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PLANUOJA ŽEMĖS ŪKIO REFORMA
MANILA. — Filipinų prezidentas Ferdinand Marcos pareiš

kė pasikalbėjime su užsienio korespondentais, kad jis plačiai pa
naudos nepaprastas galias, kurias jam suteikia karo stovio pa
skelbimas. Svarbiausias jo uždavinys būsiąs pravesti žemės re
formą, kuri panaikintų dvarininkų luomą ir atiduotų žemę tiems, 
kurie ją dirba. Reforma užtruktų dvejis trejis metus, bet ją įvyk
džius, komunistai netektų propagandinio ginklo.

Prezidentas Marcos toliau pa
reiškė, kad Filipjinai ir toliau ieš
kotų svetimų valstybių kapitalo 
investavimų Filipinuose, tačiau 
svetimieji .bizniai turės būti re
guliuojami, kad jie nekenktų fi- 
lipiniečiams. Užsienio žibalo 
bendrovėms bus leidžiama ieško
ti naujų žibate šaltinių, tačiau 
bendrovės turės turėti kontrak
tus su vyriausybe.

Amerikos biznio interesai Fili
pinuose turi investavę apie 2 bil. 
dol. čia dirba apie 800 ameri
kiečių biznio bendrovių. Biznie
rius sujuadino neseniai paskelb
tas Filipinų Aukščiausiojo Teis
mo sprendimas, kuris draudžia 
amerikiečiams valdyti Filipinų 
žemės plotus ir kai kuriose pra
monės šakose draudžia samdy
ti svetimšalius.

Prezidentas Marcos siekia sa
ro dekretais pagreitinti visą 
‘naujos visuomenės” kūrimo 
arocesą. Jis paaiškino laikraš- 
•ių ir radijo stočių uždarymą tuo, 
<ad spauda esanti pilna komu- 
listų simpatikų, kurie varo ko- 
nunistinę propagandą, spausdi- 
la iškraipytas, tendencingas, ži
nąs ir kritiką, kuri skaldo tau- 
ą ir silpnina jos atsparumą ko- 
nunizmui.

Karo stovio įvedimas derinasi 
u Filipinų konstitucija, pareiš- 
:ė Marcos. Jis nutaręs būti ne- 
tlaidžių ir nugalėti turtingų 
Ivarininkų opoziciją žemės re- 
brmos idėjai. Filipinų santy- 
:iai su Amerika nepasikeisią.

LOS ANGELES. —. Pirmi
niuose rinkimuose sen. Humph
rey pasakė daug negražių daly
kų apie sen. McGoverną. Dabar 
sen. Humphrey Los Angeles de
mokratų susirinkimuose ragina 
žmones balsuoti už McGovern.

Studentai nesidomi
leninizmu

Lietuvos studentai nepakanka
mi, net mažai domisi visuome- 
ės mokslais — nusiskundė kom- 
aunimo pareigūnas A. Kunči- 
as “Komj. Tiesoje”. Kas tie 
lokslai ? Tai marksizmas-leni- 
izmas. šį kartą pateikiami pa- 
yzdžiai iš Vilniaus VISI, arba 
ižinierinio statybos instituto 
jame studijuoja 600 jaunuolių). 
aaiškėjo, kad tuos “mokslus” 
mdijuoja paviršutiniškai. Dalis 
;udentų pareiškė, kad paskai
ta skaitomos neįdomiai, remia- 
tasi senais faktais. Negerai 
;ą tai, kad studentai nesu- 
»bą vertinti naujus įvykius iš 
idinamų marksistinių pozicijų. 
Kitos tariamos blogybės: stu
mtai nesugeba tinkamai kon- 
>ektuoti klasikų veikalų (taigi 
- Markso, Lenino raštų...). Sie- 
ama vykdyti didesnę priežiū- 
; ir versti studentus daugiau 
•mėtis markzismu. Dėl to nuo 
ų metų Institute įvestos ates- 
cinės kortelės, kurioje žymi- 
a, kaip studentas studijuoja 
os visuomenės mokslus. (E)

WASHINGTONAS. — čia li
ninėje mirė atsargos generolas 
arence Huebner, kuris IT-jo pa
ulinio karo metu vadovavo 
rsiai I-majai divizijai — “Big 
id 1”. Velionis karininku tapo 
paprasto eilinio, I-me Pasauli- 
ame kare pasiekdamas kapi- 
no laipsnį, o 1947 metais yra 
vęs vyriausiu JAV armijos va- 
Europoje.
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Chicago, HI. — Ketvirtadienis, Rugsėjo-September 28 d., 1972 m.
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Vienas geriausiu Nato valstybių karo lėktuvy yra brity - prancūzu statytas naikintuvas "Ja
guar". Jis buvo parodytas visuomenei metinėje Farnborough aviacijos šventėje, Anglijoje. Ap

link lėktuvą išdėstyti įvairūs sviediniai, bombos ir raketos, kuriomis tie lėktuvai ginkluoti.
PEKINAS. — Trys š. Vietna

mo paleisti amerikiečiai lakūnai, 
vieno jų motina, kito žmona ir 
penki kairieji amerikiečiai, ku
riems Hanojus lakūnus perdavė, 
iš Pekino išskrido į Sovietų Są
jungą, kur sustojo Irkutske, 
Maskvoje, o iš čia skrido į Ko-! 
penhagą. Kairieji karo prieši-l 
ninkai norėjo lakūnus gabenti, Bendrąją Europos Rinką, premjeras Trygve- Bratteli pareiškė 
per Stokholmą, tačiau Hanojus ateinančią savaitę pasitrauksiąs su visa vyriausybę. Tas gali su- 
ir Maskva nutarė kitaip. Komu- Kelti sunkią vyriausybės krizę, nes darbo partija su 74 atstovais 
nistai siekia šiuo trijų belaisvių parlamente bei konservatoriai su 29 atstovais pareiškė, kad tos 
paleidimu laimėti kuo daugiau, partijos nedalyvaus vyriausybėje, kuri pasisako prieš rinką. Jokia 
propagandinių laimėjimų.

NORVEGŲ ATSISAKYMAS ĮSTOTI 
I RINKĄ GALI PAVEIKTI DANIJA 
OSLO. — Norvegijos gyventojams atsisakius įsijungti

PARYŽIUJE SU HANOJAUS VADAI
WASHINGTONAS. — Baltieji Rūmai paskelbė, kad pre; 

to patarėjas Kissinger, antradienį .Paryžiuje susitikęs su ši 
Vietnamo atstovais, pratęsė pasitarimus dar vienai dienai, 
dos sekretorius Ziegler, klausiamas ar tas pratęsimas reiškia 
derybose įvyko pažanga, atsisakė spekuliuoti. Nieko nesą 
šiaurės Vietnamo pasiuntinybė Paryžiuje. Tačiau pabrėžiam: 
per 18 ankstyvesnių susitikimų, niekada nebuvo atvejo, ka 
rybos vyktų kelias dienas. Su Kissingeriu slaptas derybas 
Le Due Tho, Hanojaus politbiuro narys, ir Nuan Thuy, Han 
delegacijos Paryžiaus taikos derybose vadas.

ČIKAGA. — Vakar iš New 
Yorko į Čikagą buvo atvežta 
liepsna, kurią iš Izraelio į Ame
riką atgabeno' Izraelio turizmo 
ministeris Moche Kol. žydai vi
same pasaulyje pradeda švęsti 
Izraelio nepriklausomybės 25 m. 
sukaktį, nors ji sukanka tik atei
nančių metų gegužės mėn. New- 
Yorke nuo tos Izraelio liepsnos 
buvo uždegtos 25 žvakės Ken
nedy aerodromo sinagogoje. Vie
ną žvakę uždegė prezidento Ni
xono įgaliotas gubernatorius 
Rockefelleris. Meras Lindsay 
'paskelbė specialią proklamaciją.

LONDONAS. — Britanijos 
premjeras tariasi su britų pra
monės ir darbo unijų atstovais. 
Jis pasiūlė britams savanoriškai 
apriboti kainų kilimą ir algų di
dėjimą. Kainos neturėtų pakil
ti per metus daugiau kaip 5%, 
o algos daugiau kaip 6 dol. per 
savaitę.

SOUTH CHARLESTON. — V. 
Virginijoj vienoje negrų bažny
čioje moteris buvo įkąsta barš
kuolės gyvatės, kurių dvi buvo 
naudojamos religinėse Pentakos- 
talų sektos ceremonijose. Mote
ris po 8 dienų mirė.

JOHANNESBURG. — P. Af
rikoj šimtams turistų žiūrint, 
susimušė dvi zulu grupės. Ieti
mis, pagaliais ir metalo vamz
džiais ginkluoti negrai gerokai 
apsidaužė. Penki sunkiai sužeis
ti paguldyti ligoninėn.

BANIFF. — Penkios valsty
bės svarsto konferencijoje, kaip 
išgelbėti baltuosius lokius. Kon
ferencijoje dalyvauja Kanada, 
Sovietų Sąjunga, Norvegija, Da
nija ir Amerika.

VIENA. — Iš Čekoslovakijos 
į Austriją atvažiavo autobusas. 
Be normalių keleivių pasirodė 
dar keturi, trys vyrai ir mote
rys, kurie atvyko prisirišę lau
ke prie autobuso ašių. Jie pa
prašė politinės globos.

4- Norvegijos parlamentas pa
skelbė, kad šiais metais Nobelio 
taikos premija visai nebus ski
riama.

kita parlamento partija negalės sudaryti vyriausybės, todėl Nor
vegijos laukia silpna koalicinė vyriausybė iki kitų metų rudens rin
kimu. •

prie kinų sienos
PEKINAS. — Ketvirtadienį 

turi baigtis Japonijos-Kinijos 
derybos, laukiama pareiškimo, 
kuriame bus paskelbtas diploma
tinių ryšių atgaivinimas. Ket
virtadienio vakare japonų prem
jeras Tanaka rengia banketą Ki
nijos vyriausybės nariams. Dar 
nežinia ar jį priims Mao Tse Tun- 
gas, kaip jis priėmė prezidentą 
Nixona. Visa derybų eiga, ban
ketai, žymių Pekino vietų lan
kymas Tanakai suorganizuotas 
pagal prezidento Nixono priėmi
mo pavyzdį. Japonų delegacija 
net stebėjo tą patį kinų baletą 
su ta pačia programa, kaip pre
zidento Nixono delegacija.

Trečiadienio rytą japonai bu
vo nuvežti prie Didžiosios Kinų 
Sienos, kurią japonų kariuome-Briuselyje rinkos vadovybė 

pareiškė po norvegų referendumo 
apgailestavimą ir atmetė Nor
vegijos pasiūlymą pradėti dery
bas su rinka dėl norvegų pra
monės eksportų įleidimo į rin
ką. Britanija irgi sunkiai pergy
vena netikėtą norvegų balsuoto
jų pasisakymą prieš rinką. Nor
vegija yra senas britų prekybos 
partneris su stipriais politiniais 
ryškiais. Dėl tos pačios priežas
ties Prancūzija per daug neper
gyvena Norvegijos gyventojų 
nutarimo, nes jie bijojo, kad 
Norvegijos buvimas rinkoje su
stiprins Britanijos rėmėjus.

Norvegų biznieriai bijo, da
bar jų gaminiams bus sunku ras
ti rinką. Valstybės, kurios įsto
ja į rinką nuo sausio 1 dienos: 
Britanija, Airija ir Danija, kar
tu su rinkos valstybėmis, per
ka apie 65% Norvegijos prekių. 
Ateityje joms bus sunkiau pa
tekti į rinką-, kuri turi muitus 
“svetimoms” valstybėms.

Blogiausia Norvegijos atsime
ti nuo rinkos išdava gali būti 
Danijos balsuotojų paskatinimas 
panašiai pasielgti. Danijos re
ferendumas tuo pačiu reikalu 
įvyksta ateinantį pirmadienį. 
Danijos premjeras Krag jau pa
reiškė, kad atsisakymas įstoti į 
rinką reikštų danų valiutos nu
vertinimą, nedarbą ir šalpos pa
tarnavimų sumažinimą. Danija 
uždarė visus užsienio valiutos 
prekybos centrus. Rinkos prie
šininkai tikisi, kad norvegų pa
vyzdys paskatins ir danus pasi
sakyti prieš įstojimą į Europos 
rinką.

Sovietų žinių agentūra sveiki
no norvegų balsavimo rezulta
tus. Norvegijos liaudis pasisa
kiusi prieš blokų stiprinimą, sa
ko Tass.

— Vilniaus Trakų gatvėje jau 
eilė metų veikia teatro ir muzi
kos muziejus, sukaupęs vertingą 
medžiagą. Tačiau jau viešai nu
siskundžiama šio mažo muzie
jaus vargingomis patalpomis.

(E)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦ Vilniuje prasidėjo teismas 

Antanui Kačinskui ir Kaziui 
Grinkevičiui. Abu kaltinami 
chuliganizmu ir vagiliavimu. Ro
mui Kalantai susideginus, Kau
ne buvo suimti 800 lietuvių jau
nuolių. Dviem šimtam sudary
tos bylos, šie du jaunuoliai kal
tinami viešosios tvarkos ardy
mu. Prokuroras tvirtina, kad jie
du jau ir anksčiau buvo teisti.

4Į Vakar Jungtinėse Tautose ' 
kalbėjo Britanijos užsienio rei- i 
kalų ministeris Douglas-Home. į 
Jis iškėlė Ugandos klausimą ir į 
jos nutarimą ištremti indus. Jis i 
reikalavo pratęsti indams skirtą 
išvykymui terminą ir leisti jiems 
pasiimti daugiau daiktų.

■$> šiaurinėj Airijoj žuvo vie
nas civilis teroristas, o kitas bu
vo sužeistas. Britu kareivis li
goninėje mirė nuo anksčiau gau
tų žaizdų. Belfaste sprogo bom
ba, sužeisdama 27 asmenis, dau
giausia, katalikus, š. Airijoj per 
tris neramumų metus žuvo jau 
574 asmenys.

a šiandien Bridgeporte, Či
kagoje, mero Daley gyvenamoj 
apylinkėj, negrai rengia didelę 
demonstraciją, kurioje, sakoma, 
dalyvaus 120,000 žmonių. Orga
nizacija Push reikalauja miesto, 
kad jis atidarytų balsuotojų re
gistravimo būstines Internatio
nal Amphiteater salėje, kad ne
grai galėtų užsiregistruoti. Mie
stas atsakė, kad tokios būstinės 
būtų speciali privilegija vienai 
žmonių grupei. Visi Čikagos pi
liečiai turi pakankamai įstaigų 
registracijai atlikti.

< Viešosios opinijos tyrinėto
jas Louis Bean, kuris vienas at
spėjo, kad 1948 metų prezidento 
rinkimus laimės Trumanas, pa
reiškė, kad šiais metais demo
kratai gali pralaimėti abu kon
greso rūmus, jei McGovern kam
panija negaus daugiau rėmėjų.

♦ Iš Australijos atskridęs ke
leivinis graikų.'lėktuvas nusilei
do Singapūre su oro piratu ir 41 
keleiviu.

Muštynės Maskvos 
hockey stadijone

MASKVA. — Kanados ledo 
ritulio komanda antradienio va
kare vėl sumušė Sovietų Sąjun
gos rinktinę 4-3. Kova buvo la
bai kieta. Kanadiečiai žaidėjai 
buvo išvaryti iš aikštės už žiau
rų lošimą net 25-ioms minutėms. 
Sovietų žaidėjai nedaug atsiliko, 
prasėdėję 17 minučių. Prieš pat 
lošimo pabaigą du. žaidėjai susi
mušė. Abu gavo 5 minučių-bau-

Kitą dieną “Soviėtskaja Rosi- 
ja” rašė: “Ledo ritulys nėra ju
do”. Kitas sovietų laikraštis pa
stebėjo, kad šių astuonių rung
tynių serija yra išbandymui ledo 
ritulio pranašumo, o ne nustaty
mui, kas stipresnis bokse.

Ketvirtadienį Kanados profe
sionalų rinktinė loš paskutines žurnalistas William Bucklev Jr. 
rungtynes su sovietų rinktine. 1969 mety rUgSėjo mėn. ' 

quire
. Gore Vidai straipsnyje pavadin
tas “ras:stu, antisemitu, negrų

! nekenčiančiu naciu”. Buckley 
i padavė i teismą žurnalo leidėjus 
: ir straipsnio autorių.

Po ilvai užsitęsusių teismų 
j žurnalo leidėjai nutarė savano- 
j risk ai sumokėti Buckley 115,000 

toriaus Brooke pasiūlytas įsta- “įejsm0 išlaidoms”. Įžeistas 
tymo papildymas, reikalaująs už- žurnalistas nutarė bylą nutrauk- 
baigti Vietnamo karą per 4 mėn., Rašytojas ir literatūros kri

tikas Gore Vidai pats turės su
simokėti teismo išlaidas, kurios 
siekiančios 75,000 dol.

Šiuo metu rezultatas yra — ly
giosios. Abi komandos išlošė 
tris, ir vienas sulošė lygiom. '

1 
<r» y o ri 

u i LtikJ
X

\ I ke pasiūlymą
XGTONAS. — Sena-j

baigti Vietnamo karą per 4 mėn., 
senate pralaimėjo 45-42 balsais. 
Tuo pačiu senate baigėsi jau lie
pos mėn. prasidėję bandymai 
priversti prezidentą baigti karą 
senato “balandžių” sąlygomis. 
Keli tokie senato pasiūlymai bu
vo atmesti Atstovų Rūmų.

Sen. Brooke spaudai pareiškė, 
kad dėl paskutinio pralaimėjimo 
jis kaltina sen. McGovern ir ki
tus, kurie balsavine nedalyvavo 
ir leido “vanagams” ’aimėti.

Gen. Creighton Abrams, buvęs JAV 
karo jėgy vadas P. Vietname.

Valstybės departamente 
kad jis su ypatingu 

i seka įvykius Ma 
j e. Ten antradienį prem 
Kosyginas ilgai kalbėjo s 
Vietnamo ambasadorium 
Thuc Don g, o trečiadienį s 
ilgai tarėsi Podgornas. V; 
bės sekretorius Rogers New 
ke turėjo pietus su soviet 
sienio reikalų ministeriu Gr 
ko. Washingtone prancūzų 

1 tematiniai sluogsniai part 
kad Vietnamo taika yra j 
kiama.
Pirmadienį Hanojaus vali 

organas “Nhan Dan” pa 
kad Amerika turėtų kartu ; 
Vietnamu garantuoti, jog nė 
na iš jų nebandys dominuo 
Vietnamo politinio gyvenime 
straipsnis irgi atkreipė valst 
departamento dėmesį. Str; 
nyje sakoma, kad teisingas 
lias P.-Vietname būtų atstž 
taiką ię pravesti laisvus, df

nė bųyo ^praląiįžųsL ^ųetų 
kare.' M

Žurnalas nukentėjo 
dėl bendradarbio
NEW YORKAS. — žinomas 

konservatorius redaktorius ir

Es- 
žurnalo numeryje buvo

kraipius rinkimus, kuriu s 
rytpe vyriausybės bebandyti 
minuoti nė viena pusė. Tai 
naujas tonas Hanojaus spa 
je. Straipsnis paskelbtas į 
Kissingeriui vykstant į Parj

Pietų Vietname komun 
puolimai labai sumažėjo. 
Amerikos aviacija pranešė 
didesnius puolimus šiaurėje, 
sudaužytas karinis aerodro: 
su dviem Mig lėktuvais, nesp 
siais pakilti. Hanojus pran 
kad aukų skaičius siekiąs š 
tus.

Aviacijos vadovybė paske 
kad i Vietnamo frontą siun< 
mos dvi eskadrilės F-111A 1 
tuvų — viso 48 lėktuvai, ku 
Vietname iki šiol nebuvo.

Filmų pramonei 
trūksta scenarijų
Lietuvoje gaminamų filmų ne

sėkmę toliau ryškina Vilniaus 
spaudoje kilę ginčai dėl filmų sce
narijų. Esama nuomonių (klai
dingų). kad filmų scenarijai, tai 
literatūros kūriniai. Tas nesėk
mes iškėlė Romas Gudaitis “Lit. 
ir Meno” savaitraštyje. Jis nu
siskundė, kad lietuviškame kine 
“šiuo metu pernelyg maža žmo
nių, kurie scenarijų rašymą lai
kytų savo profesija ar pašauki
mu. Nei vienas pastarųjų metų 
lietuviškas meninis filmas ne
buvo sukurtas pagal pilnaverti 
literatūrinį scenarijų”. Reikia, 
esą, puoselėti originaliąją kino 
dramaturgiją, priešingu atveju 
lietuvišką literatūrą. Trūksta 
kino ekran uose vietoje tikrų fil
mų, teks stebėti... nufilmuotą 
tinkamų scenaristų ir todėl lie
tuviški filmai vis nesugeba iš
bristi iš nesėkmių... (E)

remia prezidentą
WASHINGTONAS. — De 

nių statybos pramonės darbi n 
kų unijų pirmininkai paske 
prezidento Nixono endorsavir 
tuo pačiu, pareikšdami un 
centrui nepaklusnumą. AFL-C 
vadovybė ragino visas unijas p 
zidento rinkimuose likti neut 
liomis. nėrėmiant nei vieno k: 
didato. Statybos unijose yra 
milijonai narių.

Anksčiau šešios kitos uni; 
pasisakė už prezidentą Nixoi 
jų tarpe vairuotojų unija su 
mil. narių. Uostų darbinin 
prezidentas Thomas Gleason ii 
paskelbė remias prezidentą.

Plaukikas Spitz 
televizijoje

I OS ANGELES. Amei 
kietis plaukikas Mark Spitz, k 
ris Olimpiadoje laimėjo 7 auk: 
medalius, neužilgo pasirodys t 
levizijoie. Bom Hope program 
je. kaip aktorius. Jis už tą trur 
pa pasirodymą gaus 10,000 d< 
Bob Hope pareiškė, kad Spi 
turi didelę ateitį “mūsų biznyje



Ankstyvą šeštadienio rytą meškeriot 
padorus meškeriotojas su žino- ilgiausias 
neU\ martele ir sūnumi, susi- alseit jie irgi troli — meške- 
kraustę, susidėję įvairius meš- rieja, 
ker.ojimui įrankius, išvąžia- mos jaunieji, 
vo i Minesotos valstijos labai tuviškai meškerioti, 
didelį Leech ežerą (lietuviškai, rikoniškai “troilinginti”. 
dėlių) ežerą meškerioti.

lis, zuja po ežerą 
virves prisikabinę,

Susigundo ir šios sei
ne padoriai lie

bet aint-

ĄĘTEJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

Prisipirkę įvąirių dirbtinių j 
žuvų, vabalų, varlių ir kitokių 
gyviy. Ant kiekvieno gyvio 
prikabinėta pp keletą kablių, 
pfr geležinę ar kitokios me- 
džiągos padarytą kartį meške
rėje pervėrę virvę ar siūlą. ga-|

žuvį atlaikyti, paleidę motorą, 
yąžįpėjasi po ežerą.

Ąnt karties galo, kurį laikai 
raųkose, įtaisyti inųtųrąį. Mo- 
tųrą pųspągdųs yįryė išlei
džia iki kęlias.dešiipMės pėdų. 
Na, ir važiuoja ežeru. Štai žiū
rėk. jau lydekai už uodegos už- 

Na, mieli meškeriolo- 
ar gi čia meškeriojimas'? 
tai joks meškeriojimas. 

Toks meškeriojimas tik žų- 
Atvykę į Cukraus Taško (an.vinis akių ir pilvų draskymas, 

gliškai Sugar Point) vietovę. Ir šio padoraus męąkeriotųjo 
dar tą pačią dieną, 
sliekų ir mažų žuvelių 
pasileido į ežerą lydekų gau- kartą vienai už uodegos, o kilai 
dvti. Pradėjo ši šęinia įąbaiįuž gaivos kabliais užkabino, 
padoriai. kaip tikri meškerių- Kįją kSTtiuįį ŠPR9, P ki
lojai, žuvis gaųdyįi. Sįickelį 
ant kablelio užmojus, ar žu
vele užkabinus, porą kartų 
paspipyųs ir įm.e.lus į vandenį 
meškerę, laukti pąkoi žuvelė 
užsikabins.

h- taip belaukiant žuvelės, 
žiūrėk jau neriasi pludelė Į 
vandeni. Trauki meškere, eše
rys ar kitokia žuvelė, o kar
tais ir didelė lydeka užsikabi
nusi. Baisiai--’ malonus toks 
meškeriojimas.- Tikras menas!

Tuo tarpu kįti, pąsiya/Įlįpę

Daug kas pasakojo, kad jie,t 
važiuodami Minesotos valstija, 
em jųatę itiįędiįų, meškų, yiį- 
ku šernų ir kitokiu žvėrių. De
ja. šįąi šeįiųai važįupjapt nete
ko matyti jokių žvėrių, išsky- 
rl;s I).šdęi lęelią yąįkšėįojąnčiąj 
Jš.ų!ųpką įr ,<įų sųyąžįnrtųs, »eį , 'ii-“ >• ■ L ei Dili O.UZ kėlių jųyįiŲ, jų-fcpkj kyapaį .
skljeitįžį.ųnčiųą šeškus- Kelipų’ 
pasisekę puikiausiai.

vietove. Ir šio padoraus nięąkeriotpjo 
nusipirkę žmonęlč iš Išarto net $iu įkartų 

tuojuQ dvi lydekąs pagavo, Vįeųą

tai už pilvo kabliais užkabino.

kvąjįa lydeka . įyeria judantį 
gel.ežgajį ir bandų jį praryti, 
o ,čįą imą kąbįiai ip įstringą į 
žiaunas.

Senos lenktyniy automcbiliy padangos sudaro puikias kliūtis, treni
ruojant Akron, Ohio, jaunuosius futbolininkus.

1914 /nętiĮ
Midland Sayings aptar- 

oa^a- tąupynau ir aanju 
paskęl^ reįįiąljĮš vi§ps Tįū 
su ' apyilges. Dėkojame 
Jums ui mums parodyta 

> pasitikėjimą. Mes nore- 
tume būti Jums naudingi 
;r ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
S2G.GG0.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

<48 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS $9632

PHONE: 2544471

Reikia ir teisybę parašyti, 
kad tokiu gaudymu gali per 
dieną po keliasdešimtis lyde
kų pagauti. Bet padorus meš
keriotojas taip gaudyti lydekų 
neprivalėtų. Pagaliau, kur gi 
tas lydekas dėsiu, jeigu tik bis 
leidžiama pagauti.

Minesotos valstijos adminis
tratoriai yra išleidę meškerio
tojams taisykles. Tose taisyk
lėse yra aiškiai parašyta, kad 
galima imti tik tą žuvį, kuri 
pati tveria ųį:; masalų ir kuriai 
kabliukas įstringa gerklėje. 
Tik tose taisyklėse nepažymė
tą, kaip jie gali sutikrinti, 
ar žuvis buvo pagauta už uode
gos ar už galvos. Padoraus 
meškeriotojo padori ir šeinia., 
griežtai laikėsi surašytų taisyk
lių.

Pagautą lydeką ir radę, kad 
kablys įsikabinęs ne gerklėje, 
bet papilvėje ir uodegoje, iš
traukę, pasidžiaugę, pasigrožė
ję, vėl į ežerą paleisdavo.

Taigi įr sakau, kad toks žu
vų — lydekų gaudymas, atseit 
“troįingąvimas” 
.meškeriojimas,
čiausias žuvims akių, pilvų, 
papilvių, šonų ir uodegų dras
kymas. Jeigu jau vadinies 
meškeriotoju, tai būk meške
riotojas. Kaip padorus meške- 
rį.otojąs, raginu visus meške
riotojų ar žųklautojų klubų na
rius prieš tokiuos “trolinguo- 
tojus’’ išsipaišyti didžiausius 
plakatus ir imti juos piketuoti. 
Pagaliau, tokių savo klubuo
se nariais nelaikyti. Bet jeigu, 
su padoraus meškeriotojo nuo
mone negalite sutikti, tai jau 
jūsų reikalas! Tikiu, kad dėl 
to npręikęs susibarti.

nėra padorus
bet papras-

Kartais meškeriotojams pa
sitaiko ir netikėtumų, štai ir 
šitai padoraus meškeriotojo 
šėmiai, kaip ir dera, padoriai 
sliekus ant kablelio užmovus 
ir bemeškeriojant, jo žmone
lei pasinėrė pludelė. Na gi, 
žuvis, ir sunki žuvis užkliuvu
si. Traukia į viršų, spurdan
čią žuvį. Su tinklelio pagalba 
įsiritinama į laivą.

Pasirodo, pagautą, retąį apt 
i meškerės užkimbanti žuvis. 
Tokia gelsva, tamsiais lape
liais išmarginta, didelė plati 
galva, gerklėje pilna smulku
čių dantukų ir sverianti bent 
penketą svarų. Mažomis juo
domis akutėmis ir Įmesta į lai
vą keistai ir žuvinis neįprastai 
uodegą apie save sukinėjo. 
Toji šeima ir nutarė, kad grei
čiausiai tokios žuvies niekas 
nėra pagavęs, o už jos pagavi
mą tikrai gausią kokią nors 
premiją. Atplaukę į uostą, vi
siems šią keistą žuvį rodę. Nie
kas negalėjo jos tikro vardo 
pasakyti.

°’c^hook Savings 
ĄH aprpunfs pro
pounded daily — 

paid Quarterly

2 Years Savings 
' Certificate 

(Minipiuro $5-.PpO)

Chicago Savings
and Loan Associatiea ^ZSAFFTT OF 

$7 YOUR SAVINGS \d?

$20.(100

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiy 
įūsy Djmo pagerinimy duoda paskolas nuo ?500.C0 ir daugiau tin- 

P 9al Jums yra reikalingi pinigai dė| {citgkiy 
reikalu? Ąr jei neturte nyosayp namo įf 

Lsigyjcjte nuosavus pamuš.

• * • • « 9 * •

% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

—u .—

5 %% rER ANNUM

ON CERTIFICATE
Sippp

One Year Maturity

|| % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY

0 PER ANNUM

Vieni ją vadinę dogfish — 
šunies žuvimi, kiti tarė esanti 
Wild — laukinė žuvis, bet to 
uosto ir rezervato savininkas 
pasakė jos tikrą vardą — eei- 
pout, burbot. Lietuviškai būtų 
tikra vėgėlė. Be to, pasakė, 
kad mūsų pagautoji žuvis ne
turi žuviai privalomų žvvnų, 
todėl ji nėra valgoma. Jos vie
ta esą sąšlavų dėžėje. Kad tu 
surūgtum, koks didelis liūde
sys teko pergy venti įmetus žu
vį į sąšlavų dėžę! Tik grįžus į 
namus ir perskaičius apie žu
vis didelę knygą, buvo sužino
ta. kad angliškai vadinama 
eel-pout, burbot — lietuviškai 
vėgėlė yra tinkama valgyti ir 
jos mėsa esanti skani.

Nevisuomet reikia ir ameri
kiečių klausyti. Juk tik žydams, 
pagal biblijoje surašytas tai
sykles, žuvis be žvynų buvo 
draudžiama valgyti. Kitą kar
tą šios šeimos nąriai pagautos 
vėgėlės nebemes jį šiukšlių, dė
žę, bet išvirę ar 
suvalgys. Toji šeima prisigau
džiusi lydekų, sh.rkų, ešerių ir 
kitokių žuvų laimingai, 
skaitant keliolikc 
klydimo, grižo į

škepę skaniai

s m vii u 
namus.

ne-
pa-

3 DR fi MONTH TERM
• Minimum S-J,000

PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į;

Philomena D. Pakei, President

RYŽIŲ RINKIMAS
Gal kas pam 

Šios vietos rašiau! nerimtai 
dabar jau visai Rinitai

ųyą, kad

Diriguos Alice Stephens
SEM1ADIENI, ŠIŲ METŲ SPALID 22 D., LINKSMINS SVEČIUS 

BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 72M W, 63rd ST- 
Vakarienė — $8JX) asmeniui.
Špicams gros Ą. S t ę 1 m q k o orkestras. >
Vietas rpzervuoti prąšome raštu Naujienoms (1739 So, Haįsted St,

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

vėliai galėjo patekti į bangų 
verpetus ir paskandinti laive
liuose esančius berniukus.

Pasirodo, dideli ežero plotai 
užžėlę žole. Toji žolė nėra pap
rasta žolė, bet ten auga lauki
niai ryžiai. Jaunį berniukai — 
mokiniai, norėdami sau užsi
dirbti vieną kitą dplerį, irstosi 
mažais laiveliais po tas žoles. 
Tam tikrais įrankiais skabinė- 
ja tų žolių grūdelius, žolė pa
naši į avižas, tik jos stiebas 
daug aukštesnis. Ant vieno žo
lės stiebo ąuga kęįios atskiros 
šakelės. Jose bręsta smulku
čiai pailgi grūdeiiaį.

Berniokai, nuskabę varpeles 
su grūdeliais, deda į plastiki
nius maišus. Vėliau tuos ry
žius parduoda, gaudami po 55 
centus ųž svarą. Ir tuose Įaive- 
įiuos.e kiekvienas mokinukas 
turėjo po 2 — 3 didęlįps mai
šus tų “avižėlių” prisirinkę. 
Kęs vėliau iš jų daropią, kaip 
ir koks jnąisįąs iš jų būną p.a- 
gaminįas, nęįek.o sųži.npti.

Padorus meškeriotojas

Parkijisonp lįgps mstąj 
gerina silpną atmintį?

Pącįentaį, besįgydydam? TO9 
Parkinsono ligos, darųsį syeir 
kesni ir kitu atveju, būtent da
rosi judresni ir jaunesni: pa
sirodo, kad L’Dopa vaistas pa
gerina pacientų atmintį ir inte
ligenciją (prpto)? kaip Dr. Ben
jamin Boshes, Northwestern 
universiteto medicinos mokyk
los neurologijos dep-to pirmi- 
mininkas, pranešė tarptauti
niame Parkinąono ligos gydy
tojų simpoziume Šveicarijoje.

“Gydant 18 pacientų per vie
nerius metus L-Dopa vaistu nu-

—:—.. .
stąįyta, kad dą.ugųniai tų pą- 
pįetų žyųĮįąi pagerėjo ąįmiųtis, 
atsirado noras yęįkti ir
s,ė bei suąktyv.ėjo bendra sąvį- 
jautą, sako Dr. Boshes sąvo pra
nešime. Visi baondymai buvo 
Maryti su asmenimis, senesniais 
kaip 65 metų. “Deja’7, nusį- 
skundė Dr. Boshes, “atrodo, 
kad tas vaistas nedaro jokios 
įtakos normalių žinomų atmin
čiai ar inteligencijai”.

Išbandant L-Dopa su aukso 
žuvelėmis, užtekę vienos dienos 
jų atminčiai tiek pagerinti, kad 
išmoko saugotis nuo elektros 
Sf.oyės.

Rręf. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ lietuviškų 

kN Y G Ų ISTORIJA 
Pirniaiame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pysJapiąi. 
Abu tomai minkštuose .viršeliuos^ parjduc^aųii už $4,00, ę kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas pysite, jei pjųigės pa?ij»?įtę t$Jęju adresų;

N ĄU į IENOS
1739 So. Halstęd Street Chicago, Illinois 60608

Where has 
all the 

money gone?
It just goes.

You shake your head.
You see it slip out of your hands ■ 

and you worry.
Instead of worrying? why npt dp 

something about your money? Save 
some. Painlessly. ' ‘ ’ .

Join the-Payroll Savings Plap 
where you work.

Your money will add up faster than 
ever before, because now there’s a 
bogus interest rate qp all .U.S. Sav7 
ings Bpads. Now E Bonds pay 5% 
wjien held to maturity S years, 10 
prop ths (4% the fiiįt yeprj. Thpt exr 
tra payable as ą bonus .at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1970...^rith a com
parable improvement for all. older- 
Bonds.

.Get ą grip on your money tb,e Pąy- 
roll ,$avįngš yay. Jt’s ąp paąy way to 
see your money grow instead of go.

6245 So. WESTEJ1N AVE.
H d U f S 1 1? e. M. ♦<? ? ?. K. Tyes. ? to ♦,

iki 
.tai 

dabar jau visai įimtai. Kelias 
dienas bempške^iojant, teko 

varomą Įąį- 
ąvo į krantą 

prisikabinęs po keletą, kartais 
npt 10 ar daugiau tokių mažų 

vadu amų laivelių. 
Negalėjau įšsiaiš<inti, ką ti.e 
laiveliuose sėdį berniokai ga
lėtų daryti. Vieną dieną užė
jus audraį motor uis laivas, at
kabinęs porą teįkių laivelių, 
paliko mūsų uosle. Mat, už
pakalyje įaivo tempiami laį-

vis matyti motori 
vą, kųpis tempe

kailiukais

we replace them.
Cashed At your bank.

.red«npt*«- 4°^ remember, 
Baida itre -a prwd .way to

Take stock in America,
Novy Bonds pay a bonus at maturity

■€*’’*^.•£7^ P** tJA. <kw* »o< pay hr Hw »rfwi>rti»<wwi—ft.
-^"y Qj į** *<s*—•• • jmSKe MrnM U Tk*

W W., TieifiKy md Th*

NAUJIENOS
1739 So, liaised Street Chicago, ĮĮJ. iSOGOS
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Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Įpratinti „lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan- 
lietuviško

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

deri tokiu adresu:

NAUJIENOS” KIEKVIENU

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

■ vardu Ir pasipstiti ,'ŠlJ aį.
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Taip, sąlygomis viską gali
ma bandyti teisinti, tik ar iš tik
ro viską įmanoma išteisinti, tai 
dar tenka pagalvoti.

Autorius minėtąjį straipsnį 
dalina skyriais. Pirmąjį pabrė
žia:: Neturėjimas reikiamos tė
vynės meilės.

Ir čia pat teigia: “Tėvynės 
meilę gali turėti tik tie, kurie 
savo tėvų žemėje gyveno, bent 
jau praleido joje savo kūdikys
tės ar ankstybos jaunystės die
nas”.

Argi taip? Ar P. Stravinskas 
nepažįsta išeivijoje nė vieno bū
relio jaunimo, kurie svetur jau 
yra gimę, bet dar labiau myli sa-

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

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

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

vo tautą ir savo tėvų žemę Lie
tuvą už tuos, kurie yra gimę ir 
augę Lietuvoje, net mokslą ten 
ėję, o Amerikoje ar kitur savo 
tautai ir Lietuvai atšalę?

Pagaliau, kaip čia reiktų su-

Atrodo — tik noro dirbti, o kad 
dar prisidėtų ir pasišventimo, 
labai daug būtų nuveikta.

Ką minėtu straipsniu P. Stra
vinskas pateikė, sako esanti “gan 
skaudi realybė”. Ir sako:: “Tą 
padėtį blaiviai įvertinę, turime 
ieškoti būdų bei priemonių mūsų 
jaunimą, bent kiek galima, ati
tiesti ir įstatyti jį į lietuvišką 
kelią”.

O kada tuo nesirūpinta? Nuo 
pat emigracijos pradžios steigia
mos lietuviškos mokyklos ir kur
sai, organizuojami chorai, tau
tinės šventės, įvairios draugijos 
ir sąjungos, leidžiami laikraščiai 
ir knygos. Ir vistiek mūsų jau
nimas pamažėle tirpsta ar bent 
atvėsta savo tautai ir Lietuvai.

Pueblo, Colorado, įvyko jaunyly kaubojų čempionatas — Junior 
Rodeo. Jame aktyviai dalyvavo ir merginos. Čia matoma "kaubojė" 
laimėjo pirmą prizą ožkos surišimo varžybose. Dalyvių, tarp 7 ir 19 

metų, buvo virš 200.

P. Stravinsko straipsnius ma
lonu skaityti: objektyvūs, argu
mentuoti, plačiai gyvenimą ir 
spaudą pažinusio žmogaus pa
sisakymai. Toki jo straipsniai 
buvo “Jaunimo klausimais” 
Naujienose. Tačiau vienas iš 
jų, būtent, “Nutautimas be kal
tės“ (Naujienose rugp. 26,1972), 
rodos, perdaug jau paglosto jau
nimą. Straipsnio įžangoje auto
rius rašo;
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Jau kuns laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rankoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metu 

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

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

posmai 
kaip senovės lietuviai ir žemai- 

$1.00.

Ketvirtą skyrių autorius pa
brėžia: Kaip išmoksi tėvų kal
bą, mažai ja bekalbėdamas?

Autorius teigia: “Visi gerai 
žinome, kad mūsų jaunimas 
praktiškai mažai bekalba lietu
viškai... Jo angliškas žodynas au
ga, plečiasi, o lietuviškas stovi 
vietoj... Esant skurdžiam lietu
viškam leksikonui, jaunas lietu
vis negeba juo gerai išreikšti 
savo minčių, idėjų. Todėl jis il- 
ganniui pradeda net gėdytis kal
bėti savo skurdžia lietuvių kal
ba, kuria nekalbėdamas, jis ją 
visai užmiršta”.

Ir straipsnio autorius dar pa
tvirtina; “Taigi ir čia, didele da
limi, kalti ne tie silpnai lietuviš
kai bekalbą mūsų jauni žmonės, 
o jų gyvenimo sąlygas”.

Tokiais žodžiais gali pateisinti 
mažus vaikus, bet ne bręstan
čius ir jau subrendusius jaunuo-

“Kad mūsų emigrantinis jau
nimas nutausta arba iš mažens 
neįsisavina to, ką mes vadina
me lietuvybe, tai faktas, kurio 
gal niekas ir neginčys.

“Bet kodėl taip yra?
“Taip yra, manding, 

mūsų jaunimo kaltės, o 
lygų, kuriose jam tenka

P. Stravinsko atsakymas
Dėkui p. Gs. už teigiamą ma

no straipsnių įvertinimą apskri
tai. Dėl čia mano oponento iš
dėstytų vertingų kritinių pasta
bų noriu tiek pasakyti, kad aš 
jau nedrįstu reikalauti iš mūsų 
jaunimo tobulybės, kurios ne
matome nei kitų tautų jaunime. 
Ir Dievas nereikalauja, kad visi 
žmonės būtų šventieji. Užtenka, 
kad jie būtų bent vidutinės mo
ralės. Todėl gal nekaltinkime nei 
mūsų jaunimo dėl jo negalių ir 
silpnybių, trikdančių jam už
sieniuose išaugti gerais, sąmo
ningais lietuviais, Įsisavinant vi
sus lietuvybės bruožus. Gal ge
riau mūsų jaunimą palenksime 
lietuvybėn švelnumu, negu jo 
kaltinimais, barimais, šiurkštu
mu.

Visokiu atveju, mano oponen
to kritinės pastabos vertos visų, 
ypač mūsų emigrantinio jauni
mo dėmesio. P. Stravinskas
Chicago, 1972.IX.26 d.

gos verčia užmiršti tėvų kalbą 
— neįtikina.

Vienas vienuolis, mokėdamas 
ar vienuolika kalbų, kasdien vis 
kita kalba kalbėdavęs rožančių. 
Kiti daugiakalbiai skaito įvai
riomis kalbomis laikraščius ir 
knygas. O mūsų jaunimėliui te
reikia tiktai savo namučiuose 
lietuviškai pasišnekėti su tėvais, 
su dėdėmis ir tetomis, su kaimy
nais ir kas tik aplinkui ir toliau 
sutinkami lietuviškai kalbą. Kaip 
tada galėtum užmiršti!... Ir tas 
leksikonas praturtėtų, o jeigu 
jaunimėlis dar dažniau paskai
tytų lietuviškų laikraščių ir kny
gų. tai ir labai įsitikintų, kad ne
būtų minties, kurios negalėtų lie
tuviškai išreikšti.

Penktą skyrelį P. Stravinskas 
pabrėžia : Kaip gyvensi savo val
stybės idėjomis, joje anksčiau 
negyvenęs ?

Ir čia pat sako: “Mes vyresnie
ji, Lietuvos valstybėje gyveno
me, joje dirbome, daugelis mū
sų ir dėl jos laisvės kovojome. 
Todėl mes ir pagauname savo 
valstybės politines idėjas”. Ir 
dar daugiau tą pačią teze tęs
damas, autorius glosto jaunimą: 
“To visa, deja, negali suvokti 
mūsų jaunimas, Lietuvos vals
tybėje negyvenęs”.

Ir dar priduria: “...čia mūsų 
jaunieji nekalti. Jų vietoje mes 
irgi būtume toki”.

Atsiprašau. Mūsų tarpe dar 
yra tokių, kurie maži ir jauni bū
dami Lietuvos valstybėje negy
veno, bet rūpinosi ją atkurti ir 
drauge su kitais atkūrė. O kiek 
jau yra mirusių, kurie maži bū
dami nežinojo, kad jie ir lietu
viai, tik paskiau suprato, kad 
es>ą lietuviai, kau j u protėviai 
vieni valdė plačią Lietuvą, o pas
kui neteko savo valdžios, kai 
plėšrūs kaimynai ją pasigrobė. 
Jie, tie atsibudę vaikai ir jau
nuoliai, studentai ir klierikai 
(Baranauskas, Basanavičius, 
Kudirka, Maironis, Vaižgantas, 
Čiurlionis, Grinius, Smetona, 
Kairys ir daugelis kitų) pažadi
no Lietuvių tautą atsibusti, jie 
pažadino Tautą susiprasti, jie 
pasirūpino atgaivinti savo vals
tybę. Ir jie pradėjo, tiktai nu
jausdami kas esą,- be gausios li
teratūros, be istorijos apie sa
vo tautos ir valstybės praeitį. 
Dabartinis mūsų išeivijos jau
nimas viską turi po ranka: ir 
kalbą, ir istoriją, ir vėl jau ne
seniai buvusios nepriklausomos 
Lietuvos valstybės praktiką. Ko 
gi dar bereikia mūsų jaunimui?

motina moko melstis, moko my
lėti Dievą. Bažnyčioje kunigas 
taip pat moko. Ir įsakymuose 
parašyta: “Mylėsi Viešpatį Die
vą iš visos širdies, iš visos sie
los...” Ir vaikutis užauga Dievą 
mylėdamas, dažniausiai toks ir 
pasensta Dievą mylėdamas, nors 
niekada Jo nebuvo matęs, šven
tajame Rašte, Naujajame Tes
tamente, meilės pavyzdžių apstu. 
Ar jie neįkvepia, neįtaigoja ir 
tėvynę taip mylėti....

Antras skyrelis pabrėžtas: Ne
turėjimas dvasinių ryšių su sa
vo tauta.

Ir vėl teigia : “Mes, vyresnieji, 
didelę savo gyvenimo dalį pralei
dę tėvų žemėje ir gyvenę tau
tos kamiene, jos širdyje... savo 
širdyje jaučiame ir tuos dvasi
nius ryšius su tautos branduoliu 
Lietuvoje. To, deja, negalima 
pasakyti apie mūsų jaunimą, vi
sai Lietuvoje negyvenusį. Kaip 
gi jis tokiu jautrumu mylės sa
vo tautą, kurioje jis negyvena 
ir kurios tikrai nepažįsta ?”

Nuostabu, kaip žmogus, nors 
ir jaunas, negali savo tautos pa
žinti! Iš knygų mes daugybę 
tautų pažįstam. O mūsų jauni
mėlis užauga gimtojoje šeimoje,

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

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

[liūs. Kuris jau save, savo tėvus 
i ir savo tautą gerbiąs jaunuolis 
ar jaunuolė nesigėdys pasirody
ti nemoką savo tėvų kalbos ? Są
moningi jaunuoliai, kad ir ne
stipriai iš mažens mokėdami 
gimtąją kalbą, eidami į žmones, 
į lietuvišką visuomenę, pasirū
pins ją ko geriausiai išmokti. O 
priemonių tam ir mažiausioje ko
lonijoje ras.

■Prisiminkime vyresniąją kar
tą, kuriai dar carų laikais yra te
kę pradėti mokytis. Septynerių- 
aštuonerių metų vaikas atiduo
damas, būdavo, į rusišką pra
džios mokyklą, kur nė vieno lie
tuviško žodžio per pamokas ne
galėjo girdėti, o jeigu prad. mo
kykla būdavo mieste ar net di
deliame mieste, kur dauguma 
mokinių būdavo nelietuviai, tai 
lietuviukas ir pertraukų metu 
lietuviškai negirdėjo ar retai te
girdėjo. Paskui gimnazija, čia 
vėl tik rusų kalba, o dar prisi
dėdavo daugiau skaitymo, dau
giau paties mokymosi. Univer
sitete tas pat, tik dar daugiau 
rusų kalbos. O vis dėlto mūsų 
moksleiviai, tik vasaros atosto
gas namie tepraleisdami, ne tik 
neužmiršo, bet ir nenuprato nuo 
gimtosios kalbos. Vasaros atos
togų metu neęętai tokie dar su
ruošdavo kaime ar mieste, mies
telyje vakarėlius su vaidinimais, 
patys vaidindavo ir pakankamai 
gerai lietuviškai kalbėdavo.

Labai pravartu čia prisiminti 
įžymųjį mūsų poetą Jurgį Bal
trušaitį. Pradėjo mokytis pas 
Skirsnemunės kleboną kun. Ža
kevičių, paskui mokėsi Kauno 
gimnazijoje ir Maskvos univer
sitete. Nuo 16 metų amžiaus 
vertėsi privačiomis pamokomis, 
taigi dar daugiau reikėjo kalbė
ti rusų kalba, o studentaudamas 
ir dar vėliau jau bene visai į tė
viškę atostogauti neparvažiuoda
vo. Tuo tarpu pramoko kelioli
ka svetimų kalbų, o iš skandi
navų kalbų į rusų kalbą vertė 
rimtus literatūrinius veikalus. 
Ir pats rašė eilėraščius rusu kal
ba, jo poezija rusų kritikos bu
vo labai palankiai įvertinta. Bu
vo Rusijos rašytojų draugijos 
narys, o kurį tarpą ir tos drau
gijos pirmininkas. Pagyvenda
vo ir vakarų Europoje. Lietuvių 
kalbą gal tik prisimindavo ar ką 
šia kalba tepaskaitydavo. O vis 
dėlto jos nepamiršo ir jau sen
damas ėmė rašyti lietuviškai. 
Lietuvių Enciklopedija ta proga < 
apie jį šitaip rašo: “Jo poezijos 
pagrindinė mintis susikaupusi I 
ties visatos ir žmogaus būties < 
problema: mirksnyje jis mato 
alsuojančią amžinybę, o žemės l 
dulkėje švytnnčius žvaigždynus. < 
Ta sudėtinga ir kietai sistemin- į 
ga B(altrušaičio) būties filoso
fija poezijoje išreikšta labai < 
lengva ir žaisminga forma. Kai- j 
ba yra natūrali, gyva ir net liau- į 
diška. Nors B(altrušaičio) be- < 
veik visa parašytoji poezija lie- 1 
tuvių kalba yra sukurta 1940—• I 
1943, bet vistiek trykšta tokiu * 
jaunumu ir įvairumu, lyg kad jis ] 
būtų lietuviškai kūręs visą gy- i 
venimą”. S

Tai Jurgis Baltrušaitis, didis Į 
poetas ir diplomatas. Mūsų da- į 
bartiniam išeivijos jaunimui tiek > 
daug nereikia (Dieve duok ir di- Į 
džių poetų, gabių diplomatų!). j l 
Bet sakyti, kad gyvenimo sąly- P

paskui bendruomenėje^ organi
zacijose, susivažiavimuose, be
veik kasdieniniuose susitikimuo
se, kaip antai Čikagoje gausioje 
lietuvių kolonijoje.

Dar neseniai girdėjome, kaip 
dabartinėje Gudų respublikoje 
likusios lietuviškos apylinkės 
skundėsi neturinčios lietuviškos 
mokyklos, neturinčios lietuviško 
rašto. Tai išgirdę, ne vienas mes 
jų graudų likimą apgailėjome 
net ligi širdies skausmo, nors tų 
savo brolių ir seserų niekada ne- 
pažinojom, niekada jų kaimuo
se nebuvome. Tautietis tautietį 
visur atjaus. O kieno dvasia 
apsnūdus, tenka žadinti. Bet tai 
jau kitam skyriui priklauso.

Autorius trečią skyrių pabrė
žia: “Kaip praktikuosi lietuviš
kus papročius, laikysies lietu
viškų tradicijų, lietuviško gy
venimo stiliaus, išaugęs sveti
moje aplinkoje?”

Čia autorius turi racijos. Ne
retai jau tų savo papročių ne
silaiko nė vyresnieji, to paties 
jaunimo tėvai, Lietuvoje gyve
nę, Lietuvos duoną valgę ir vi
sus papročius bei tradicijas iš
gyvenę. Kaikuriose kolonijose 
gali pamatyti lietuvių bažnyčias 
anglųkalba pavadintas, lietuvių 
namus klubus, pagerbtųjų var
dus ir pavardes angliškai sura
šytas. Tai liūdnas reiškinys. Tuo 
tarpu žydai, vokiečiai, lenkai, ki
niečiai ir kiti savo namus, baž
nyčias, klubus, prekybas drąsiai 
rašo savo gimtąja kalba, kiti net 
anglų kalbos visai nepridedami. 
Čia mes kažinko gėdimės, nedrįs
tam. O turėtume gėdytis savo 
plunksnas dažyti. Tačiau ne vi
si ir ne visur tokie, o tie tikrieji 
ir teesie mūsų jaunimui pavyz-

Kituose dviejuose straipsniuo
se P. Stravinskas pateikia labai 
vertų įsidėmėti samprotavimų 
apie vyresniuosius ir jaunimą. Iš 
tų samprotavimų išeina ir įsidė
mėtinos išvados.

Penktuoju autorius pateikia 
straipsnį — “Jaunimas reikalin
gas gydymo”.

Kai augščiau minėtu straips
niu (Nutautimas be kaltės) au
torius jaunimą kiek įmanydamas 
teisino, tai šiuo (Jaunimas rei
kalingas gydymo) tą patį jau
nimą jau kiek ir paakina, jau ir 
priekaištų jam užmeta.

Visko čia nesuminėsi: besido
mintieji tuos straipsnius ištisai 
turėtų perskaityti. Mano tiks
las buvo -— atsiliepti į straipsnį 
“Nutautimas be kaltės”. Kai kas 
iš jaunimo, tą straipsnį paskai
tę, gali likti įtikinti, kad jie iš 
tikro nekalti dėl savo nutautėji
mo ir nutautimo. Gi toliau tas 
pats autorius penktąjį savo 
straipsnį baigia šitokia skambia 
išvada: Mūs jaunimas serga. Ji
sai reikalingas gydymo.

O dar toliau autorius svarsto 
būdus ir priemones, kaip tam 
jaunimui pagelbėti. Gs.

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.

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

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

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgu musu mažie
siems bei jaunimui:

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

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

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

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias Jaumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota 64 
psl., kaina 5 dol.

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

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

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitologijos 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl.

Vaikai mėgsta ir non skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 

suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga 

tau™ šokių švenčių takais 
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. UNIVER
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Įsake išvežti paskutines bulves
Rusijos komunistų partijos vadovybė ir sovietų val

džia yra tiek susirūpinusi didelėmis maisto atsargomis, 
kad nekreipia dėmesio i gyventojų būtiniausius reikala
vimus. Komunistai supirkinėja javus užsieniuose, bet 
tuo pačiu metu jie stengiasi išrinkti kiekvieną grūdą ne 
tik iš ukrainiečio ar arzebeižaniečio, bet jie stengiasi ap
valyti kiekvieną Lietuvos ir kitų pavergtų kraštų gyven
toją. Sovietų valdžia Amerikoje jau užpirko javų už bili
joną dolerių, o Į visus pasaulio kraštus paleisti sovietų 
agentai turi Įsakymą pirkti javus ten, kur jų gali rasti. 
Sovietų valdžia nori prisipildyti savo sandėlius, kad so
vietų policija ir karo jėgos būtų, sočios.

Mes jau minėjome, kad šalia Maskvos statomi di
džiausi sandėliai bulvėms pilti. Paskubomis ruošiami pe
čiai, kad šalčių metu tos bulvės nesušaltų. Atrodo, kad 
rusiškas bulvių badas labiausiai palies Lietuvą. Lietuvo
je šiais metais bulvės ir daržovės gana gerai užderėjo. 
Maskva įsakė “tarybinei” valdžiai varyti studentus ir 
aukštesnių klasių mokinius Į lietuviškus kaimus, kasti 
bulves ir vežti jas Į sovietų sostinę. Sovietinė spauda pil
na straipsnių apie bulvių kasimą, o Tiesa net Į pirmą pus
lapį įsidėjo kasėją, dėvinčią aukštų užkulnių batelius. 
Reikėjo parodyti, kad paskutinio kurso studentėms bul
vių kasimas yra svarbesnis, negu profesorių paskaitos 
ar pasiruošimas egzaminams.

Komunistų partijos centro komitete keliais atvejais 
Svarstė paskutines iš Maskvos atėjusias instrukcijas ir 
nutarė sušaukti “tarybinės” Lietuvos žemės ūkio dar
buotojų susirinkimą, kad galėtų pasitarti, kaip greičiau 
Lietuvoje bulves nukasti ir išvežti. Pasitariman sukvies
tiems žmonėms svarbiausią kalbą ir instrukcijas perskai
tė Rimgaudas Songaila, kas kartą vis labiau kylanti par
tijos žvaigždė. Šis 43 metų veterinorius yra labai veiklus 
partijos narys. Jis yra išėjęs aukštuosius partijos kursus, 
domisi žemės ūkio reikalais ir Sniečkui padeda vykdyti 
svarbiausius sovietų valdžios reikalavimus. Suvažiavu
siems žemės ūkio darbuotojams (ne darbininkams, bet 
darbininkų varovams) Songaila, be kitų dalykų, šitaip 
kalbėjo:

“Parduoti valstybei kuo daugiau žemės ūkio pro
duktų, ypač grūdų — tai svarbiausias tėvynės prie
sakas žemdirbiams ir paruošų darbuotojams. Res
publika šiemet prisiėmė didesnius įsipareigojimus
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MATYDAMI DABARTĮ -
ŽVELKIME ATEITIN
Peace Corps pavyzdžiu, darbuo
tųsi atskirose kolonijose kaip 
mokytojai ir šiaipjau lietuviškos 
veiklos talkininkai

švietimo reikalu siūloma 
“kreipti ypatingą dėmesį į lietu
vių kalbos kursų ruošimą” ir “su
daryti komisiją, kuri paruoštų 
leidinį, apbūdinantį lietuvių ir 
kitų baltų įnašus paskiriems gy
venamiems kraštams ir pasau
liui”. Toks veikalas turėtų bū
ti tinkamas vartoti ir lituanisti
nėse mokyklose.

PLB švietimo Tarybai siūlo
ma sudaryti lituanistinių mo
kyklų mokytojų komisiją dabar
tinei lituanistinio švietimo padė
čiai nagrinėti.

Lietuvių tautos reikalu Kon
gresas siūlo prie PLJS steigti 
politinių reikalų komisiją irgi 
su labai plačia veiklos programa.

Taigi, penketas organų su pla
čiomis veiklos programomis.

(Tęsinys)
Antrasis Kongresas atžymėti- 

nas tuo, kad jis įsteigė Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungą ir 
priėmė nutarimus, kurie skamba 
labai įspūdingai ir man primi
nė “jaunimo chartą”, tik kyla 
baimė, kad ji nesusilauktų At
lanto Chartos likimo... Plačiau 
tuos nutarimus nagrinėti čia ne 
vieta, tik, norint susidaryti bent 
apytikrį vaizdą kokios apimties 
jie yra, suminėsiu kokius orga
nus Kongresas siūlo steigti jo 
iškeltiems sumanymams įgyven
dinti.

Jaunimo savitarpio ryšiams, 
palaikyti siūloma sudaryti Są
jungos rėmuose pagrindinį ry
šių centrą su labai plačia veiklos 
programa.

Talkai atskiriems kraštams 
organizuoti Kongresas prašo 
PLB Centro Valdybą ruošti tal
kos kadrus, kurie, Amerikos

grūdams, bulvėms bei šiaudams parduoti. Dabar jau 
supilta į valstybės aruodus daugiau kaip 200 tūkstan
čių tonų grūdų. Tačiau dalis, ūkių dar neįvykdė tvir
tų pardavimo planų. Reikia pasiekti, kad visi ūkiai 
atsiskaitytų su valstybe.

“Teks įvykdyti nemažą bulvių paruošų užduotį. 
Bulvių supirkimo planus ir užduotis reikia besąlygiš
kai įvykdyti. Tuo tarpu, nors šiai dienai bulvių nu
kasta daugiau negu pernai, jos parduodamos vals
tybei labai lėtai. Dalis kaltės dėl to tenka ir paruošų 
darbininkams. Blogai superkamos bulvės iš gyven
tojų. Rajonų vykdomieji komitetai turi imtis visų 
priemonių, kad per artimiausias 2 — 3 savaites būtų 
įvykdytas bulvių supirkimo iš gyventojų planas... 
Ūkiai priversti vežti bulves į supirkimo punktus sa
vo transportu, kuris labai reikalingas kitiems dar
bams”. (Tiesa, 1972 m. rugs. 16 d., 2 psl.).
Komunistų partijos centro komiteto sekretorius Son

gaila kalba apie bulvių pristatymą į “supirkimo punktus”. 
Bet tas “supirkimas” yra savęs apgaudinėjimas. Iš kol
chozų niekas bulvių neperka. Kolchozams valdžia įsako 
bulves suvežti į valstybinius sandėlius. Kolchozų direkto
riai daboja, kad kolchozų vergai ten nuvežtų ne vien bul
ves, bet javus ir net šiaudus. Už suvežtus javus valdžia 
moka ne sutartą mokestį, bet valdžios nustatytą mokestį. 
Laisvoje rinkoje bulvės yra 6 kartus brangesnės, negu 
valdžia kolchozininkams moka.

Bulvių badas Sovietų Sąjungoje yra toks didelis, kad 
Songaila įsakinėjo “supirkti” bulves ir iš gyventojų. Visi 
žinome, kad gyventojai bulvių neturi. Rusai atėmė iš 
Lietuvos ūkininkų žemę. Šalia namų jiems paliko po 60 
arų, kurioje ūkininkas nieko negali užsiauginti. Apie na
mus jis pasisodina tik daržovių, šiek tiek bulvių. Songai
la įsakė “darbuotojams” iš žemės netekusių ūkininkų 
atimti paskutines bulves.

Sovietų valdžia ir pareigūnai galės valgyti iš lietuvių 
atimtas bulves, bet krašte likusieji gyventojai turės 
badautu

tanuošimtiniai Kremliaus apmo
komi lekajai, kuriems Lietuva 
kaip tokia buvus nebuvus, ku
riems tik svarbu, kad ji išliktų 
raudonosios imperijos provinci
ja ir ilgainiui susilietų su “vy
resniojo brolio” tauta, ši lietu
vių komunistų kategorija mums 
yra dingusi nebegrįžtamai: jų 
likimas yra susijęs nebe su Lie
tuvos, o su raudonosios Rusijos 
likimu. Gal būt, jie yra dar ar
šesni laisvos Lietuvos priešai, 
kaip kad patys maskoliai.

Į antrąją kategoriją aš įri- 
kiuočiau tuos lietuvius komunis
tus, kurie irgi, gal būt, įsitikinę 
komunistai, betgi kurie tapdami 
komunistais savo širdyje liko ge
ri lietuviai patriotai, kurie, gal 
būt, kovoja už komunistinę Lie
tuvą, bet toli gražu ne už Lie
tuvą rusų komunizmo glėbyje. 
Nesvarbu kaip mes juos pava
dinsime: lietuviškais, tautiniais, 
Jugoslavijos tipo komunistais, 
svarbu, kad jie iš lietuvių tautos 
nepasišalino ir puoselėja viltį iš 
maskolių pančių išsivaduoti. Jų 
politinės pažiūros mums nepa
tinka, bet tai dar nereiškia, kad 
ir juos mes turėtume “nurašy
ti”. Komunistas nekomunistas, 
bet jei jis geras lietuvis ir kovo
ja už laisvą Lietuvą, tai jo talka 
negali būti paniekinta.

Pagaliau atsimintina ir tai, 
kad velnio vardo iš priegiesmio 
neišmesi. Komunizmas, kaip po
litinė santvarka- ir pasaulėžiūra 
įsibrovė į daugelio milijonų žmo
nių sąmonę ir daugelio valsty
bių santvarką — geruoju ar per 
jėgą tai kitas reikalas — ir jo 
nebegali išbraukti nei iš pasau
linės, nėi iš atskirų tautų istori
jos. Kai kuiriuos kad ir neko
munistinės valstybės, bet turi 
gausingas komunistų partijas, 
kaip, pav., Italija ir Prancūzija. 
Tad, sakyčiau, būtų savotiškai 
keistoka, jei komunizmas nebūtų 
įtraukęs į Savo srovę ir kai ku
rių mūsų tautiečių. Jei mes šian
dien pripažįstame faktą, kad lie
tuvis gali būti socialistas, social
demokratas, krikščionis demo
kratas, liberalas ar dar kitoks, 
tai kodėl mes turėtume nepripa
žinti, kad lietuvis gali būti ko
munistas patriotas iš įsitikini
mo. Tad aš manau, kad neapy
kanta rusiškojo komunizmo ne
turėtų mūsų taip apakinti, kad 
mes nebepajėgtume atskirti pe
lų nuo grūdų. Kas nuskendo mas
kolių raudoname katile — nu
skendo, o kas liko paviršiuje ko
voti už savo tautos idealus, tas 
mūsų draugas ir talkininkas, ne
svarbu kokiomis plunksnomis jis 
besipūoštų.

Prie trečios kategorijos aš pri
skirčiau tuos lietuvius, kurie tik 
iš reikalo ar dėl karjeros parau
do.

Tad mes darytume didelę klai
dą, jei visus lietuvius komunis
tus sumestume į vieną maišą. Pa-

žodžiu, užsimotos veiklos vaiz
das, sakyčiau, yra globalinis, tik 
aš labai pasigedau vieno, rodos, 
neignoruotino dalyko, būtent, iš 
kur gauti lėšų visiems tiems di
deliems projektams įgyvendinti, 
nes apie tai nutarimuose nekal
bama, išskyrus vieną pastabą, 
kad talkos kadrai patys pasirū
pinsią lėšomis savo programai 
vykdyti, bet iš kur ir kaip jie tų 
lėšų galėtų gauti irgi nekalba
ma.

Nutarimų pradžioje paminėta, 
kad Jaunimo Sąjungos narių am
žius esąs tarp 16 ir 30 metų. 
Betgi 30 metų “jaunuolis” bū
na baigęs aukštuosius mokslus 
ir jau verčiasi kaip profesionalas. 
Tad argi nebūtų buvę tikslu tokį 
“jaunimą” paskatinti ne tik ak
tyviai dalyvauti lietuviškoje vei
kloje, bet ir savo lėšomis rem
ti tiems globaliniams Kongreso 
nutarimams vykdyti ? Bet tokios 
užuominos Kongreso nutarimuo
se nėra.

Aš pasigedau ir išsamesnio 
kultūrinės veiklos plano.

Visi tie nutarimai labai aktua
lūs, reikalingi, nėra atitrūkę nuo 
gyvenimo ir mūsų jaunimo pro
blemos sprendimas tikrai įsto
tų į rimtas vėžes, jei tik atsiras
tų žmonių jiems vykdyti ir ypa
čiai jei atsirastų lėšų. Mes, vy
resnioji karta, į tuos nutarimus 
žiūrime su viltimi, kad jie ne
liks tik popieriuje ir kad įkur
toji Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga neliks tik įspūdingas fa
sadas su tuščiais kambariais vi
duje. Mes stovime naujo, net 
pasakyčiau, revoliucinio sąjūdžio 
išvakarėse ir reikia palinkėti, 
kad bent tų gražių nutarimų da
lis būtų įgyvendinta. Mes per 
savo ilgą istoriją atidavėme sa
vo kaimynams ir vakarų pasau
lio tautoms milžiniškus kiekius 
savo kraujo, raumenų ir sme
genų, tebesame ir šiandien tie 
patys duosnuoliai ir jau seniai 
metas imti statyti užtvankas 
tam pražūtingam savo tautos jė
gų eikvojimui. Tikėkime, kad 
mūsų išeivijos jaunimas įmūrys 
ir savo plytelę į tą užtvanką.

Skerspiūvis per dabartinę 
Lietuvos politinę padėtį

Lavręntiš Beria atvirai yra 
pasakęs; kad “priešų tautas” rei
kią “užkariauti jas protiškai pa
gyjant”, mūsiškai kalbant, iš
plaunant joms smegenis raudo
nais chemikalais. Tą jo “moks
lą” Kremliaus chirurgai siste
mingai taiko pavergtoms tau
toms, tik “pagydymo” operaci
jos toli gražu ne Visada jiems 
pasiseka. Berio “mokslas” turė
jo pasisekimo tuose lietuviuose 
komunistuose, kurie jo pacien
tais tapo savanoriškai, kitaip 
sakant, dėl vienų ar kitų prie
žasčių leidosi išplaunami smege
nis ir savo širdin įsileido raudo
nuosius stabus. Jie pasidarė šim- 

galiau reikia pabrėžti, ir tą fak
tą, kad vienokio ar kitokio at
spalvio komunistų Lietuvoje tė
ra tik plonas visuomenės sluoks
nelis, o didžioji tautos dalis, ta 
tylioji kenčianti dauguma prieš 
komunizmą nusistačiusi pasyviai 
ir savo dvasioje puoselėja Lie
tuvos išsivadavimo svajonę

Tikrąjį tautos veidą mes pa
matėme per gegužės mėnesio įvy
kius Kaune, kada laisvės ilgesys 
prasiveržė ugnimi ir krauju. Des
peratiškas šūkis: — Laisvės Lie
tuvai ! — nuaidėjo per visą rau
donąją imperiją ir laisvąjį pa
saulį.

Kauno įvykiai parodė, kad lais
vės troškimas tebežaruoja lietu
vio dvasioje, kad lietuvis, tiek 
metų anestizuojamas pagal Be
rio pagamintus receptus, tebėra 
gyvas, kad jaunoji karta nepa
klydo komunizmo klystkeliuose 
ir kad tautinis, lietuviškas pa
grindas liko pakankamai tvirtas 
spirtis raudonam antplūdžiui.

Taigi, jei dabar pravesimė ly
giagretę tarp okupuotos Lietu
vos ir išeivijos tikrovių, tai tu
rėsime padaryti sekančias išva
das:

1. Ten ir čia lietuvių tauta tu
ri išgyventi didelį natautinimo 
spaudimą;

2. Okupuoto Krašto didelės lie
tuvių daugumos noras, pastan
gos ir viltys sutampa su mūsų, 
išeivių, norais, pastangomis ir 
viltimis nusikratyti maskolių 
jungu ir grąžinti Lietuvai lais
vę, kitais žodžiais, mes paduoda
me pėr geležinę uždangą vieni 
kitiems rankas ir tvirtai jas su
gniaužę žygiuojame prie to pa
ties tikslo — Lietuvos išlaisvi
nimo.

Mūsų keliai nėra vienodi, bet 
mūsų galutinis tikslas yra tas 
pats.
Ar tiesti ranką per vandenyną?

Kiek dar tremties dienų? 
Kuriuo, kuriuo keliu?

Elena Tumienė

Diskusijos dėl bendradarbia
vimo su okupuota Lietuva tęsia
si visą laiką. Ar mūsų pažiūros 
tuo klausimu kinta, ar stovi vie
toje? Aišku, kinta. Atvažiavę 
Amerikon 1949 m. mes net ne
galvojome apie jokį bendradar
biavimą, o jei kiek vėliau tūlas 
mūsų tautietis nukeliaudavo Lie
tuvon, tai mės jį apšaukdavome 
kone išdaviku, šiandien lanko
si Lietuvoje ekskursijos, važinė
ja ir pavieniui žmonės, apsilan
ko ten vienas kitas rašytojas, 
tūlas dailininkas surengia ten 
savo meno parodą, nemažai lie-' 
tuvių atvažiuoja iš ten į Ameri
ką ir t. t. Atrodo, kad tas ben
dradarbiavimas ar bendravimas 
turi polinkį plėstis.

(Bus daugiau)

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Gana dažnai pas mus užeidavo ir Baltrušaitis, gy

venęs veik kaimynystėje. Bent kartą į savaitę Baltru
šaitis sustodavo, šitas jaunas ir drąsus vyras buvo ar
timas mano tėvo draugas. Jiedu pasikeisdavo žodžiu 
kieme, o vėliau svarbiausius reikalus aptardavo, kai 
mano tėvas taku jį nulydėdavo į Novos pakraštį. Tik
tai kitame lauko gale, atsimenu, jis išeidavo į kelią, 
vedanti į Griškabūdį.

Negalėčiau pasakyti, ką jis dirbo ir ką jis su mano 
tėvu aptardavo. Bet žinau, kad vėliau žandarai užsis
pyrė būtinai jį pagauti. Matyti, kad žandarai sužinojo 
jo slapstymosi vietas. Ne vieną kartą jie buvo užjoję 
ir pas mus, Baltrušaičio ieškodami. Jie, matyt, nujau
tė, kad mano tėvas turėjo kokius ryšius su Baltrušaičiu. 
Žandarai pasakojo, kad tas Baltrušaitis pasiėmė su
daužyto monopolio kasą, bet teisme paaiškėjo, kad 
toje Griškabūdžio monopolio kasoje pinigų labai ma
žai tebuvo. Revoliucionieriai Griškabūdžio monopolio 
pinigų būtų galėję ir neimti. Naudos iš to nebuvo, o 
kaltinimus galėjo primesti labai įvairius.

Praėjus keliotns savaitėms ir aprimus žandarams, 
grupė jų užjojo pas Baltrušaičius. Jie, matyt, turėjo 
žinių, kad jis turi būti tėvų name. Visą namą apieško
jo, niekur jo nerado. Tada žandarai įkišo nosį i kami
ną, kur jis buvo pasislėpęs. Jam liepė išeiti, bet jis 
nepajudėjo. Tada paleido Į ji kelias kulkas ir jis vieto
je, savo name žandarų buvo nušautas.

Prieš Griškabūdžio kalbas, monopolio daužymą ir 
Bliuviškių kanceliarijos sudeginimą, pas mus buvo už
važiavęs būrys jaunų vyrų. Aiškus daiktas, jie buvo 
ne iš Bliuviškių ir ne iš Griškabūdžio. Pas mus jie at

sirado iš toliau. Kas jie toki buvo, aš nežinojau.. Ka- 
sakaitukas ir Baltrušaitis juos pažino. Galėjo juos pa
žinti ir mano tėvas, bet aš nepažinau.

A ieną jauną vyrą kartu užvažiavusį pas mus su visai 
būriu, vėliau pažinau. Tai buvo pats pagrindinis kal
bėtojas. Kol jis kalbėjo prie Griškabūdžio rinkbs šuli
nio, o vėliau ir pačiame šventoriuje prie kapinių, aš 
nieko apie jį nežinojau, bet kai už kelių metų susitiko
me Amerikoje ir išsikalbėjome su Dr. Piju Grigaičiu, 
tai aš jau buvau tikras, kad jis Griškabūdyje sakė pa
mokslus.

Atsimenu, kad jis kalbėjo labai aiškiai. Jo balsas 
buvo garsus. Jo sakiniai aiškūs ir kiekvienam klausy
tojui suprantami. Jo parinkti pavyzdžiai apie caro val
džią ir apie girtus ir geriančius tos valdžios tarnauto
jus visiems buvo aiškūs. Kiekvienam atrodė, kad buvo 
minimi valsčiuose ir apskrities miestuose esą caro 
valdžios tarnautojai. Kalbėtojas nurodė, kad patys ru
sai tų gubernatorių nebenori, stengiasi galimai grei
čiau juos pašalinti, tuo tarpu caras pačius blogiausius 
siunčia Į Lietuvą.

Kalbos dieną žmonės pasakojo, kad kalbėjo japo
nas. Taip žmonės šnekėjo todėl, kad jis dėvėjo japo
nišką apranga. Jis buvo panašus į studentą, bet ne stu
dentas. Buvo panašus į lenką, bet ne lenkas. Tuo me
tu buvo pasibaigęs rusų japonų karas, todėl žmonės ir 
manė, kad į Lietuvą galėjo atvažiuoti koks caro prie
šas — japonas.

Bet didelė klausytojų dauguma manė, kad jis turi 
būti lietuvis. Geresnę klausą turintieji tvirtino, kad jis 
gali būti zanavykas. Kad jis nebuvo žemaitis, kiekvie
nam klausytojui buvo aišku, žemaičiai visai kitaip 
žodžius ištardavo. Pas žemaičius ir sakinių, tvarka ki
tokia. Kalbėtojas turėjo būti aukštaitis, bet niekas ne
žinojo, iš kur jis buvo kilęs. Jis buvo ne žemaitis ir ne 
dzūkas. Vieni pasakojo, kad jis turi būti nuo Pilviškių,
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nes jis žodį “kumele’’ ištardavo taip, kaip pilviškiečiai 
kad taria. Kiti tvirtino, kad jis turi būti nuo Sintautų, 
nes keli žodžiai buvo labai jau sintautiški. Jis sakyda
vo “vokietys”, kada didelė Lietuvos gyventojų daugu
ma sakydavo “vokietis”. Buvo ir tokių, kurie tvirtino, 
kad kalbėtojas turi būti zanavykas, nuo Griškabūdžio 
ar' Barzdų.

Jono Jablonskio Griškabūdyje nebuvo, kai studen
tas Pijus Grigaitis ten pasakė dvi kalbas. Jo nebuvo, 
kai Baltrušaičio Vyrai nuginklavo zemskius ir išdaužė 
monopolį. Jo nebuvo, kai Kasakaituko būrys pleškino 
graždankas ir Bliuviškių kanceliariją. Bet jis atsirado, 
kai žmonių nuotaikos šiek tiek aprimo ir baigė siausti 
žandarai su dragūnais. Jablonskis ir toliau klausinėjo 
žmones, kurie girdėjo ir matė, kas tomis dienomis dė
josi Griškabūdyje bei jo apylinkėse. Aš labai gerai at
simenu Jablonskį, pavakare užėjusį pas mus ir labai 
ilgai klausinėjusį motiną. Jos nebuvo Šventoriuje, bet 
ji sėdėjo veik prie šulinio, kai “japonas” pradėjo kal
inėti rinkoje. Jablonskis išklausinėjo ją, ką ji girdėjo, 
Jis klausinėjo ir mane, nes ir aš ten buvau. Geriausiu 
liudininku jam būtų buvęs mano tėvas, bet tuo metu 
BliUViškiuose jo jau nebuvo. Jis buvo išvežtas į Su
valkus.

Kada Jablonskis baigė pokalbi su motina, tai ji drį- 
šo jo paklausti;

— Ar nežinote, kas kalbėjo?
— Ne, nežinau, — atsakė Jablonskis.
— Mes tarp savęs ginčijomės ir dar ilgai tebevedėme 

ginčą tuo reikalu. Mums aišku, kad jis negalėjo būti 
‘‘japonas”, Jis buvo japoniškai apsirėdęs, bet buvo 
lietuvis. Mes manome, kad jis buvo zanavykas, bet 
mes negalime nuspręsti, iš kurios vietos jis buvo kilęs. 
Vieniems atrodė, kad jis galėjo būti nuo Pilviškių, 
nes buvo žmonių, kurie tokį studentą Pilviškyje yra
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matę. Tai galėjo būti vieno turtingo ūkininko vaikas, 
kuris anksčiau mokėsi Marijampolėje.

— Nemanau, kad jis galėtų būti UUo Pilviškių, — 
atsakė Jablonskis.

— Kodėl? — pasiteiravo mano motina.
— Pilviškiečiai saku “pypkis”, o pati man pasakei, 

kad jis vartojo žodį “pypkė”. Man atrodo, kad jis ne 
nuo Pilviškių.

— Taip, sakė “pypkė”, aš tą aiškiai girdėjau, — 
patvirtino motina.

Gali būti iš kitbš vietos, bfet tik hė nuo Pilviškių.
— Kiti sakė, kad jis galėjo būti nuo Sintautų, — vėl 

paspėliojo mano motina.
Neatrodo, — atsakė Jablonskis kiek patylėjęs.

— Tai kodėl ne?, — pasiteiravo motina.
— Sintautięčiai pasakytų "gurkšnys”, o jūs man 

pasakėte, kad jis pasakė ugurkšnis”. Jeigu jis būtų 
sintautietis, tai pas jį būtinai būtų buvęs “gurkšnys”.

— Ar aš taip pasakiau? Dabar jau nebeprimenu..
— Kai jis pasakojo apie grioveliu tekančią degtinę 

ir liepė neimti nė gurkšnio, tai sakini pradėjo “Kiek
vienas lietuvio išgertas gurkšnis... ” Sintautietis čia 
būtinai būtų pasakęs ‘’‘gurkšnys”.

—Gal tf taip, aš dabar pati nebeprisimenu, tik ži
nau, kad jis truputi keistai kalbėjo.

— Dar yra ir kitas žodis, kurį sintautięčiai kitaip 
ištaria. Jis labai panašus į “gurkšnį”. Tai “kąsnys”.. 
Jeigu jis būtų nuo Sintautų, tai būtų, pasakęs “kąsnys”, 
o jis, kalbėdamas apie duoną, pasakė “kiekvienas 
duonos kąsnis.». ”

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS”



OR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIM

Į* GERKL1S LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiko PRosp»ct 8-322$

Rtzid. WAlbf-ook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 

auo. 7 iki 0 vai vak. Treč. uždaryta.

R«rx tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Madical Buildins). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-80*12

Tolef^ PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR ChikURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniai g jj penktadieniais 
Treėiad. ir sekmad. oiisas uždarytas.

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-78o8

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954)533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HĘrnlock 4-5649 

Kezid.; 306-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrai., penktadienį nuo 1—p, tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISiN - EISIMAS
MRŲŠEKijA ir moterų LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
šiiiępiaį skambinti Ml 3-0001.

DR. HINA KRAUCEL- 
KRlAUCELiUNAlTt

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVE.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE L1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad.,' ket- 
yirtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai- popiet. Ketvirtad. ir š.ešta- 
dieniais nuo 9 iki IĮ yal ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PIECKAS
PPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St. — Vėl. 737-5149
Tikrins skis Pritaiko aktaiu> ir 

"contact lense*’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. ifPNAS SEIB.ŲTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
U56 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietą, 
ketvirtad. nuo 5—7 yąl. vak

‘ Pflso teltfu 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. .STRIMAITIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendri praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St.
Jei.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

PALMIŲ
Momentų

(Tęsinys)
Lietuvių patalpoje ^Įietuviš- 

kai apsirengusios A. Valienė, 
Aurelija Stangvilaitė ir Ona K. 
šauniai informuoja ir vaišina 
lankytojus. Aurelijos seuo Ire
na budėjo prie eksponatų se
kančias tris dienas, einant res
publikonų konvencijai.

Vėliau nuėjome i ukrainie
čių patalpų. Dvi subrendusios 
moterys budi. Daug dekoruo
tų kiaušinių ir rankdarbių. Lan 
kytojai ne vaišinami.

Vengrų patalpoje budėjo 
malonus senutis virš 70 m.

Lankytojai gavo paragauti 
konjako nepaprasto skonio. 
Jis Įdomiai pasakojo apie savo 
vargus sovietų globoje.

Lenkų patalpoje paragavo
me labai skanios dešros. Jų> 
eksponatų Įdomesųė buvo vie
no sportininko nuotrauka.

GRAD1NSKAS
1973 METŲ 

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

j LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! 
t- ------ —

GĖLININKAS
(PUTRAxMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

G UŽ A USKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYčl/ 
2443 WEST 63ra STREET 

Telefonai: PR «4)833 ir PR J-0834

rPERKRAUSTYMAJ

MOVING i 
Leidimai — Pilna apdraudė 

" ŽEMA KAINA
r. i e r Vn Ą S

(2047 W.. 67th PI. WAIbrook 5^063 j

/ 11 1 ■
į MOVING į
I Apdraustu perkriustymis 
i u įvairi v atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Flice 

TtC: FRontier 6-1882

E—- ---------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, i 
1490 kiL A. AL

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-l 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadieni if sek-f 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 val.| 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629
< ----- - ■ -- 7

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lendn praktika, spec. MOTERŲ ligos Gflaas: 2652 WEST 59th STREET 
Tek: PR 1-1223

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rexid. 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.5Cj ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med, Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

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

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIKRIAL KURIE GARSINASI 
*NAUJ1ENOSE”. — TFRI GERIAUSIA 

“ 'PASISEKIMĄ BIZNYJk

PAVĖSIS
grandinė

Tokia išblaškyta paroda 
mums, čikagiškjams, neįpras
ta. Sunku pasirinkti Įdomes
nius “paviljonus’”. ‘ Tačiau, 
atidžiau apžiūrėjęs reginius, 
jaučiu, kad graikai, ukrainie
čiai, vengrai ir lenkai man pa
liko neužmirštamų Įspūdį.

Š.m. IX. 3. buvo eilinis Mia- 
mi’o Lietuvių Klubo piknikas. 
Žmonių susirinko daugiau, nes 
buvo pilama alaus nemokamai, 
kiek kas norėjo. Alus vietinis. 
Vieniems patinka, kitiems ne
labai.
Prisistatė kandidatai į vietinę 
valdžių: burmistrai, šerifai ir 
teisėjai į Dade County: Nes
bitt ir Gordon. Valgėme šį tų 
už $1.50.

Klausiu poni.os Agnės:
— Ką jūs čįa darote?
— Norime rinkti gerus žmo

nes.
— Kurios jie partijos?
— Demokratai.
— Kuo jie geresni už respub

likonus?
— Jie davė mums dvi stati' 

nes alaus.
— Alaus tai davė, bet už deš

ras tai pinigus rinkote.
— Jie taip gražiai šneka.

— Nė kiek ne geriau už Ta
ve. Kodėl Tu negalėtum kan
didatuoti šalia jų?

Šnekėkime ką norime, bet

busis biznis slopina balsus dėl 
oro, vandens ir dirvos teršimo.

Smulkusis farmęris išnyko, 
vidutinis baigia nykti. Tas pat 
pavojus gresia vidutiniam 
miestiečiui. Nyksta visuome
nės vidurys. Be visuomenės vi
durio jokia valdžia neišgelbės 
šalies nuo.artėjančio chaoso.

Viceprezidentas S. Agnew 
vanoja demokratus už produk
tyviųjų visuomenės narių ne
palaikymų. Tik nesako res
publikonai, kiek jiems rūpi vi
suomenės vidurys.

Ginčijasi abi pusės, kuri 
greičiau Įves savanoriškų ka
riuomenę. Nei viena pusė ne
nori matytti, kas eis Į kariuo
menę savo noru. Praktiškai 
galvojant, galima laukti, kad 
savanorių kariuomenėje augs 
juodasis ir margasis procentas. 
O toliau?...

Respublikonų šneka graži, 
bet jų mintyse slypi stambiojo 
biznio interesai. Nixpno vertė 
reliatyvi. J. Connallv ir kiti 
mažesnieji tradiciniai demo
kratai glaudžiasi prie Nixono, 
nes geresnio kandidato Į Ame
rikos vairuotojus nemato.

Atrodo, kad respublikonai 
neturi noro skriausti visuome
nės vidurį, bet stambusis biz
nis dalykus vertina kitaip.

Aiškiai matome, kad respub
likonai sąvon pusėn traukia 
egzilus iš anapus Geležinės už
dangos. ši grupė naudinga sa
vo konservatyvumu (žinoma, 
ir antikomunizmu) ypač šiuo 
mompntu. Savo padėtinu ir tra-

mušta respublikonų konvenci
jos delegatams, įf
negirdėjau. Ciij^ &#ta įjįpr 
maus jau ir dėl to efektyvaus 
kontrasto tarp prabangiųjų 
viešbučių ir zipių pųfyp.

Ši toki cirkai knį kas komiš
ki, bet toliau gąlj darytjs įigjį' 
nesni. Jonas Kaunas

CLEVELAND, OHIO
Filmas apie komunistų sąmokslų

Kodėl JAV leido komunįs- 
tams užimti Rytų Europą, Kini
ją, Kubą ir kt.? Kodėl JĄV ne
laimėjo karo Kopėjoje ir ne
laimės Vietname? Kodėl JAV 
kapitalas šelpia Sovietų Sąjun
gos karo mašiną?

No substitute for Victory
Spalvotas filmas anglų kalba. 

Vaizdai bei pasikalbėjimai su 
JAV karo vadais II Pasaulinio, 
Korėjos bei Vietnamo karo me
tu. Filmas trunka apie vieną va
landą.

Komentatorius: filmų artistas 
John Wayne. Dalyvauja: vyriau
sias alijantų karinių pajėgų va
das Korėjos karo metu genero
las Mark .Clark; vyriausias JAV 
Pacifiko laivyno vadas admiro-1 
las Grant Sharp; generolai Paul 
Karkins ir Albert Wedemeyer; 
žinių komentatorius Lowell Tho
mas; buvęs JAV žemės ūkio se
kretorius Ezra Taft Benson ir 
keli Vietnamo karo veteranai bei 
kiti veikėjai.

Filmas bus rodomas sekma
dieni, 1972 m. spalio 1 d. 12 vai.

Lietuvių Klubas injamiškiams dicijomis egzįįąi gali būti tam Šv. Jurgio lietuyių parapijos sa
ne prastesnis, kaip Jaunimo tikra visuomenės vidurio gvar- Įėję.
Centras čikagiškiams.O

dija. Nekitoki ir egzilai lietu- Clevelando lietuvių visuome-

NIXONO ANSAMBLIS. Res
publikonų platformoje mato
me taiklius atsakymus, 1____
vern platformai dėl Amerikos- 
indėnų, narkotikų, karhj ver-l 
bavinio, darbo saugumo ir ki
tų, bet ne visų, aktualijų. Nei 
demokratų, nei respublikonų 
pusei nerūpi, ką mes po ketu-i 
rių metų valgysime, ar gersi-! 
me, ir kuo kvėpuosime. Stam-

viai.
Tenebando “lietuviški libe- 

McGo jra ai plauh smegenis auks- 
jčiau minėtoms damoms: Ste
fai, Antaninai ir Onai. Jos juos 
apšlakstys paplavų lietumi. 
Tas pat bus ir zipiams. Ameri
kietis su nesužalotomis Euro- 

.pos tradicijomis kol kas neno- 
;ri darytis džiunglių žvėris. Ne- 
kitoks ir lietuvis.

nė kviečiama atsilankyti.
Amerikos lietuvių Tarybą 
Cleyelando Skyr. Valdybą

KOLIZIEJUS GRIŪVA
Dideli vėjai ir lietaus audros 

tiek paveikė 2,000 metų seną 
Romos koliziejų (Colosseum), 
kad ištisi mūro luitai pradeda 
birti. Gaisrininkų brigados pra
nešimu, koliziejus bus publikai

fVRIBKKZlZBBIIEVKKIIIKESIkKKBBKLSriBBVrY

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdą ir garsų ste- 
Duklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovąįzdžiu.ose svajoją, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmą ir minčią 
gelmes.

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

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
5. Butkų Juze, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. 15ilių[ rinktinė, 169

psl. Kama $3.00. ‘ •
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 1Q5 psl. S2.0C
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJĄ. Eilėraščiai, 86 psi. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5D0.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČJĄŪ Antano Baranausko 
'Anykščių šilelis0, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Ruksa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, $5 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini, lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga; 152 psl’ $2j>0.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00. ’ ’
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., S1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

J5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.t0.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujiem; 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, I1L 6060b

Zipių yadąi planavę protes
tus ir prpypkapijąs tokias, kad 
Įvyktų mąsiški areštai Įr feder 
rąlinps gyąrdįjoj? iškvietimas, 
šio tikslo jie tikėjosi pasiekti 
be smurto. Policija savo užda
viniui buvo pasiruošusi taip, 
kad kiek galini jnąžian tvarkos 
ardytoji] suareštuotų. Proies? 
tuotojai pamatė, kad policija 
nepaiso bestiališkų šūkavimų. 
Tada prasidėjo ęmųrto veiks
mai.

Kiek netikrų dantų buvo iš-

uždarytas ir remonto darbai pa
reikalaus ilgesnio laiko. Romos 
koliziejus yra pagarsėjęs anks
tybos krikščionybės - metais, ka
dangi čia vykdavo gladiatorių 
kovos su plėšriais žvėrimis ir taip 
pat pia krikščionys būdavo at
vedami žvėrims sudraskyti.

Prąnęšąiųe draugams Įr pažįstamiems, kad rugsėjo 1 d. 
okupuotoje petjrypjn mirė mūsų motina, senelė, Sibiro 
kankinė

MALVINA ĄČAITĖ - PUŽAUSKIENĖ
Nuliūdę: sūnus Algirdas, marti Bronė, anūkai — 

Andrius, Algis, Vaidas, proanūkė Andrytė.

MALVINAI PUŽĄUSKIENEI,
Sibiro kankinei, Lietuvoje mirus,

Naujienų pirmojo puslapio redaktoriui t
- gūnui Algirdui Pužauskui ir visai jp

Šeimai nuoširdžią užuojautą reiškią

Nąujienų vadovybė ir | 
visi tarnautojai Įl

a.*i u ozą a * a s.m a «

ŠVĘSTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAlŠKlHIMAi
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

. . Ju^ų velnias, kaip liūtas rėkiantis Aplinkui vaikščioia
uskoa«oxs, kurį praryti: jam a įsispirkite tvirti tikėjime. J Pat.

šėtonas yra musų priešas ir, kad nekariaujame tik 
pries kūną ir kraują, bet prieš vyriausybes ir piktas galybę turinei 
sias^ nug<i&djjarų mus, jei nežinotume, kad iš antros pusės, griežlei 
pnešlaraujame įįems, mes gauname didelę pagelbą ir pašalpą iš kitų 

huo tos valandos, kada mes griežtai atmušame visus gundy- 
n^us ir pasiliekamr tvirti Viešpatyje ir jo darbe, mes kaskart stojamės drū- 
beani Viešpatyje ir galybėje jo drūlybės; nes didesnis yra tas, kuris su mu
mis, nęgn tas, kuris prieš mus yra.

Jej lesame piktojo gundomi, o griežtai nesistengiame atmesti nuo savęs 
Ūda Ridiname gundymų galybę.

Krimtos pasakė, kad jis įsteigs bažnyčia. Bažnyčią yra daug bet ne 
kiekytewn aišku, kun yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Krfc 
taus bažnyčia. Į vi»is 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, 
IHinok 6®629. *

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
MiiimaianigoaggBBBsomiBggoiMo PETKUS I

TĖVAS IR SŪNUS Į
MARQUETTE FUNERAL HOME

\>l>7 2533 W. 71st Street
TK *-** Telef.: GRovehill 6-2345-6

W 1410 So. 50th Ave., Cicero I
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
| AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I..—————   7rr.-'—

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO 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; LAfayeįfe 3-0440

* MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
Laidotuviu 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PĄfĄPNAVi 
MAS DIENA 

ip- bAjjrj 
★

TURIME 
KPRLyč'^f 

VISOSE MIESTO . . . -
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401
*“* ♦ k. i* — -J- -*■   ■* - -Wv- w -< < - m - •

BUTKUS - VASA1TJS
1446 So. 50th Ave., fijeeyo, 111. Phone: OLympic 2-100S |

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA /VVE. Tel.: YAras 7-1133-1133

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS | 
(LACKAWICZ) I

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 I
WEST 23rd PLACE Virginia 7-£672 I

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

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

s _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— THURSDAY, SEPTEMBER 28,1972



GRAHAM
PAINT & VARNISH

481 1 So. RICHMOND

NAMŲ VALDYMAS

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

Foto P. Maletos

cija

WOMAN WANTED

281-7199

kokią

$730

$10.00

Telef. HA 1-6100

3 miegami, 10

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL. THURSDAY, SEPTEMBER 28, 1972

$2.00
$2.00
$530
$3.00

Moder- 
Nauja

Mar-

proffomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

- muro su- 
Mūrininko,

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

BRIDGEPORTO APYLINKĖJ
LIETUVIŠKAM RESTORANE 

REIKALINGA PADAVĖJA 
Skambinti 326-2724

Call: Frank Zapolii 
320S1A W. 95th St.

GA 4-8654

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

Valdyba ir Komisija 
(Pr).

PENKIOLIKTOJI LIETUVIŲ 
FILATELIJOS PARODA

— Rašyt. Romualdas Spalis 
iš Anglijos laimėjo “Dirvos” 
laikraščio konkursą ir 500 dol. 
premiją už novelę “Išrišimas”.

— Rašytojo Vytauto Alanto 
pagerbimo akademijoje bus 
Įteiktos Dr. Daužvardžio Fondo 
premijos jauniesiems spaudos 
bendradarbiams, i Pagerbimo 
akademiją ir pobūvį ruošia Lie
tuviu Žurnalistu S-gos valdyba 
spalio 1 d. 4 vai. popiet Jauni
mo centre.

Tradicinio metinio konkurso 
mecenatas yta Simas Kašelionis 
iš Chicagos.

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

Gas heat, 2 full baths. 
Owner says SELL.

MILAN & MILAN 
PR 9-4063

Bnngtnybės, L«IkredžI«I, Derino? 
visoms progoms.

3237 WEST 53rd ST., CHICAGO 
Telef. 4344660

MACHINIST 
SET UP AND OPERATE 

MILLING MACHINES 
Steady WorK. 

UNIGAGE 
INSTRUMENTS 

930 S. WESTWOOD DR. 
ADDISON, ILLINOIS

gražiai Įrišta, 592 pusi.
Įrišta. 464 push________

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

brick garage. Finished 
in basement, 1% baths, large 
many extras. Only $33,000.

MILAN & MILAN
PR 9-4063

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r 
Chicago, III. 60632. T.l. YA 7-59M

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

IŠNUOMOJAMAS NAMAS suaugu
siems su 4 kambariais ir apšildomu 
porčiumi 1-me aukšte, taip pat 3 kam
barių butu 2-me aukšte, naujai remon
tuoti, geroje Marquette Parko apylin
kėje, arti krautuvių ir susisiekimo. 

TEL. 737-0017 
po 5 vai. vak.

REAL ESTATE FOR SALg 
Mamai, žemė — Pardavimui

NETOLI NAUJIENŲ 
išnuomojamas trijų kambarių 

butas. Tel. 666-9312.

PRIE 72-TROS IR RICHMOND 
mūrinis 5% kambarių 18 metų. 3 di 
deli miegami. Graži virtuvė ir vonia 

Šviesus didelis salionas. Dinette.
Sausas rūsys.

Geras ir nebrangus. 
GLOBE R. E.

2935 W. 71 STREET 
436-3676 arba 778-6916

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metą patyrimas.

HELP WANTED — MALE 
D«rbininkv Reikia

HOUSE KEEPER
5 Day week, own Room & Bath.
3 small children. References 
required. Good home for right 
person. Some English necessary. 

432-7474

SIUVĖJAS
Šalintis atlikti vyru ir moterų dra 
bužių pataisymus. Labai geras atly 

ginimas. Pilnas laikas.
JOHNSON TAILORS

MI 2-1908

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

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

V. VALANTINAS

Chicagos Tranzito adminis
tracija (CTA) praneša, kad gau
ta ir Litą naujųjų autobusų 
siunta, kuriais bus pakeisti se
nieji autobusai sekančiose lini
jose: Blue Island, 26th Street, 
Cermak Road, Douglas Exten
sion, Taylor - Sedgwick - Shef
field ir Damen Avenue.

Viso tokių naujų su reguliuo
jamu oru autobusų CTA yra 
yra užpirkusi 525 ir jie kaštuos 
21.7 milijonus dolerių.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai. Žemė — Pardavimui

$3.00, minkštais
- $2.00; II dalis, 225 tusL, įrišta — S3.00, 

viršeliais — __________________________

GAGE PARKO APYLINKĖJE išnuo
mojami 2 kambariai — miegamas ir 
virtuvė, 2-trame aukšte. Suaugusiam 
vyrui ar moteriai. Skambinti telef. 

GR 6-2146.

A. G. AUTO REBIMLDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai prityrusiu darbininku. Kai

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

TEL. — 776-5881
Aniceta* G*rba6lau*k>«, mv.

to care for elderly lady. Light 
nursing work. Live in, private 

apartment. North side.

— Dr. Ferinandas Kaunas 
paskirtas Cicero miesto Sveika
tingumo komisionierium. Jis 
yra Amerikos Lietuvių Respub
likonų lygos Illinois valstijoje 
narys ir Lietuvių Gydytojų 
Draugijos pirmininkas.

A. A L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA X4775 
(Currency Exchange Utalgoį) 
PlgOt aufomoblllę draudimai.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

WOMAN
TO CARE FOR INVALID WIFE, 

some Nursing care — some house 
work, salary open, references, own 

room, some English necessary. 
255-6418

After 6 P. M. & week ends. 
Mount Prospect NEAR 62 & WASHTENAW

See this 6 room teston brick Georgian 
with 2 car 
room

NOTARLATAS — VERTIMAI

♦ Windsoro mergaičių “Auš
ros” kvarteto koncertas bus rug
sėjo 30 d., šeštadieni. 8 vai. vak 
Jaunimo centre. Rengia Mar
gutis. Bilietai gaunami Margi
niuose ir Margutyje. Visi kvie
čiami dalyvauti. (Pr).

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. J asm i nu s, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

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

Kristiionat Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Į 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos 
211 psL Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

— Aleksas Jankūnas, Cicero, 
III., organizuoja lietuvius res
publikonus dalyvauti tos parti
jos Tautinių grupių tarybos ruo
šiamam pobūvyje rugsėjo 30 d. 
Sheraton O’Hare viešbutyje.

Chicagos Lietuvių Suval
kiečių D-ja rengia smagų šokių 
vakarą Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St., rugsėjo 30 d. 
7:30 vai. vak. Valdyba ir ko
misija prašo narius ir svečius 
atsilankyti. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Gros smagus Jurgio 
Joniko orkestras, prie kurio 
galima ne tik linksmai laiką 
praleisti, bet ir įsigyti naujų 
draugų bei draugių. Atsilankę 
bus tikrai patenkinti. Visus kvie
čia ir visus globos

DEL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai, Tuckpointing 
tvirtinimas ir valymas, 
staliaus, cemento ir dažvtojo darbaL 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

ŽINGSNIS I GEROVĘ
KAMBARIŲ graži mūro reziden- 
arti 72-ros ir Kedzie. Platus lc- 
Garažas. Iškelti vamzdžiai. Alum, 

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

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

13 BUTU MŪRO NAMAS. Puikūs 
butai duoda $20,00C 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- 
Detai, alum, langai. Pario, garažas. 
Marauette Parke. $25.000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matvtL $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 musu. — 
$22.000.

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

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

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- ČIA IR CAMPBELL, 2 butų po
5 kamb. mūrinis. $23,500.

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

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

LEMONTE, lotas ir 3 mieg. naujai 
statomas namas.

32- RA IR HALSTED, restoranas su
6 kambariu butu. $390 pajamų 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

riu — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
•nento. — 24.500.

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

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

TEL. 436-7878

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

PardaTimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

T«L: REpublIc 7-1941

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Ti'somI auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t
4124 Se, CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEU VI 7-932?

niškus pašto 
atvirlaiškius.

Lietuviams 
reikšmini 
plotmėje, 
lūs rinko 
tataučiu.

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

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

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

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

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

11 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
olvtelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu apie $23.000 Apylinkė 59-tos 
;r Kedzie. $150.000.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambariu 20 
metų modernus ant SiT sklypo. Idealu 
giminingoms Šeimoms. .

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

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

garsinti Lietuvos vardą, nes ir 
Lietuva savo valstybinius, kul
tūrinius Įvykius labai gražiai 
pavaizdavo pašto ženkluose.

Šiemet sueina 50 metų, kai 
naujai atsikūrusi Lietuvos val- 

1 stybė buvo pripažinta de jure 
J. A. V. Didžiosios Britanijos, 
Prancūzijos ir kitų Europos 
valstybių. Paminėjimui Lie
tuvos pripažinimo de jure 1922 
m. spalių mėn. 1 d. buvo išleis
ta graži Lietuvos pašto ženklų 
laida, susidedanti iš 12 ženklų 
ir vaizduojanti Lietuvai nusi
pelniusius asmenis. Ženklų 
projektus parengė dailininkas 
Adomas Varnas.

Lietuvių filatelistų draugija 
“Lietuva”, šiam valstybiniam 
Įvykiui paminėti š. m. rugsėjo 
mėn. 30 d. ir spaliij mėn. 1 d. 
Balzeko Liet. Kultūros Muzie
juje, 1012 So. Archer Ave., Chi
cago. III. rengia Jubiliejinę Fi
latelijos Parodą. Parodoje su 
savo eksponatais dalyvaus ne 
tik Chicagos, bet ir New Yor- 
ko, Kanados lietuviai filatelis
tai. Pašto ženklais daugiausia 
Įvairiais lietuviškais, bus už
pildyta virš 180 rėmų. Bus iš
statytas ir Lietuvos. Klaipėdos 
pašto ženklų reprezentacinis 
rinkinys.

šia proga draugija išleido 
keturių spalvų jubiliejinius 
vokus su dailininko A. Alek
sandravičiaus, gyrv. Romoje, 
suprojektuotu simboliniu pie
šiniu, pabrėžiančiu 1922 —1972 
metų datas. Vokams piešinio 
projektą pritaikė ir techniškai 
darbą atliko draugijos narys A. 
Beleška. Vokai bus gaunami ir 
antspauduojami J. A. V. pašto 
antspaudu parodoje. Taip pat 
šiam Įvykiui paminėti, gavus 
Lietuvos Diplomatijos šefo p. 
Lozoraičio ir Lietuvos Genera
linės konsulės Chicagoje p. 
Daužvardienės sutikimą ir ati
tinkamų Amerikos Įstaigų lei
dimą, draugija perspausdino 
ribotą kieki Lietuvos pašto 
ženklų, atitinkamu Įrašu ir 
emblema.

Įsidėmėtina, kad ir Šiai pa
rodai lietuviams filatelistams 
pavyko gauti J. A. V. pašto Įs
taigos skyrių, kur visa kores
pondencija bus antspauduoja
ma specialiu šiai parodai skir
tu antspaudu. Parodos antro
ji diena, t. y. spalių mėn. 1 d., 
bus specialiai atžymėta. 1922 
m. spalių mėn. 1 d., kaip anks
čiau minėta, buvo išleisti de 
jure pripažinimo pašto ženklai 
ir taip pat yra pirmoji diena lie
tuviško ‘Lito’’. Tam jubiliejui 
atžymėti draugija pagamino 
specialius guminius antspau
dus ir jais bus antspauduojami 
parodiniai vokai tik spalių 
mėn. 1 dieną. O prieš parodos 
uždarymą bus sunaikinti.

Per 26 metus lietuvių filate
listų draugijos veiklos, tai bus 
jau penkioliktasis viešas pasi
rodymas. Reikia tikėtis, kad 
Chicagos ir jos apylinkių lietu
viai

Naujienose galima gauti nuikių 
knygų spinta ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, 
K. Sielinis, DIENOJANT, gražiai 
Prcf. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. j__________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi. įrišta 
viršeliais 
minkštais

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

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

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

pusi., dabar tik____________________________

M. A. š I M K U S
Real Sctate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 264-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimad 1 

kitokį blankai.

filatelij
tarptautinėje 

Lietuvos pašto ženk- 
ir teberenka daug ki- 
Kas tuos ženklus ren- 
i ieško apie juos in- 

i. čia ir yra proga

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

Hamburgerių 
pardavėjas pasidarė 

bilijonierius
Ray A. Kroc iš Oak Park, 

kurs dar 1955 metais, būdamas 
52 metų amžiaus, pradėjo vie
noje būdelėje Dės Plaines par
davinėti po 15 centų “hambur- 
gerius”, per keliolika metų pa
tapo multimilijonierius ir šio
mis dienomis, sulaukęs 70 metų 
amžiaus paskyrė pusaštunto mi
lijono dolerių įvairiems labda
ringiems tikslams, k. a., Passa- 
vant ir Vaikų ligoninėms, Lin- 
kolno parko žvėrynui, Field 
gamtos muziejui. Adlerio pla
netariumui ir Cook apskrities 
kalėjimui.

Kroco “hamburgerių imperi
ja” šiuo metu turi 2,100 parduo
tuvių visose JAV 50 valstijose 
ir visuose penkiuose kontinen
tuose. “Toks sapnas gali pa
tapti tikrove tik Amerikoje”, 
sako pats bilijonierius Kroc.

Prieš pradėdamas hamburge
rių biznį jis vertėsi įvairiais 
verslais: skambino pianu, par
davinėjo popierinius puodukus, 
buvo ligoninės ambulanso šofe
ris ir “malted riiilk” maišymo 
mašinėlių pardavėjas..

Pašto ženklu rinkimas žmo
nių labai mėgiamas. Jų tarpe 
randama karalių, prezidentų, 
dvasininkų, profesorių ir kitų 
aukštų pareigūnų. Daugelyje 
kraštų galime užtikti pašto 
ženklų — filatelijos muziejus. 
Su filatelistų pomėgiais skaito- ka, dažna 
si valstybių paštai, leidžia me- formacijų

pastangas garsinti Lietuvos 
vardą ir »avo gausiu atsilanky
mu tai Įrodys. Ypač lietuviš
kas jaunimas turėtų domėtis 
lietuviškais pašto ženklais, juos 
pamilti j ir rinkti, nes pašto 
ženklų rinkimas ir jų tvarky
mas ugdo tvarkingumą, kan
trybę, pastabumą, draugišku
mą, o ir daug galima išmokti 
pašto ženklus renkant. Juk 
šių dienų pašto ženkluose at
sispindi visas žmonijos gyve 
mimas: tautų praeitis, dabartis 
kūryba ir pažanga visose sri- 
(vse. Vincas Urbonas

Lietuviu Filatelistu Parodos Rengimo komiteto nariai: A. Beleška ir V. Urbonas atrenka pašto 
ženklus parodai.

LIETUKŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 621 1 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L I E P O N 1 S

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

— Benediktas S. Jurėnas pak
viestas vadovauti Lietuvių Fila
telistų Draugijos parodai XV- 
LITHPEX, skirtai paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės pripa
žinimo 50 m. sukaktį. Iškilmin
gas parodos atidarymas Įvyks 
rugsėjo 30 d. vidudienį Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
Ją bus galima aplankyti taip 
pat sekmadienį, spalio 1 d. nuo 

Įvertins lietuvių filatelistų 10 vai. ryto iki 6wal. vak. Ta 
...........................................— proga Lietuvių Filatelistų Drau- 

....  —— gija išleido specialius laiškams 
okus.
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