 
prie bufeto. Moterys ir vyrai 
nespėja skubėdami patarnauti, 
linksmai kalbėjo ir su svečiais

LIETUVIAI 
OLIMPINIUOSE 

ŽAIDIMUOSE
Praeitą savaitę Chicagos 

dienraščiuose buvo išspausdin
ti trijų lietuvių laiškai dėl Pa
saulinės olimpiados. A. K. Kaz
lauskas Chicago Tribune dien
raštyje nurodo, kad mažiau
siai 4 aukso medaliai buvo 
pralaimėti dėl amerikiečių 
olimpinės grupės administra 
torių ir trenerių neapdairumo 
bei nestropumo. Krepšinio per
galė užskaityta sovietams dėl 
komandos vadovų nepakanka
mo agresyvumo ginti savus in
teresus. Ed. Bubnys atkreipia 
Chicago Today skaitytojų dė
mesį Į disorganizaciją ir kai 
kurių žaidėjų aroganciją, pra
silenkiančią su olimpine dva
sia. Pageidaujama, kad šie 
dalykai nepasikartotų 1967 m. 
Olimpiadoje Montrealio mies
te.

Vieną iš gražiausių laiškų 
parašė Virginija Markevičiūtė

juokavo.
Virtuvėje irgi buvo didelė 

spūstis, nes našliukės moka ge
rai pagaminti lietuvišką maistą. 
Nuolatinė, skanių pampuškų ke
pėja Mary Marazienė su pagelbi- 
ninkėms ir pečiaus kurstytoju 
K. Kriščiūnu išraudonavę voš tik 
spėjo kepti, nes svečiai norėjo 
gauti tų skanių pampuškų para
gauti.

Jurgio Joniko kapela nepapras
tai gražiai grojo. Gražu buvo 
žiūrėti, kaip jaunimas ir senimas 
smarkiai šoko, linksmai vaišino
si. Daug naujų pažinčių, daug 
juoko, pasikalbėjimu ir linksmu
mo.

Apie pavakarę laimės šulinį 
vykusiai pravedė Anna Condux. 
Gaila, kad Janutienės dovanota 
kanarėlė iš narvelio pabėgo ir tos 
laimės nei vienam neteko.

Pirmininkė M. Neberiezienė 
gražiai kalbėjo, dėkodama taip 
gausiai atsilankusiems svečiams 
ir viešnioms už parėmimą Naš
liukų klubo.

Piknikas pasibaigė kai atėjo 
perkūnėlis su žaibais ir smarkiu 
lietumi. Koresp.

iš East Chicago, Indiana. Chi
cago Today redaktoriai jį pa
vadino “Wants Lithuania in 
Olympics”. V. Markevičiūtė 
rašo: “Aš manau yra neteisin
ga, kad komunistų okupuo
tiems kraštams neleidžiama 
dalyvauti arba atstovauti Olim 
piadose. Aš esu 15 metų čia gi
musi lietuvaitė ir gerai žinau, 
kaip yra skaudu matyti, kad 
tavo kraštas nėra atstovauja
mas. Aš padarau išvadą, kad 
jis nėra laisvas, kad jis nėra 
laisvas, kad jis kontroliuoja
mas komunistinės valdžios. 
Betgi Olimpiniai žaidimai nė
ra politiniai. Tai yra Įvykis, 
kuriame visi kraštai dalyvauja, 
nežiūrint kokią valdžią jie tu
ri. Taigi kodėl pasaulio lietu
viai negalėtų susiorganizuoti 
Olimpini vienetą ir dalyvauti 
Olimpiniuose žaidimuose?”

Lietuvių priežodis sako, kad 
žodis kalnus pajudina. Taipgi 
tokie laiškai.

Telef.: TOwnhaU 3-2108-5

2533 W. 71st Street
Telef.: GKovehill 6-2345-1

TĖVAS IR SŪNŪS

TRYS MODffiNiSKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI

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

.azdynui isskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetemis 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 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų;
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

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

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RASTAI. 155 p&L S1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 16fc 

psl. Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. S2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. S1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psL, S3JX1
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, S1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. S1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., SI.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL S2.50
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktine, 180 psl. S3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. .Mitologijos posmai 

j5 psl. $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL S3.*0.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem- 
-aštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini order;.

N A 0 J 1 E N O S,
1739 So. Halsted Su, Chicago, 11L 60608

JS ■■■■■■« HUBilI •••■■•■•••■•■••••••I

Žagariečių Klubas
Po dviejų vasaros atostogų 

mėnesių turėjom susirinkimą 
rugsėjo 24 d. 1 vai. p. p., Holly-

“NAUJIENAS” ^člAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ 
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI, 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERINUSIUS 
RAŠTUS.

Chicago*
Lietuvių
Laiciotuvią 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAY- 
MAS DIENA 
tf» NAJOT

TURIME 
KOPLYČ'Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

'i

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone- YArus 7-34U1

Senatoriaus McGovern žmona parodo korespondentams savo anūkus. 
Kairėje septyniy savaičių Kevin Mead, dešinėje, penkių mėnesiu 

Matthew Rowan.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-100X

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

GEORGE F. RUDMINAS
33W So. LITU AN 1C A AVE. Tel.: YAras 7-lL*id-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
23)4 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667T
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

P. J. RIDIKAS
Phone: YArds 7-191)3354 So. HALSTED STREET

5 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, 1LI___ MONDAY, SEPTEMBER 25, 197?
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Lietuvos tikintieji šaukiasi pagalbos

Lietuvoje persekiojamas tikėjimas. Tikintieji už bažnyčias 
privalo mokėti labai didelius mokesčius.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos rėmėjai pagelbsti bažny
čioms Lietuvoje.

Nariai aukoja nemažiau 5 dol. metams, amžinieji 100 dol. 
ir mecenatai — 1000 dol. Įrašant mirusius, aukojama Z"> dol. 
Už visus narius daug meldžiamasi ir aukojama šv. Mišių.

Kviečiame visus įsijungti j Religinės šalpos rėmėjus. Rašyti 
ir aukas siųsti Religinės šalpos Rėmėjų Vyriausiajai Valdybai, 
6825 So. Talman Ave., Chicago. Ill. (>0029. Aukos atleidžiamos 
nuo federalinių mokesčių. Rėmėjų skyriuose aukos įteikia
mos jų valdyboms.

Religinės Šaipos Rėmėjų
Vyriausioji Vald\ ha

RuTA ATŠVENTĖ SAVO vietovėje, kur reziduoja

PIRMĄJĮ DEŠIMTMETĮ j j;

RŪTA BAUFELDAITĖ

Praėjusią savaitę iš Vakarų 
Vokietijos grižo Birutė ir Jo
nas Baufeldai. Ten jie pralei
do vasaros atostogas, užtruk
dami apie porą mėnesių. Pir
miausia trumpai sustoję Pui
doje, kur gyvena Jono brolis.
Dar pasimatė ir su kitomis sa
vo giminėmis. Ilgiausiai pagy- 

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai Įrišta, 464 pusi_________  $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. ____ $730
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; n dalis, 225 yusL, Įrišta — S3,00, 
minkštais viršeliais —____________ 1__________ $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. S2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p_ $530 
Juozas Liūdžiu s, RAŠTAI, 250 pusi. ____________________ $3.04
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., ________________________________________ $1.00
S. Michtlsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — ________ S4.0C
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pust, dabar tik$10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago 8, UI. — Telef. HA 1-6100

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
. ~ ------ :------------------------------- ........... . .. ■

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas. 

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai" poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V y 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
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Dailininko VI. Vaitiekūno "Svajonė0

Antanas Deksnys. 
ir vėliau džiaugėsi

kad ir Jo ekscelencija apsilan
kė jų namuose, ir buvo progos 
iš jo išgirsti apie V. Vokietijo
je gyvenančių lietuvių tauti
nę religinę padėtį ir jų kultūri
ne veikla. Toks kilnus vvsku- v *- *
po elgesys ir jodarbuotė tarp 
tenykščiu lietuvių padarė ma
lonų įspūdi ir paliko neišdil
domų prisiminimų.

Teko ir su daugiau ten gyve
nančių lietuvių veikėjų susitik
ti ir pabendrauti. Kiek užgai- 
šo klinikose, nuodugniai pa
tikrindami savo sveikatą, nes 
po Įvykusios automobilio ne
laimės vis dar nesijautė gerai, 
o kaip buvo numatę savo svei
katos patikrinimą Rochesterio 
klinikose, negalėjo atlikti dėl 
laiko ir vietos stokos.

Grįždami jie parvežė ir daug 
gražių dovanų savo dukrai Rū
tai, kuri kaip tik liepos 23-čią 
dieną atšventė savo amžiaus 
pirmąjį dešimtmetį. Ji tą savo 
amžiaus sukaktį paminėjo šau-

Dailininko VI. Vaitiekūno namas, kuriame vyksta jo meno darbu paroda. 
Namas stovi Chicagcs priemiestyj, Willow Springs miestelyje, 112 Carlton 
ve. Namą 1872 metais statė inž. H. Dietrich. Paroda atidaroma spalio 
1 d., 1 vai. p. p. Ji tesis iki spalio 9 d. Lankymo valandos nuo 11-tos iki 

6 vai. vak. Parodos metu galima apžiūrėti ir namas.

niai Ino laiku savo močiutės 
lankauskienės globoje. Rūta 
auga susipratusi ir veikli lie
tuvaitė. Ji gabiai mokosi, lan
ko ir Donelaičio lituanistine 
mokyklą. Mėgsta tautinius 
lietuviškus šokius ir džiaugiasi, 
kad galėjo šokti ir tautinių šo
kių šventėje ir turėjo progos 
net pamatyti J. A. Valstybių 
prezidento Niksono žmoną 
Patriciją, kuri pagerbė šį fes
tivali savo atsilankvmu ir net v »
jį atidarė tardama žodį.

Be to, Rūta lanko ir Jaunu
čio Puodžiūno baleto studiją. 
Mokytojų teigimu, ji gerai šo
ka ir noriai mokosi. Ir dabar, 
praleidusi vasaros atostogas, 
su dideliu uolumu pradeda 
mokyklų lankymą. Ji labai ge
rai kalba lietuviškai, nes tai 
yra jos gimtoji kalba, kurią ji 
išmoko pirma, nei anglų kal
bą. Jos tėvai, Birutė ir Jonas 
Baufeldai su ja ir apskritai, 
šeimos tarpe kalba tik lietu
viškai. Linkėtina Rūtai ir ant
rąjį dešimtmetį pradėjus būti 
ir toliau tokia gera, susipratu
sia ir veiklia lietuvaite. A. Vii.

Tš C H I C A G O S IR* 
APYLINKIŲ

O
Maisto prezervatyvai 
kaip vėžio sukėlėjai

Valdiškas vėžio ligų tvrinė- 
tojas Dr. William Ližinski. po 
ilgesnių tyrinėjimų, paskelbė 
savo įtarimą, kad cigarečių 
dūmas ir kai kurie chemikalai 
mėsai ir žuvims nuo gedimo 
apsaugoti bei spalvai pagerin
ti, susikombinuoja į karcino- 
geną, kitais žodžiais į vėžio 
sukėlėją. Vienas labiausiai 
maistui apsaugoti vartojamas 
preservatyvas yra nitratai.

Apnuodyta ežero žuvis
Keturių paežerės valstijų — 

Illinojaus, Indianos, Michiga- 
no ir Wisconsino vandens šva
ros kontrolės atstovų konferen
cijoje Chicagoj pranešta, kad 
Michigano ežero vanduo yra 
tiek chemikalais užterštas, kad 
ir žuvys jais yra apsinuodiju
si os. Labiausiai pramonėj e 
vartojamas chemikalas, vadi
namas Polychlorinated biphe- 
nils, trumpai PCB, randamas 
lašišoje (Coho salmon) tokia
me kiekyje, kad viršija lei
džiamą normą ir gali būti už
drausta valgyti.

Pramonė vartoja apie 50 
įvairių PCB rūšių. To PCB 
chemikalo yra leidžiama būti 
ne daugiau kaip 5 dalys milijo
ne daliu vandens, o kai kurio
se žuvyse to PCB randama net 
iki 30.

Tikrinant Michigano ežere 
vandenį nustatyta, kad plieno 
Įmonės Chicagoje ir Wauke- 
gane yra visais metais atsiliku
sios nuo federaliniai nustaty
tos vandens svarinimo progra
mos ivvkdvmo.

Baltieji boikotuoja 
Gage Parko mokyklą

Raitieji mokiniai jau dvi sa
vaitės boikotuoja Gage Parko 
aukšt. mokyklą. Chicagos švie
timo taryba pasiūlė kai ku
riuos baltuosius šios mokyklos 
mokinius perkelti į naujai pa
statytąją aukšt. mokyklą prie 
Archer ir Pulaski Ave., o į 
Gage Parko mokvkla dar at
kelti juodųjų, bet baltųjų tėvai 
reikalauja, kad apie 600 juo
dųjų būtų iš Gage Parko mo
kyklos iškelti į grynai juodųjų 
High School Engelwoode.

— Tėvynės Mylėtoju D-jos 
Seimas įvyks lapkričio 12 d. 
Sandaros patalpose, 840 W. 33 
St., Chicago, Ill.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos Elizabeth. N. J., skyriaus

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

in each unit.
$89,000 

COUNTY WIDE 
REALTY COMPANY 

537-0137 541-4990
--------------------------------------------------------------

20 metų sukaktuvės ir Tautos 
šventės minėjimas įvyks rug
sėjo 30 d. 7 v. v. Lietuvių Lais
vės salėje, 269 Second St. Da
lyvaus Alto pirm. Dr. K. Bobe
lis ir vicepirm. T. Blinstrubas. 
Programai pakviesta sol. Al
dona Stempužienė iš Clevelan- 
do.

— Nijolė Baronienė, Juozas 
Lašinskas, Irena Markauskienė, 
Sofija Palionienė, Irena Pranc- 
kevičienė, Elena Račkauskie
nė ir Nijolė Skopienė išrinkti 
i Cicecro Šv. Antano parapijos 
lituanistikos mokyklos Tėvu 
Komitetą. Revizijos komisijon 
išrinktos: Aleksandra Račkaus
kienė, Mėta Gabalienė ir Vale
rija Norkienė.

— .Jonas Bagdonavičius ir 
Vacys Garbonkus su žmona iš 
Hot Springs, Ark. lankėsi Chi
cagoje.

— Mary Klotis iš Marquette 
Parko apylinkės pakviesta va
dovauti naujam Student Affaires 
skyriui prie Illinois švietimo 
vadovybės. Skyriui pavesta 
spręsti esamus ir būsimus san
tykius tarp mokytojų ir moki
nių, taip pat numatyta auklė
jimo linkmę moderniuose lai
kuose. M. Kloris yra baigusi 
Marijos aukšt. mokyklą, gavu
si socialinių mokslų Master 
laipsnį Sangamon State u-te, 
taip pat studijavusi ir gavusi 
žurnalistikos bei Anglų k. dip
lomus Northern Illinois uni
versitete. Baigusi mokslus, ji 
tarnavo Illinois švietimo super 
itendento įstaigoje aukštesnio
jo mokslo administracijos asis
tente. Ji yra 22 meti] amžiaus.

— Jurgis Drulis, vyresnės 
kartos Marquette Parko gyven
tojas, sirgęs ilgesnį laiką šv. 
Kryžiaus ligoninėje, grįžo į 
namus, laipsniškai sveiksta ir 
pradeda veikti. Jis jau dalyva
vo Marquette Parko lietuvių 
parapijos šv. Vardo draugijos 
piknike su būriu draugų.

— Donna ir Antanas Kamm 
minėdomi savo vedybų jubi
liejų viešėjo pas sūnų David ir 
jo šeimą Fort Wayne, India
na, gražiajame priemiestyje 
River Forest, kur David yra 
stockbrokeris Walston & Co. 
bendrovėje.

— "Robert Michaels, vedėjas 
Bloom Advertising agentūroje, 
vra iškeliamas į Dallas. Texas, 
kur jis yra paskirtas agentūros 
vyriausiuoju. Robertas vra sū
nus Elenos Michaels - Mickeliū- 
nas. Elena nuo pat jaunų die
nų veikia lietuvių visuomenėje 
ir yra aktyvi narė Marquette 
Parko Senior Citizens klubo.

— Kazimiera Stukas minėjo 
gimtadieni Marquette Parko 
Senior Citizens draugų tarpe. 
Tą pačią dieną Marie Galvidis 
irgi ten pat minėjo savo .gimta
dienį.

— Praktines politikavimo 
pamokas ruošia Centrinė YM 
CA kolegija. 211 W. Wacker 
Dr., Chicago. Ill. 60606. Tel. 
222 — 8300. Pamokos apie po
litinį darbą precinktuose bus 
rugsėjo 26 d. spalio 3 — 10 ir 
17 d. Balsavimo teisėjų paruo
šimo pamokos bus spalio 24 ir 
31 d. Abu kursai yra nemoka
mi. Prelegentais pakviesti ži
nomi teisininkai ir politikie
riai. J kursus reikia užsiregis
truoti YMCA kolegijoje iš anks
to. Pamokos bus Farwell sa
lėje. 19 So. LaSalle St., 6 — 9 
vai. vak.

SIUNTINIAI | LIETUVĄ i 
Ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch»r
Į Chle.go, III. 6*631. T*L YA 7-59M

Li----------------------- --- ----- ----------------r*

REAL ESTATE FOR SALS 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

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

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

kambarių medinis namukas. $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- ČLA 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 oajamu i mėn.
BIZNIO LOTAS, B-l zona, 50x150’, 

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

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

SAVININKAS PARDUODA 5 kam
barių namą su kilimais, oro vėsinimu, 
gazo šilima Mt. Greenwood apyl., arti 

mokyklų, bažnyčios, susisiekimo. 
50x125 sklypas. $26,000. 

Tel. BE 8-0249

SAVININKAS PARDUODA 
6 KAMBARIŲ 12 METŲ 
SENUMO BUNGALOW 

ant pusantro sklypo. 
4131 So. MAPLEWOOD 

Tel. 254-5678 .

r PF''TirEESggS3PnBaBBMC3g—mPKSMC—B

TERRA
Brzrgsnybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms,
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO į

Telef. 434-4660
L_____________ *________

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

P ar davimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

T»L: REpubHc 7-1941 
k e

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, atabdžial, 

tune-ups Ir t. t. ■
024 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-93Ž7

M. A. š 1 M K U S
Real fictate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 2S4-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.
K_________________________ V

* e ‘.-s CisufcS

A. & L. INSURANCE 4 REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
uA 1-9775

(Currency Exchxnge istAlgaj)
Plgū» automobiliu draudimai.

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, 11! 

TEL. — 776-5881
Anicetas Garbačlauktai, sav

BIZNIERIAI, kurie garsinasi 
‘NAUnENn^TT. - TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
! 6 KAMBARIŲ graži mūro reziden
cija arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo
tas. Garažas. įskelti vamzdžiai. Alum, 
langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit apleis puiku namą už 
$23,600.

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

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

RIMTAI PONIAI gyventi prie bran
gaus parko. Tai naujas objektas per- 
rimti grožio salioną iš gerų rankų. 
Stilingas 2 aukštų mūras — pirmam 
aukšte liuksus beauty shop, vonia ir 
du kambariai, o antrame aukšte puoš
nus butas gyventi. $37.000.

LIUKSUS MODERNUS beveik nau
jas 5% kambarių mūras. Sausas, 
įrengtas beismantas, air-cond., kar
ietai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. $25.000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
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 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22 000

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

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

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

GRAŽUS 6 BUTU MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67.500.

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

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

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

11 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu anie $23.000 Apylinkė 59-tos 
?r Kedzie. 3150.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Teh: 471-0321

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

12 BUTU MŪRINIS 7 metų. 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 — e 3 miegami. 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas Namas kaip paseka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

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

TEL. 436-7878

BUILDERŠTaND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DĖL ATTKSTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656




