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Ragina neduoti Maskvai prekybos kreditų
WASH1NGTONAS. — Amerikos žydų 34 didžiausių organiza

cijų vadai ir 200 žydų kolonijų atstovai Washingtone baigė kon
ferenciją, kurioje svarstė sovietų žydų padėtį. Konferencijos pir
mininkas Richard Maass pareiškė spaudai po konferencijos, kad 
Amerikos žydai laiko nepakankamu prezidento Nixono pareiškimą, 
kad Amerika spaudžia Sovietų Sąjungą per “ramius diplomatinius 
kanalus”, kad Maskva netrukdytų žydų emigracijos.
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Spaudos atstovai gavo lapelius, 
kuriuose buvo sen. McGoverno 
pareiškimo kopijos. McGovern 
praėjusią savaitę pareiškė žydų 
organizacijų prezidentų konfe
rencijoje, kad jis balsuos prieš 
prekybos sutartį su Sovietų Są
junga.

Konferencijos prezidiumas 
lankėsi Baltuose Rūmuose ir Įtei
kė memorandumą, kuriame ragi
na prezidentą Nixona nedaryti 
sovietams prekybos privilegijų, 
neduoti kreditų, kol sovietai ne
atšauks savo žydams uždėtų 
“švietimo mokesčių”.

žydų konferencijoje buvo pri
imta rezoliucija, pasisakanti 
prieš prekybos sutartį su Mask
va, kol ši savo žydus, išvažiuo
jančius Į užsienį, apdės tokiais 
nesąžiningais ir nežmoniškais 
mokesčiais.

žydų spaudimas didėja ir kon
grese. Senatorius Henry Jack- 
son, kartu su keliolika kitų se
natorių iš abiejų partijų, paskel
bė įvesiąs senate papildymą prie 
prekybos sutarties su sovietais. 
Tas papildymas neleis vyriaušy- 

. bei duoti prekybos- lepgvątų~ to-- 
kioms šalims, kurios uždraudžia 
laisvą savo piliečių emigracija. 
Sen. Jacksonas pasisakė už vi
sų piliečių laisvę emigruoti be 
jokių pabaudų ar išperkamųjų 
mokesčių, šiais metais prekybos 
Įstatymo su sovietais senatas 
greičiausiai dar negaus, tačiau 
jau tokių senato intencijų pa
skelbimas gali būti laikomas 
spaudimu vyriausybei ir kartu 
Kremliui, kuris tikisi Amerikos 
paskolų ir prekybos lengvatų.

dėl teisėjų
MASKVA. — Vakar vakare 

Maskvoje turėjo įvykti ledo ri
tulio rungtynės tarp Kanados 
profesionalų rinktinės ir Sovie
tų Sąjungos. Nežinia, ar tos 
rungtynės įvyko, nes buvo kilęs 
ginčas dėl teisėjų. Sovietai pasi
rinko rungtynėms du teisėjus iš 
Vakarų Vokietijos.: Josef Ompal- 
]a ir Frans Baader. Kanadiečiai 
jau anksčiau protestavo, kai pa
aiškėjo. kad tie teisėjai labai ša
liški. Kanadiečiai reikalavo, kad 
paskutinėm rungtynėm teisėjau
tų švedas Dalberg ir čekoslova- 
kas Batya.

Teisėjų pasirinkimas priklau
sė iŠ eilės vis kitai komandai. Ka
dangi Kanada buvo pasirinkusi 
teisėjus septintam susitikimui, 
tai rusai dabar sako, kad teisė
jus rinktis — jų eilė. Kanadie
čiai grasino nelošti, jei teisėjaus 
minėti vokiečiai.

Birutė Venskuvienė, prancū
zu kalba Eltos biuletenio redak
torė Paryžiuje, rugsėjo 1-3 d. 
Įvykusiame Europos Pasauliečių 
Apaštalavimo suvažiavime kal
bėjo apie dabartinę padėtį Lie
tuvoje, ypač paliesdama pasku
tinius įvykius. Tame suvažiavi
me p. Venskuvienė atstovavo Lie
tuvių Katalikų Moterų Organiza
cijų Pasaulinę Sąjungą. (E)

NEW YORKAS. — Plačiai 
skaitomas ir įtakingas New York 
Times laikraštis paskelbė ilgą 
vedamąjį, kuriame ragina skai
tytojus išrinkti prezidentu sen. 
Mc-Governą.

MANILA. — Prezidentas Mar
cos Filipinuose Įveda diktatūrą. 
Jis Įteikė saugumo ir karinėms 
Įstaigoms naujus žmonių, kurie 
turi būti suimti, sąrašus.

NEW YORKAS. — Prie Jung
tinių Tautų žydai suruošė de
monstraciją, kurioje pasmerkė 
Sovietų Sąjungą už žydų emi
gracijos trukdymą. Kalbėtojai 
ragino JAV vyriausybę nutrauk- j 
ti prekybos derybas su sovietais, rezultatus. Dar Kissingeriui esant Paryžiuje iš ten pasklido žinia, 
kol Maskva neatšauks žydams kad pasiektas susitarimas. RKO radijo Washmgtono korespon- 
uždėtų švietimo mokesčių. dentas Cliff of rd Evans paskelbė, kad susitarta'Saigone pastatyti

LONDONAS. — Britų darbo trijT: dalių neutrali^ vyriausybę, kurioje nebūtu prezidento Theu, 
unijos atmetė premjero Heath 
planą infliacijai sustabdyk Dar
bininkai pagal tą planą galėtų 
per metus gauti tik 6 dol. algų 
Išėjimus?

NEW YORKAS. — Apie 100 
žmonių gatvėje šaltai žiūrėjo, 
kaip trys vaikėzai primušė ir api
plėšė 56 metų advokatą Herman 
Glaser.

ROMA. — Italijoje 24 valandų 
streiką baigė statybos darbinin
kai, dvi vienas streikuoja chemi
kalų gamyklų darbininkai.

KATAMANDU. — Wilming
ton, Del., biologas Edwin Cron
in išvyko Į Nepalio kalnus, kur 
jis su šešiais kitais mokslo vy
rais ieškos legendarinio “yeti”, 
sniegynuose gyvenančios būty
bės.

<■ Norvegijos vyriausybė pa
skelbė, kad ji iš pareigu pasi
trauks spalio 6 d.

Žydų radikalas 
steigia partiją

TEL AVIVAS, žydų radika
lų vadas rabinas Meir Kahane 
paskelbė, kad jis perkelia žydų 
Gynybos Lygos tarptautinės or
ganizacijos centrą į Jeruzalę. Jis 
pareiškė, kad Lyga Izraelyje tu
ri daug priešų, todėl jis nuta
ręs steigti naują politinę par
tiją ir dalyvauti ateinančiuose 
Izraelio rinkimuose. Ta partija 
ves politinę kovą su savo priešais 
Izraelyje.

žydų Gynybos Lyga buvo Įs
teigta New Yorke. Rabinas Ka
hane tiki, kad žydai turi būti 
karingesni ir Į terorą atsakyti te
roru. Jo grupė kaltinama ne vie
no užpuolimo, bombų sprogdini
mų organizavimu. Ir dabar Iz
raelyje keli lygos nariai yra su
imti už bandymą išvežti iš Izra
elio Į Ameriką ir Europą kelis 
ginklų siuntinius. Ginklai buvę 
skirti kovai prieš arabus. Suim
tas ir vienas kepimo krosnių fa
brikantas, kuris leido ginklus pa
slėpti savo eksportuojamose kro
snyse.

John Erlichman yra svarbus vyriausybės narys —< prezidento Nixono patarėjas vidaus politikos 
klausimais. Jis visuomenei mažiau pažįstamas už dr. Kissingerį, tačiau ir jo uždaviniai labai 

reikšmingi ir svarbūs šiuose rinkimu metuose.

TRYS JAV LAKŪNAI PARVYKO NAMO
Slapty derybų šlapti rezultatai

WASHINGTONAS. — Prezidento patarėjas dr. Kissinger, 
sugrįžęs iš Paryžiaus po dviejų dienų slaptų derybų su Hanojaus 
atstovais, pareiškė korespondentams: Aš nieko negaliu pasakyti. 
Jis tuoj nuvyko pas prezidentą Nixona pranešti’jam apie derybų

dentas Cliff of rd Evans paskelbė, kad susitarta \Saigone pastatyti

bet jo rėmėjai galėtų likti.

Baltieji Rūmai atsargiai pa
reiškė, kad šioje žinioje nėra 
“substancijos”. Nežiūrint gan
du’irjųpaneigirnų, New Yorko 
akcijų biržoje Įvyko smarkus ju
dėjimas. Akcijos kilo ir krito re
kordiniu greičiu.

Paskutinis Viet Congo pasiū
lymas kalbėjo apie trijų dalių P. 
Vietnamo vyriausybę. Viena da
lis būtų — komunistai, kita — 
dabartinės Saigono vyriausybės 
atstovai ir trečia — neutralių 
elementų, budistų, užsienyje gy
venančių vietnamiečių atstovai.

Vakar Į New Yorką buvo par
vežti trys lakūnai, kuriuos Ha
nojus paleido iš nelaisvės. Juos 
lydėjo ir globojo keturi prieš 
Vietnamo karą aktyviai veikią 
amerikiečiai. Maskvos aerodro
me su belaisviais norėjo pasikal
bėti ambasados charge d’affai
res, tačiau palydovai jo nepri
leido ir jį išbarė. Hanojus, pa
leisdamas tris lakūnus, pastatė 
sąlygą, kad juos namo parvež
tų karo priešininkai, vadovauja
mi žinomo komunizmo simpati- 
ko Dellingerio. Pentagono atsto
vai tvirtino, kad belaisviai tol 
nelaikomi paleistais, kol jie nesu
grįžo Į karinių JAV Įstaigų ži
nią.

Sen. McGovern pareiškė, kad 
gynybos sekretorius Laird “žai
džia politinį žaidimą” su paleis
tais belaisviais, o Laird jam at
kirto, kad jis kalba priešo nau
dai, pareikalaudamas atsipra
šyti.

Uganda grasina 
Tanzanijai

KAMPALA. — Ugandos val
džia paskelbė, kad jos žvalgyba 
pastebėjo Tanzanijos kariuome
nės transportus, žygiuojančius 
prie Ugandos sienos. Ir Vikto
rijos ežere vyksta kareivių per
vežimas prie Ugandos.

Uganda sako, kad tai dar vie
na Tanzanijos provokacija, už 
kurios pasėkmės Uganda neat
sakysianti. Ugandos karinės jė
gos yra pasirengusios ginti sa
vo žemę, jei Tanzanija pabandy
tų ją pulti.

Saigono įstaigos 
turės pasitempti

SAICONAS. — Pietų Viet
namo premjeras Tran Thien 
Khiem įsakė valstybės aparato 
įstaigoms griežtai prižiūrėti tar
nautojus, kad jie kiečiau dirbtų 
ir neeikvotų laiko savo tarnybo
se. Jau seniai užsieniečiai paste
bėjo, kaip Saigono valdininkai 
dirba. Jei gyventojui reikia ko
kio dokumento ar leidimo, jis tu
ri laukti mėnesius laiko, kartaisVĖLIAUSIOS ŽINIOS .^įmetus laiko. Norėdami jsutvar- 
kyti kokį reikalą piliečiai •-turi 

'patepti”, duoti♦ Vakar Čikagos negrų orga- valdininkus 
nizaeija Push atidėjo savo nu- jiems kyšį, 
matytą demonstraciją Bridge- 
porte.

Taikos derybose Paryžiuje 
šiaurės Vietnamo atstovas pa
neigė, kad slaptose derybose bu
vę susitarta dėl taikos Vietname. 
Tos žinios esančios be pagrindo.

♦ Paryžiuje viena moteris ati
davė policijai mažą radijo apa
ratą, kurią jai, prieš įlipant į 
Izraeliu skrendantį lėktuvą, pa
dovanojo du nepažįstami vyrai. 
Policija nustatė, kad radijo apa
ratas yra bomba, kuri būtų spro
gusi lėktuvui pakilus. Lėktuve 
buvo 200 žmonių. Aparatą mo
teriai davė vienas į japoną, kitas 
Į arabą panašūs vyrai.

♦ Brazilijos pašte buvo rasti 
du siuntiniai su sprogmenimis, 
skirti Izraelio diplomatams Rio 
de Janeiro ir Sao Paulo miestuo
se.

4b šiaurinėj Airijoj bomba su
griovė airių katalikų atstovės 
Britanijos kongrese Bernadette 
Devlin sesers namus, kurie spro
gimo metu buvo tušti.

4- Trys šiaurės Vietnamo pa
leisti amerikiečiai vakar iš Ko
penhagos atvyko į New Yorką. 
Amerikos ambasadorius Pary
žiaus taikos konferencijoje pro
testavo, kad Hanojus bando pa
naudoti paleidžiamus belaisvius 
savo politiniams, propagandi- 
iams tikslams. Toks jų išnaudo
jimas nusikalsta Ženevos kon
vencijai.

♦ JAV senatas priėmė rezoliu
ciją, kuri draudžia vyriausybei 
duoti paramą tokioms valsty
bėms, kurios skatina teroro 
veiksmus ar globoja teroristus.

♦ Havanos radijas pranešė, 
kad Amerikos komunistė Angela 
Davis Kuboje viešės vieną sa
vaitę, o iš Kubos skris dar į Čilę.

♦ Iš komunistinės Kinijos į 
Hong Kongą atskrido pirmas Ki
nijos keleivinis lėktuvas, atvežęs 
į Hong Kongą Irano šacho žmo
ną Farah Pahlevi.

Įstaigų sekretorės dažnai ma
šinėlė rašo, spausdamos raides 
pieštukais, kad nenulūžtų jų 
gražūs, ilgi nagai.

Premjeras pareiškė, kad toks 
valdininkų nerangumas ir ne
siskaitymas su žmonėmis, nusta
to piliečius prieš valdžią ir pa
deda komunizmui plėstis. Jis 
įsakė Įstaigų prižiūrėtojams 
griežtai žiūrėti, kad visi tar
nautojai laiku ateitų Į darbą ir 
neskaitytų Įstaigose laikraščių, 
bet dirbtų.

Japonų premjeras 
pas Mao Tse Tungą

PEKINAS. — Trečiadienį Ja
ponijos premjerą Tanaką ir už
sienio reikalų minister} Ohirą 
priėmė Mao Tse Tungas. Jis pa
sitiko svečius ir premjerą Chou 
En Lai klausimu: Ar karas pa
sibaigė ar ne? Iš Pekino prane
šama. kad pasitarimai dėl nau
jų Japonijos-Kinijos santykių 
vyksta gerai ir numatoma pa
skelbti apie diplomatinių santy
kiu užmezgimą.

Reuters agentūra pranešė, kad 
Mao Tse Tungas su japonų sve
čiais kalbėjo apie maistą, budiz
mą ir literatūrą. Mao padova
nojo Japonijos premjerui šešias 
knygas, jų tarpe kinų poeto Chu 
Yuan knygą.

Ieško diplomatų
Norintieji darbuotis JAV di

plomatinėje srityje ar US Infor
mation Agency, gali laikyti nu
statytus egzaminus. Kandidatai 
ar kandidatės turi būti Ameri
kos piliečiai nemažiau kaip 7^ 
metų ir nejaunesni kaip 21 m. 
amžiaus. Aplikacijoms gauti rei
kia rašyti; The Board of Exami
nations for the Foreign Service, 
7113 Departament of State, Wa
shington, DC. 20520.

LEIDŽIA UŽDIRBTI IKI 3,000 DOL 
BE JOKIO PENSIJOS MAŽINIMO 
WASHINGTONAS. — Senatas nubalsavo 76-5 balsais pakeisti

pensininkų, kurie dar nori dirbti, atlyginimo įstatymą. Siūloma 
leisti uždirbti pensiją gaunančiam asmeniui iki 3.000 dol. per 
metus, neprarandant nė vieno dolerio iš pensijos. Nežinia dar, 
ar šis pasiūlymas bus priimtas Atstovų Rūmuose, kurie prieš 
15 mėn. priėmė įstatymą, leidžiantį pensijos gavėjui uždirbti iki 
2,000 dol., ką. remia ir vyriausybė. Senato finansų komitetas siūlė 
2,400 dol. ribą, o senatas tą pakėlė iki 3,000 dol.

Daužvardžio Fondas 
paskyrė premijas 
ČIKAGA. — Trečiadienį LžS- 

gos Centro Valdyba paskyrė pir
mąsias premijas iš neseniai įs
teigto jauniesiems žurnalistams 
skatinti Daužvardžio Fondo. Iš 
fondui prisiųstų jaunųjų žurna
listų spaudos darbų sprendžiant, 
konkurse dalyvavo tik maža da
lis i lietuvišką spaudą rašančių 
jaunuolių.

Pirmąją premiją Daužvardžio 
Fondo valdyba paskyrė Jūratei 
Jasaitytei, antroji premija te
ko trims: Rimai Janulevičiūtei, 
Emilijai Pakštaitei ir R. Seleniui 
iš Detroito. Trečioji premija 
skirta R. Genčiuį-ir Kardei Ve- 
selkaitei, irgi iš Detroito. Visi 
kiti laimėtojai — čikagiečiai.

Premijos laimėtojams bus 
įteiktos V. Alanto akademijos 
metu, šį sekmadieni, 4 vai. Jau
nimo Centre.

Europos Rinkai 
trūksta reklamos
PARYŽIUS. — Europos spau

da plačiai nagrinėja priežastis, 
kodėl Norvegijos gyventojai pa
sisakė prieš įstojimą į Bendrąją 
Europos Rinką. Nurodoma, kad 
rinkos vadovybė, biurokratija, 
jsikūrusi Briuselyje, nesugebėjo 
išgarsinti rinkos, kaip Europos 
vienybės ir darnaus bendradar
biavimo simbolio. Rinkos va
dovybei rūpi tik ekonominiai 
klausimai, ji nesirūpina žmogiš
kų vertybių, “sielos” puoselėji
mu. Toks vadovybės vienašališ
kas atsinešimas ir vien ekonomi
nio augimo skatinimas nepatin
ka daugeliui mažesnių Europos 
valstybių žmonių.

Niekas neabejoja, kad rinka 
yra, ekonominiu požiūriu, labai 
sėkminga. Nurodoma, kad Pran 

'cūzijos darbininkas ne tik turi 
labai didelį įvairių prekių pa
sirinkimą, bet turi ir lėšų joms 
pirkti. Prancūzas darbininkas 
gauna daugelyje pramonės šakų 
penkių savaičių apmokamas ato
stogas, gauna metų gale dovaną 
— viso mėnesio algą. Rinkos 
valstybėse beveik nėra bedarbių. 
Tie ekonominiai laimėjimai ta
čiau neapeliuoja į Norvegijos 
žmones, kurie nubalsavo nestoti 
Į rinką. Rinkos valstybėms da
bar neaišku — kodėl?

Praėjusią savaitę Vietname 
žuvo vienas amerikietis, du mi
rė ne kovos lauke.

♦ Kambodijoje teroristų bom
ba susprogdino Amerikos amba
sados automobilį, užmušė du po
licininkus, lydėjusius mašiną ant 
motociklų, užmušė vieną praei
vį ir keturis sužeidė, tačiau au
tomobilyje buvęs ambasados 
charge d’affaires visai liko ne
paliestas, 
atentatas 
plomatus

Tai jaię ne pirmas 
prieš amerikiečius di- 
Kambodijos sostinėje.

Dabartinis Įstatymas numato, 
kad dirbantis žmogus, sulaukęs 
65 metų gali toliau uždirbti iki 
1680 dol. per metus iki 72 metų 
amžiaus. Jei jis uždirba dau
giau, tai už kiekvienus du dole
rius, uždirbtus virš 1,680 dol. 
sumos, jis praranda vieną dolerį 
iš savo pensijos. Jei uždarbis 
siekia 2,880, tai pensija suma
žėja doleriu už kiekvieną uždir
bamą dolerį.

Senatorius Goldtwateris siūlė 
visai panaikinti bet kokias už
darbio ribas. Tos ribos esančios 
neteisingos, nes socialinio drau
dimo negalima laikyti lyg sutar
timi mesti darbą. Jokios ribos 
nėra žmonėms, kurie dirba su
laukę 72 metus amžiaus. Jie ga
li gauti visą pensiją, nežiūrint 
kiek jie uždirbtų. Kodėl reikėtų 
bausti 65 metų pensininkus ? Sen. 
Goldwateris nurodė, kad pensi
ninkai, kurie uždirba iš savo in- 
vestacijų, gali uždirbti kiek tik 
nori ir jų pensijos nemažinamos. 
KodėLreikia išimtį daryti darbo 
žmonėms?
" Įteikia manyti kad uždarbio 
riba bus nuspręsta abiejų kon
greso rūmų konferencijoje. At
stovų Rūmų pasiūlyti 2,(XX) ir 
senato — 3,000 gali virsti kom
promisu — apie 2,500 dol. už
darbio riba.

Prezidentas puola 
savo oponentą

SAN FRANCISCO. — Prezi
dentas Nixonas rinkimų kampa
nijoje pasakė kalbą, kurioje jis 
prašė klausytojų leisti jam pabū 
ti Baltuose Rūmuose dar ketve- 
ris metus. Jis norįs užtikrinti 
pasaulinę taiką, darbus visiems 
amerikiečiams ir laimėti visų 
piliečių tvirtą įsitikinimą, kad 
Amerika yra didelė, gera ir gra
ži šalis.

Prezidentas pareiškė, kad sen. 
McGoverno pasiūlymai sumažin
ti gynybos išlaidas padidintų ag
resijos pavojų visame pasaulyje, 
tai būtų žingsnis į karą, o ne į 
taiką. McGoverno siūlymai kon
fiskuoti turtus ir pertvarkyti pa
jamų mokesčius sumažintų in
dividualią iniciatyva ir nusmuk
dytų biznio investavimus, o jo 
šalpos pasiūlymai padarytų tai, 
kad žmogui geriau apsimokėtų 
nedirbti, negu — dirbti.

Prezidentas savo keliose kalbo
se Kalifornijoje viliojo demokra
tus balsuoti už jį.

atvyko Į Kubą
MIAMI. — Naujausia tarptau

tinio komunizmo herojė, ameri
kietė Angela Davis, apvažinė- 
jusi Sovietų Sąjungą ir komu
nistines Rytų Europos šalis, at
vyko j Kubą, kur irgi buvo la
bai iškilmingai sutikta. Neskel
biama. kiek ji Kuboje viešės.

Kubos radijas paskelbė, kad ji 
atvyko iš Čekoslovakijos “geros 
valios” vizito.
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Detroito naujienos
t~oio Kaimo spektaklis 
ntrojo kaimo humoro ir saty- 
mektaklis rugsėjo 23 d. pra

šu pasisekimu. Programa 
eno lapo perlenkta, ant vir- 

> kaimo trobelės atvaizdas. 
?ramos viršutinėje dalyje 
šas lotyniškai. Išvertus lie
kai būtų maždaug taip: Be

k- n nėra pasaulio. Spektaklis itėvaįs j ų buvo 
y r'‘s dėjo 25 min. vėliau negu|. 
bu o skelbiama. Laukiant spek
taklio nebuvo kada nuobodžiau- 
t:

gogą ūda, Trumpos distancijos, 
Meilė amžina, ir daugelis kitų 
gabaliukų kuriuos čia nebūtinai 
vardinti.

Spektaklis tęsėsi tris su puse 
valandos, bet publika, atrodo, 
nenuobodžiavo, žiūrovus skaniai 
prijuokino. Buvo ir pusiau rie
bių dalykėlių, kur vaikams ste
bėti nevisai tiktų, o vis tik su

, Kas būtų galima abelnai pa
sakyti apie aktorius? Nebūda
mas tos srities žinovu kritikuo-es sėdėjome prie stalų, o ju-i

< Detroito studentai: Karve- ti nesiimu. Sprendžiu iš publi-j 
. Mikulionis, R. Selenis, vJkos katučių.

as, A. Skrebutėnas, A. Jas-
ir kiti publikai patarnavo ko , atrodo, kad kiekvienas aktorius 
norėjo atsigaivinti, o stu-' individualiai atliko savo roles

i pasigėrėtinai. Aktoriai scenoje 
laikėsi laisvai, kas ir įrodo natū
ralumą. Dekoracijas keitė sce- 

' nos tamsoje, gana greitai ir štai 
.... , (vėl vaizdelis. Persitvarkymas 

iri uz angos suvėnmą 15 111 0Įscenos tamsoje primena persi- 
bar-dotas vyras ir pradėjo ais-; 
k’nti kodėl pasivadino Antruoju 
k"'mu, o ne kitaip. Aktoriai: Jū
ratė Jakštvtė. Eglė Juodvalky
tė Timas Cinką, Vytas Marčiu- 
knitis, Romas Stakauskas ir prie- 
va’zda (kaip jis pats vadinasi), 
z Ims Antanaitis. Prie čikagie- 
' u dar rr sijungė detroitietis 
Karolis Balys, čia vadinamas An
tanėliu. Per visą, ir gana ne- 
t mna spektakli, davė apie 36 
vaizdelius, būtent: Atidarymas 
(prakalba), .Meilės istorįja, Mer

’ ’ . Atrodo, kad žiūro
vai aktorius priėmė šiltai. Man

k u 
k a-.
dei.tęs. kurių pavardžių taip ir! 
ne užsirašiau, vaišino skaniais 
pj ragaičiais.

' ras'dėju0 spektakliui pirmas.

Colon, Mich., yra nedidelis miestelis, tačiau čia savo suvažiavimus daro Amerikos magikai. Čia 
matomas Senor Torino demonstruoja gatvėje seną magikę triką — ore kabančią mergina, kuri 

yra Debbie Simmering, 17 mėty, iš Oak Hills, Mich.

lima sakyti yra tik apie trys 
šimtai.

tvarkymą kai kurių programų Jūry šaulię penkmetis 
televizijoje.

Manyčiau, kad antras kaimas 
galėtų būti pakviestas kas me
tai į Detroitą, bet ne vaikams, 
nors matėsi ir nepilnamečių. 
Publikos atsilankė pusėtinai, 
apie pustrečio šimto. Galėjo bū
ti ir daugiau, bet .šis savaitgalis 
buvo gausus parengimais — net 
trySi'.Reikia pripažinti, kad de- 
trojfįęeiai ne į visus parengimus 
lankosi. Aktyvių lankytoj ų ga-

Švyturio Jūrų šaulių Kp. De
troite penkmečio minėjimas įvy
ko rugsėjo 24 d., prasidėjo pa
maldomis šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, šauliai pamaldose 
dalyvavo uniformuoti su vėlia
vomis. Už žuvusius šaulius pa
maldas atlaikė ir pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. K. Simaitis. 
Akademinė dalis Lier. namuose 
prasidėjo su pavėlavimu, šven
tės minėjimą atidarė Mykolas

šį minėjimą atida-

lik tu daina man; Kur tas šalti
nėlis; Aš papuošiu žirgo galvą 
pinavijoms, ir kitas. Po ilgų ap
lodismentų solistas V. Verikai- 
tis paprašė, kad su juo kartu 
dainuotų Tėvynė brangi. Akom
paniatorius buvo Jonas Govėdas

Ji
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ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

Diriguos Alice
JAD5ENI, SIU METŲ SPALIO

Stephens
, LINKSMINS SVEČIUS 

BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.
Vakarienė — $8.00 asmeniui. ; .
Šokiais gros A. Stelmoko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome rasiu Naujienoms (1739 So. Halsted S L, 

C/.icago, III. 6C608 arba telefonu: HA 1-6100.
Ih-adžia 4:00 vai. po pietų.
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIENŲ BANKE!

kiamą skambino 
Govėdas. Į garbės c________

gen. J J iš Toronto.

Po meninės programos vyko 
bendros vaišės. Vaišių progra
mą pravedė A. Šukys. Maldą su
kalbėjo kun. K. Simaitis. Vai
šių metu sveikinimo žodį tarė 
sekantieji: St. Butkaus kp. var
du ir Centro Valdybos vardu M. 
šnapštys, M. Maksvytis iš Či
kagos, V. Rušas iš Toronto, L. 
B. pirm. V. Selenis, šaulių mote
rų vardu K. Kodatienė, solistas 
V. Verikaitis iš Toronto, V. Na
vickas iš Čikagos, moterų sekc.

Maksvytis pranešdamas, kad į septynias dainas: Bacinsko: Pa- 
staiga susirgo kuopos pirm. My
kolo Vitkaus žmona ir paguldy
ta ligonėn. Dėl šios priežasties 
jam pavesta 
ryti.

Amerikos 
pianu Jonas
prezidiumą pakvie7sti 
Černius, šaulių Sąjungos pirm. 
V. Tamošiūnas, K. Kodatienė, 
kap. K. Daugvidas, K. Daugvi
dienė, kun. K. Simaitis, L. B. 
pirm. V. Selenis, N. Martinkus, 
V. Rušas ir Toronto ir kap. J. 
Mitkus. Toliau vyko vėliavų įne
šimas, mirusių už Lietuvos lais
vę pagerbimas ir invokacija, ku
rią sukalbėjo Šv. Antano para
pijos klebonas K. Simaitis.

Toliau vyko svečių ir sekreto
riato pristatymas: St. Kaunelie- 
nė, A. Grinius, A. Žiedas, V. Min
gėla, V. Selenis ir A. Sukauskas. 1 V. Kulbokienė, . birutinin- 
Minėjime svečių dalyvavo ne tik | vardu K. Daugvidienė, sava
iš Detroito apylinkių, bet ir iš 
Čikagos ir Toronto. Sekė sava
norių kūrėjų pagerbimas: gen. 
J. Černiui, K. Daugvidui ir J. 
Mitkui prisegtos gėlės. Tolimes
nei programai pravesti pakvies
ta studentė A. Banionyte.

Pagrindinę kalbą apie švytu
rio Jūrų šaulių kuopos'Detroite 
Įsikūrimą kalbėjo šaulys kuopos 
vicepirm. kap. St. Malinauskas.

Švyturiečiai Detroite įsikūrė 
1967 m. sausio mėn. 17 d. Pra
dininkas kap. J. Petrulionis. Pir
mieji Jūrų šauliai: J. Balnionis 
ir A. Mateika. Pre.legentąs savo 
kalboje priminė Lietuvos atsikū
rimo dienas ir šaulių dalyvavi
mą Klaipėdos krašto atvadavi- 

į me. šauliai didelį vaidmenį su- 
į vaidino ne tik kariškai, bet ir 
kultūrinėje veikloje. Po Ant
rojo pasaulinio karo čia išeivijo
je— Amerikoje ir Kanadoje at
kurta šaulių Sąjunga, kuri’ ne
paprastai gyvai reiškiasi, lietu
vių centruose Amerikoje ir Ka
nadoje kuriasi šaulių kuopos. 
Kaip jau žinoma, ir Detroite yra 
dvi kuopos: Stasio Butkaus kuo
pa. kuriai vadovauja pirm. V. 
Tamošiūnas, o vėliau įsikūrė Jū- 

irų šaulių kp., kuriai vadovauja 
energingas pirm. M. Vitkus. Kuo
pa dabartiniu metu turi 150 na
rių, iš kurių sudaroma šaudymo 
sekcija. Nupirktas netoli Man
česterio prie “Dainavos” žemės 
sklypas. Trečdaliu prisidėjo ir 
šaulių Butkaus kuopa, šv. Jūrų 
Š. kp. turi savo vėliavą, kurios 
mecenatas yra J. Kinčius. Mini
mam žemės sklypui pirkti šauliai 
suaukojo 4250 dolerių. Kuopos 
pirm. M. Vitkus vienas paauko
jo 2,000 dolerių. Iš to galima 
spręsti, koks pirmininko pasi
šventimas šaulių gerbūviui. Aiš
kiai matosi, kad kuopa stovi ant 
tvirtų pagrindų.

Prelegentas St. Malinauskas 
baigdamas savo kalbą linkėjo 
pirm. M. Vitkui ir visiems Jū
rų kp. šauliams ir toliau ener
gingai ir nepailstamai dirbti kol 
bus išvaduota iš komunistinės 
priespaudos mūsų kenčianti tė
vynė. Po prelegento kalbos su
giedotas Lietuvos himnas ir iš
neštos vėliavos.

Po penkių minučių pertraukos 
prasidėjo meninė dalis. M. Sa- 
jus skaitė savo kūrybos poemą,

norių kūrėjų vardu J. Mitkus, 
A. Armalis ir St. Lungys. Pri
imtas pasiųsti užuojautos laiš
kas kp. pirm. M. Vitkui, staiga ir 
netikėtai apsirgus jo mylimai 
žmonai. Vaišės užsitęsė iki 4:30 
v. p. p. Vaišes skoningai paruošė

specialiai paruoštą sukakčiai, K. 
Kudatienė skaitė savo kūrybą 
apie Lietuvą. Po to solistas V. 
Verika'tis iš Toronto padainavo

vyr. šeimininkė Marytė Krisčiū- 
nienė su pagelbininkėmis K. Kir- 
velaitiene, ir p. Kniurienė su 
dukromis.

— Lituanistinės mokyklos tė
vų komitetas Mercy kolegijos sa
lėje spalio mėn. 7 d. 7 vai. ruo
šia vakarą su menine programa 
ir šokiais. Meninę dalį atliks so
listė Aldona Stempužienė iš Cle
veland©. šokiams gros V. Pe
trausko orkestras. Kviečiama vi
suomenė atsilankyti. Savo atsi
lankymu paremsite lituanistinę 
mokyklą.

— Spalio mėn. 14 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių namų ir Dariaus-Girė
no valdybos kartu ruošia 10 me
tų namų sukaktį. Meninę dalį 
atliks St. šližio Jaunimo choras, 
šokiams gros V. Petrausko or
kestras. Stalus galima užsisa
kyti jau dabar pas Liet, namų 
ir Dariaus-Girėno klubo valdybos 
narius tel. 825-0776. Detroito vi
suomenė prašoma atsilankyti ir 
paremti savo kultūrinį židinį. 
Maistas bus gaminamas geriau
sių šeimininkių. Mieli svečiai, 
Lietuvių namai jūsų laukia.

— Lapkričio mėn. 18 d. 7 vai. 
Detroite Cretwood auditorijoje 
įvyks neeilinis kultūrinis paren
gimas. Liet. Fondo vajaus Ko
mitetas kviečia iš Čikagos Dai
navos ansamblio muzinį veika
lą “Sidabrinė diena”. Ruošiama
si intensyviai. Tuo reikalu vyks
ta dažni vajaus komiteto posė
džiai. Tokie veikalai Detroite 
būna reti, tad detroitiečiai ne
praleiskite progos. Įsidėmėkite 
dieną ir valandą ir užsirašykite 
į kalendorių. Bilietų kainos 4,

5 ir 7 doleriai asmęniuĖ Jauni
mui per mokyklas grupinės kai
nos žymiai papigintos.
_ Spalio mėn. 15 d. 3 vai., 

sekmadienį, Lietuvių namuose 
bus minimas 50 m. Lietuvos uni
versiteto atkūrimas — akademi
ja ir meninė programa. Prasi
dės iš ryto pamaldomis 10:30 vai. 
šv. Antano parapijos bažnyčioje. 
Pamaldos bus už žuvusius ir nu
kankintus. Liet, namuose įvyks 
akademija ir meninė programa. 
Meninę programą atliks solistė 
Gina čepkauskienė iš Montrea- 
lio. Po minėjimo vaišės. Bilie
tus jau dabar galima gauti pas 
visus Kultūros Klubo valdybos 
narius: St. Kaunelienę, A. Mus- 
teikį ir kitus. Tuo reikalu bus 
išleistas leidinys — programa. 
Kas dar nori savo sveikinimą į 
minėtą leidinį įrašyti, skambin
ti telef. TA 6-7187.

— Šiuo metu sekmadieniais 
nuo 8:25 vai. iki 9:05 vai. pa
ruošia ir praveda Lietuviško bal
so radijo programą Stasys Gar- 
liauskas. Taigi, visais progra
mos reikalais prašoma kreiptis 
telef. TA 6-1385. A. Miežis

KITUS SKAITYTI

O V J U. N A S
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Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 203 puslapiai, c antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už S4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas sausite, įei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Where has
all the

It just goes.
You shake your head.
You see it slip out of your hands 

and you worry.
Instead of worrying, why not do 

something about your money? Save, 
some. Painlessly.

Join the Payroll Savings Plan 
where you work..

Your money will add up faster than 
ever before, because now there’s a 
bonus interest rate on all U.S. Sav
ings Bom ds, Nqw E Bonds pay 5^2% 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4%. the first year). That ex
tra payable a$ a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970...with a com
parable improvement for all older 
Bonds.

Get a grip on your money the Pay
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go.

Bonds suUį. If lost, stolen, or destroyed, 
we replscę thesu When needed, they esą be 
eashed M your bok. Tkx may be deferred

Now Bonds pay a bonus at maturity

I TrMMwy w«i The A4-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, IIL 60608
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RUSIFIKACIJA

NOW INSURED TO $20,000.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

Kai kas sako viltį esant neiš
mintingųjų paguodą, bet aš ti
kiu, kad viltis yra galingas stu
mi uoklis pirmyn ne tik žmonijos 
bei paskirų tautų istorijos, bet 
ir atskiro žmogaus gyvenimo. Aš 
tikiu lietuvių tautos ateitimi ir 
niekad nenustoju vilties, kad ji 
peržengs visas bedugnes ir, iš
ėjusi į kitą krantą, taps laisva, 
suras pastovų saugumą, surinks 
savo sparnais visame pasaulyje 
išblaškytus savo vaikus, suda
rys sąlygas savo genijui išsi
skleisti kultūriškai bei medžia
giškai ir išsikovos sau garbingą

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF 55,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

Raginkite savo apylinkę

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

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, President į Phone 847-7747

z REGULAR
ZJ PASSBOOK

ACCOUNTrer Annum

“Naujosios Vilties” žurnalas be 
jokių rezervų priešinasi bet ko
kiam, ypač organizuotam bendra
darbiavimui, išskyrus asmeni
nius kontaktus su savo giminėm 
bei pažįstamais. Kodėl? Todėl 
kad priešas galįs padaryti išva
dą, jog mes pripažįstą okupaci
ją ir kad tokį bendradarbiavimą 
komunistai galį išnaudoti savo 
propagandai. Tai yra vienas 
kraštutinis požiūris Į bendradar
biavimą.

tautų likimą ir, turėkime vilties, 
kad atsilieps teigiamai.

Mums, lietuviams, istorijos ra
tas irgi kol kas nesisuka mūsų 
naudai, bet atsiminkime, kad tai 
jau nebe pirmas kartas mūsų 
istorijoje. Mąstydamas apie lie
tuvių tautos likimą, aš savo ro
mane “Pragaro Pošvaistės” ra
šiau, kad likimas mums lėmė eiti 
per bedugnę parmestą virvę ir 
kad mūsų priešai visaip galavo
si nustumti mus į prarają, ta
čiau jų kėslai per ištisus am
žius nuėjo niekais. Po trumpos 
laisvės pertraukos šiandien mes 
vėl esame pastatyti ant bedug
nės kranto, tik priešų kėslai ir 
šiandien nebus sėkmingesni, 
kaip kad praeityje, juo labiau 
kad šiandien mes esame kur kas 
atsparesni tautiškai, intelektu- 
ališkai ir dvasiškai, kaip bet ka
da savo istorijos eigoje. Nepri
klausomybė mums įdavė į ran
kas galingą ginklą rungtis su 
vergijos nešėjais.

Mes visi turime pagrindo di
džiuotis savo tauta. Kaip pa
grobtas ir maskolio nešvariame 
delne sugniaužtas deimantas, 
Lietuva spinduliuote spinduliuo
ja mums ir pasauliui savo moks
lo, meno ir sporto laimėjimais, 
šiandien' nebėra jokia- naujiena 
matyti lietuvių vardus, įrašytus 
vakarų pasaulio mokslininkų, 
ir sportininkų pirmose eilėse. Ne
trūksta panašių laimėjimų ir lie
tuvių išeivijoje. Mes čia sugeba
me suorganizuoti didžiulius šo
kių ir dainų festivalius, mes ste
biname amerikiečiu ir kitas tau-

_ _ Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos^ lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60606

2. Kitas kraštutinis požiūris, 
kuriam atstovauja komunistinė 
spauda “Vilnis” ir “Laisvė” ir 
prie kurių dedasi “Vienybė” siū
lo su okupuota Lietuva bendra
darbiauti be jokių rezervų;

3. Tarp tų kraštutinių srovių 
pasireiškia trečioji, kurią būtų 
galima pavadinti liberaliąja, ši 
srovė siūlo atsisakyti nuo kon
servatyvaus nusistatymo ir ieš
koti bei išnaudoti visas galimy
bes ryšiams su kraštu palaiky
ti, tačiau nepataikaujant oku
pantui ir nepripažįstant paties 
okupacijos fakto. Ryškiausiai tai 
srovei atstovauja “Akiračių” 
žurnalas, kuris yra “atviras” 
vykstančioms Krašte atmainoms 
ir stengiasi apie jas plačiai pa
informuoti savo skaitytojus. 
Maždaug tokios pat linkmės lai
kosi ir “Metmenų” žurnalas.

4. Visa kita spauda su “Drau
gu” priešakyje, nors apie įvy-

UN1VEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

tybes savo pajėgumu pastatyti i 
operas, mūsų dailininkai prasi-j 
muša Į pirmąsias eiles New Yor- 
ko, Paryžiaus ir Komos mene 
pasauliuose ir t. t. Per paskuti-: 
nius dešimtmečius mes labai ir 
visokeriopai subrendome kūry
biškai. Lietuvių tautos kalva-1 
rijos kelias dar nepasibaigė. Iki' 
laisvės aušros mums dar daug 
teks patirti nuostolių, kančios 
įr nuoskaudų, tačiau aš negaliu 
įsivaizduoti, jog mūsų kad ir 
galingi priešai pajėgtų nustum
ti į prarąją seną, gyvybingą, 
veržlią, kūrybingą ir ambicingą 
tautą, davusią pasauliui Done
laitį, Čiurlionį, Oskarą Vladislo
vą Milašių ir Adomą Mickevičių 
naujaisiais laikais ir didžiuosius 
Lietuvos imperijos kūrėjus se
naisiais laikais!

Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00,

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

tinti”. Tai nžra konkretus pa
sisakymas už bendradarbiavimą, 
bet kaip gali “objektyviai ver
tinti Lietuvos kūrybinį gyveni
mą” jo nepažinęs iš arčiau?

Skerspiūvis per raudonąją 
Rusiją ir ateities perspektyvos

Aš bandžiau padaryti skersi
nius piūvius per mūsų išeiviją, 
jaunimą, politinę okupuotos Lie
tuvos padėtį ir prieš baigdamas 
bei darydamas išvadas noriu pa
daryti trumpą skersinį piūvį ir 
per Rusijos politinę būklę.

Visada atsimintina, kad rau
donojoje rusų imperijoje tėra 
tik 50 % tikrųjų rusų, vadinamų 
didžiarusiais; kitus 50% suda
ro pavergtos tautos, kurios puo
selėja viltį ir daro ką gali pogrin
džiuose nusikratyti maskolių 
viešpatavimu. Ir pačiuose rusuo
se veikia stiprus pogrindis, ko
vodamas su nepakenčiamu reži
mu, kitaip sakant, pogrindyje 
veikiančios jėgos graužia raudo
nosios imperijos pagrindus. Nie
kas nežino rusų komunizmo prie
šų skaičiaus, bet, be abejo, jų yra 
milijonai ir milijonai, kurie lau
kia išsivadavimo iš dusinančio 
raudonojo glėbio. Gegužės mė
nesio prasiveržimas Kauno gat
vėse yra labai aiškus rodiklis, 
kokios nuotaikos viešpatauja 
Maskolijos pogrindžiuose.

Viltingomis išsilaisvinimo nuo
taikomis gyvena ir vadinamieji 
satelitiniai kraštai. Prisiminti
nos čia Vengrija ir Čekoslovaki
ja. Vėlgi būtų naivu tikėti, kad 
vokiečiai sutiktų su perpus per
plautos Vokietijos faktu ir kad 
vakarų vokiečiai nurašytų savo 
brolius rytų vokiečius Kremliaus 
valdonams. Jokios opurtunis- 
tinės sutartys negali užgydyti 
padarytų žaizdų ir negali pakeis
ti ir nepakeičia natūralaus tau
tos siekimo savo žemes sujungti 
krūvon. Rusai draugų neturi, at
virkščiai, visos vakarų valstybės 
žiūri Į juos su nepasitikėjimu, 
baime ir neapykanta. Kai kurių 
vakarų valstybių sutarčių pasi- 
rašinėjimas su Maskva — ypa
čiai čia turiu galvoje Ameriką ir 
vakarų Vokietiją — tėra tik tai
kos pučiamas burbulas, nes visi 
puikiai supranta, kad po tuo tai
kių žodžių sriautu vyksta negir
dėtas istorijoje ginklavimasis, 
kad taikos balandžiai labai greit 
gali virsti atominėmis raketomis 
ir kad todėl tos sutartys never
tos nė tualetinio popieriaus at
plaišėlės... Ypačiai atsimintina 
ir tai, kad kinų rusų pasienyje 
stovi sutelktos milijoninės armi
jos. Rusų komunistų partija per 
50 metų savo krašto ekonominių 
problemų nepajėgė išspręsti ir 
neišspręs. Jei Rusija nebūtų ga
vusi ir negautų paramos iš vaka
rų, raudonoji santvarka greičiau
siai seniai būtų sugniužusi. No
riu pabrėžtinai pasakyti, kad 
komunizmas savo galybės vir
šūnę jau peržengė ir kad rau
donoji žvaigždė jau ėmė leistis 
žemyn. Komunistų išvijimas iš 
Egipto yra Rusijos riedėjimo pa
kalnėn vaizdus ženklas. Laikas 
nebedirba komunizmo naudai. 

Pasipriešinimas komunizmui au
ga visur. Aš čia nenustatinėsiu 
tikslių datų, bet man rodos, kad 
per šį dešimtmetį turėtų įvykti 
pasaulio mastu politinių atmai
nų, kurios, be abejo, atsilieps ir į

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

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

vietą pasaulio t jutų tarpe. Aš 
pasitikiu savo tautos ištverme 
ir jos sugebėjimu sėkmingai la
viruoti vingiuotais istorijos ke
liais. Tautos didybė ii galybė 
glūdi ne jos gyventojų skaičiuje, 
bet jos kūrybiniuose poveržiuose.

Taip aš matau lietuvių tautos 
ateitį, žvelgdamas į jos dabartį.

(Pabaiga)

'• i arybinės" Lietuvos propagandistai ir Maskvai parsidavusieji kvislingai rašytojai tvirtina, kad nepriklauso
moje Lietuvoje statybos nebuvo, kad statyba prasidėjusi tiktai prieš porą mėty, kai soviety inžinieriai paruošė 
planus. Paveiksle matome 1933 metais Šančiuose pastatytą aukštesniąją mokyklą. Planus paruošė architektas 
S. Kudirka. Namas tvirtas, erdvus ir tinkamas mokyklai. Rusai tokių tvirtų namų nepajėgia pastatyti. Žir

mūnų mūrelių sienos jau pleišėja, o ža'ių lentų grindys sukinėjasi ir traška..

SWOBODA, New Jersey. — 
Viena sovietu propagandos mė
giamiausia tema yra dumti sve
timiems akis tvirtinant, kad va
dinamose “sąjunginėse respubli
kose” vietinė gyventojų kalba 
yra privilegijuojama, kas turė
tų reikšti, kad gyventojų santy
kiuose su valdžios pareigūnais 
Lietuvoje vartojama lietuvių, 
kalba, Estijoje estų kalba, Uk
rainoje ukrainiečių kalba arba 
Gruzijoje gruzinų kalba. Tikru
moje “tarybinių kalbų motinė
lė” rusų kalba pilnu tempu var
tojama rusifikacijos planams.

Ukrainų laikraščio Swoboda 
pranešime iš Kievo rašoma, kad 
pačioje Ukrainos sostinėje su
ruoštoje lenkų pramonės paro
doje sovietų valdžia įsakė paša
linti ukrainiečių kalboje ant eks
ponatų užrašytus paaiškinimus 
ir tuos užrašus pakeitė rusiškais.

(Tęsinys)
Mano nuomone, labai pavojin

ga užsikonservuoti savo pažiū
rose kaip konservų dėžutėse ir, 
užsiglaudus už savo susipilto py
limėlio, be atodairos pyškinti į 
tuos, kurie už to pylimėlio ne
nori glaustis. Aš labai abejoju, 
ar nieko nedarymo taktika gali 
būti naudinga išeivijai, ypačiai 
jaunimui ir aplamai visai tautai, 
labai smarkiai pasinešusiai iš
vengti kapo ir gaivalingai žengti 
pirmyn išsilaisvinimo keliu ? Ka
žin ar mums naudinga pasista
tyti tokias barikadas, kurias mes 
patys bijome peršokti ? Man ky
la klausimas, ar dėl santykių su 
okupuota Lietuva mums netrūk
sta lankstesnės taktikos, ar mes 
nebūsime sustagarėję užsimuš
tinai tvirtindami, kad kartą mū
sų priimtas nuosprendis yra ge
riausias ir neklaidingiausias ? 
Anuomet mes užspringtinai dai
navome, kad be Vilniaus nenu- 
rimsime ir dainavome tol, kol ga
vome gėdingą ultimatumą, ku
ris mus skaudžiai pažadino iš 
“tvirto nusistatymo”.

Išeivijos visuomenėje ir spau
doje pasireiškia dėl bendradar
biavimo su Kraštu keturios pa
grindinės srovės:

1. Mūsų veiksniai ir konserva
tyvioji visuomenė, kuriai ryš
kiausiai atstovauja “Naujienos”, 
“Dirva”, “Laisvoji Lietuva” ir

— 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 žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl, gra
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 v laumes Tėvų žemėje. Labai gražūs leidinys, 
didelio formato. Ketais 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 LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai, 
kaip senovės lietuviai ir žemai-

kius Lietuvoje rašo, tačiau apie 
vykstančias ten atmainas vengia 
rašyti, o jei ir rašo, tai tik iš 
neigiamos pusės. Kanadiškis sa
vaitraštis “Tėviškės Žiburiai’ ir
gi laikosi rezervuotai, bet kiek
vieną savaitę duoda plačią Lie
tuvos Įvykių kroniką.

Taigi, jei visa mūsų spauda, 
išskyrus komunistinę vieningai 
smerkia ir nepripažįsta Lietuvos 
okupacijos, tai ir po 30 metų ne 
vienodai žiūri į bendradarbiavi
mą su kraštu. Tik ji vienodai 
žiūri ir skatina asmeninį bendra
darbiavimą palaikant ryšius su 
giminėmis, nors, tiesą sakant, 
čia kieno nors leidimo niekas ir 
neprašo, ir to pobūdžžio bendra
darbiavimas vis vien vyktų, ar 
kas jam pritaria, ar nepritaria.

Mūsų, vyresniosios kartos 
žmonių, vienokie ar kitokie san
tykiai su Kraštu nebepakeis: 
mūsų šaknys liko Lietuvoje, ir 
jos ten pasiliks tol, kol mes ne
iškeliausime ten, iš kur niekas 
nebegrįžta. Kalbėdamas apie 
bendradarbiavimą su Lietuva, 
daugiausia turiu galvoje jauni
mą, kurio šaknys jau nebe Lie
tuvos žemėje. Išeivija yra at
plėšta šaka nuo tautos kamieno. 
Mes, vyresnioji karta, maitina
mės lietuvybės kapitalu, sukrau
tu laisvės metais, bet jau nebe
gali būti tokio stebuklo, kad iš 
atplėštos šakos iššokę pumpurai 
galėtų pakankamai tautiškai 
maitintis tos šakos sultimis. Ar 
mes kartais nebūsime pakanka
mai įvertinę to fakto, jog nulie- 
tuvėjimui pristabdyti būtų la
bai reikalingos ir iš tautos ka
mieno trykštančios sultys? Per 
okeanus, iš tūkstančių mylių at
stumų, svetur gimusiam ir au
gusiam jaunimui Lietuva tėra 
abstraktas, labai miglota geo
grafinė sąvoka, neaiškus žemė
lapyje taškas, kurio jis net ir 
formos neįsivaizduoja. Tik jau
nuolis, kuris susitiks su Lietuvos 
jaunimu, kuris pats pajus po ko
jom savo tėvų žemę, kuris pa
matys jos gamtą ir pakvėpuos 
jos oru, kuris pamatys savo tau
tos istorijos pėdsakus, Įrėžtus ar
chitektūroje ir aplamai meno kū
riniuose, turės aiškų, sakyčiau, 
apčiuopiamą savo tautos vaizdą 
ir vargu ar jį beužmirš.

Bendradarbiavimo su Kraš
tu problema rado atbalsio ir Jau
nimo Kongreso nutarimuose. 
Kalbėdamas apie lieutvių tautos 
reikalus, Kongresas “ragina iš
eivijos lietuvių jaunimą skirti 
pavergtos Lietuvos okupantą 
nuo okupuoto lietuvio ir domėtis 
pavergtos Lietuvos kūrybiniu 
gyvenimu bei objektyviai jį ver-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

deri tokiu adresu:

6
 ON SAYINGS CERTIFICATES 
% OF $10,000. OR MORE ' 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

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

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

Savings and L<

UNIVER

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.
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gus, pinigėlių gaudytojus, tai mių, nevertų popierio, ant kurio mas katalikų spaudos organas
aišku, kaip diena.

Jisai juos ir išjuokia, pasinau-
tas pasikalbėjimas nudriektas. 
Daugiausia popierio sugadinta

ls cents per copy, 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos;
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams —___________
pusei metų 
trims mėnesiam*  
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose:
metam*________ ____
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1972.IX.23 d. Drauge paskelb
tas inicialais V. K. pasirašiusio 
to laikraščio bendradarbio “in
terview” su Broniu Raila, atsi
eit, žurnalistinis “pasikalbėji
mas su žymiu veikėju”...

Tas pasikalbėjimas ir išvis 
Broniui Railai duodamas privi
legijos posmuoti Drauge, kuni
gų ir vienuolių leidžiamajame ir

redaguojamajame katalikų laik
raštyje, katalikuose kelia rim
tą susirūpinimą.
Kam, kuriuo tikslu tatai daroma?

Ir tai jau ne nuo vakar, o me
tų metais.

Kad Bronys Raila yra dešimt 
kartų gudresnis už tuos idėjinius 
pasimetėlius ir Mamonos ver-

512.00
57.00

530.00
511.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius Leidi* Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halated St., Chicago, 
ŪL 60608. Telef. HAymarkat 1-6100.

Pinigui reikia liūsti pašta Money 
Orderiu kartu iu užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Tikėkime lietuvių tautos laisve
Šiandien visas pasaulis žino, kad pavergta lietuvių 

tauta kovoja dėl savo laisvės. Tai parodė pačios Lietuvos 
jaunimo pasiryžimas pasipriešinti okupantui, tai rodo ir 
didelė tremtinių dauguma. Tai parodė rusų tardomi lie
tuviai, tai parodė teismuose padaryti ir šiomis dienomis 
daromi teisiamųjų pareiškimai.

Mūsų tarpe atsiranda ir tokių, kurie, nematydami 
greitų ir konkrečių rezultatų, pradeda abejoti lietuvių 
troškimu būti laisvais ir nepriklausomais. Keli galvoti 
tingintieji ir iš praeities išvadų nemokantieji daryti inte
lektualai užsikrečia pesimizmu ir pradeda ieškoti “sąly
čio” su okupantu. Pirmon eilėn jie niekina kovoti pasiry
žusius lietuvius, šmeižia jų organizacijas ir nuvertina 
lietuvių tremtinių ryžtą kelti viešumon okupanto daro
mas skriaudas.

Kitataučiai, pasiskaitę apie jūreivio Simo Kudirkos 
drąsą pasipriešinti sovietų jūros policijai ir teismui, pa
siklausę apie Romo Kalantos ir jo draugų ryžtą, pavydi 
lietuviams. Jie norėtų, kad jų tautoje atsirastų Kudirkų 
ir Kalantų, kurie ryžtųsi pasakyti pasauliui apie sovietų 
karo jėgų ir policijos primestą vergiją. Jiems patinka 
lietuvių mokėjimas sugyventi, svarstyti savo reikalus, 
spręsti nesusipratimus ir atskirti pelus nuo grūdų.

Bet kai ko ir lietuviai turėtų pasimokyti iš kitų tautų. 
Daug mums reikėtų pasimokyti iš žydų. Sovietų Sąjun
goje didokas žydų skaičius yra rusų pavergtas, kaip yra 
pavergta visa lietuvių tauta. Rusai persekioja žydus dar 
aršiau negu lietuvius. Žydai buvo veržlesni negu lietu
viai, todėl dabar jiems taiko griežtesnes represijas. 0 gal 
žydai moka garsiau pasiskųsti? Rusai uždėjo žydams 
išvažiavimo mokesčius, bet visi žinome, kad tokių pačių 
mokesčių reikalauja ir iš išvažiuoti norinčių lietuvių.

Imituotinu pavyzdžiu galėtų būti Izraelio atsargos 
leitenanto Sauliaus žygdarbis priešiškame Libane. Visi 
atsimename, kad arabai teroristai Miunchene išžudė 
Olimpiadon atvažiavusių 11 žydų sportininkų grupę. Iz
raelio karo vadovybė lėktuvais išnaikino kelis arabų par
tizanų centrus, o vėliau pasiuntė ginkluotas jėgas į Liba
ną, kad išnaikintų ten besigrupuojančius partizanus. Leit. 
Saulius buvo pašauktas karo tarnybon, jam išaiškintas 
planuojomas žygis, duotas senas automobilis ir šeši gerai 
ginkluoti vyrai. Jis išvažiavo Į priešo teritoriją kartu su 
visa Izraelio karo jėgų ekspedicija.

Persikėlus kiton pasienio kalno pusėn, pradėjo gesti 
jo motoras. Už valandos jis išaiškino, kad jo radijo ryšiai 
su centru nutrūkę. Galėjo kliudyti kalnas, galėjo neveik
ti ir siųstuvas. Reikalą dar labiau pasunkino j pasienį 
važiuojanti Libano karių grupė. Lt. Saulius, palikęs 6 
savo karius prie kulkosvaidžio, pats nuėjo prie sustojusių 
14 Libano karių ir pareikalavo, kad parodytų jiems savo 
žmonų ir vaikų fotografijas. Vieni nerodė, bet keli išsi
traukė pinigines ir parodė. “Jūs norite mirti ir palikti 
tokį grožį?” — paklausė lt. Saulius. Aiškus daiktas, kad 
Libano kariai mirti nenorėjo. “Jeigu jūs kovosite, tai 
visi žūsite, bet jeigu kartu su manim vyksite, tai prie 
sienos aš jus visus paleisiu ir galėsite grįžti namo”. Li
baniečiai nutarė paklausyti Izraelio kariuomenės lei
tenanto.

Lt. Saulius, šūvio nepaleidęs paėmė nelaisvėn 19 Li
bano karių, įskaitant vieną kapitoną, 3 arabų partiza
nus, du kariškus automobilius, o sekančią dieną grįžo į 
Izraelį. Niekas apie šį lt Sauliaus žygdarbį būtų nežino
jęs, jeigu krašto apsaugos ministras Moiše Dajanas gim
tadienio iškilmių metu nebūtų pasisodinęs šalia savęs 
žydams visai nepažįstamo lt. Sauliaus. (Saugumo sume
timais dar ir dabar nepaskelbta jo pavardė, jis vadina
mas tiktai Sauliaus vardu). Aukštieji Izraelio kariai ir 
pareigūnai susirinko gen. Dajano pagerbti, o jis šventę 
paskyrė lt. Sauliaus ir žydų kariuomenės garbei. Jis, be 
kitų dalykų, pasakė:

“Man patinka lt. Sauliaus išradingumas. Jis bu
vo vienas, o jų buvo daug. Bet jeigu dviejose grupėse 
mažesnis yra išradingas ir drąsus, drąsa pakeičia vi
są reikalą. Mes gyvename bendruomenėje, turime 
draugų ir gauname reikalingą paramą, bet kovos 
lauke esame vieni, o lt. Saulius tikrai i buvo vienas. 
Jis buvo atkirstas ir apsuptas, bet jis buvo atsako- 
mingas ir turėjo daryti sprendimus. Aš nesu ortodok
sas tikintis, bet kai pirmą kartą užgirdau apie Sau
liaus žygdarbius, tai pagalvojau, kad Dievas buvo 
su juo. Lt Saulius tikėjo, kad jam pavyks; jo bate
rija buvo pilnai prikrauta šiuo tikėjimu. Tai yra ne
paprastai svarbu ne vien kovos lauke. Mums tenka 
spręsti teroro, rusų, priešų arabų ir kitas problemas. 
Aš nežinau, ar mes juos visus nugalėsime. Bet jeigu 
mes netikėsime, kad galime nugalėti, tai tikrai mes 
nenugalėsime”, — baigė kalbą gen. Dajanas.
Turime tikėti, kad lietuvių tauta išsikovos laisvę. 

Turime ryžtis lietuviams padėti. Turime būti išradingi 
ir drąsūs, kad galėtume kirsti lietuvių tautos ir visos 
žmonijos didžiausiam priešui skaudžius smūgius. Suiro 
didesnės imperijos, subyrės ir rusiškoji. Reikia neuž
miršti, kad Sovietų Sąjungoje yra žymiai daugiau vergų, 
negu komunistų partijos narių.

dodamas jam suteikta privilegi
ja tauškėti jų laikraštyje, ką tik
tai jis nori.

Prieš kurį laiką Draugo kalė
dinėje laidoje buvo leista Br. 
Railai parecenzuoti katalikų idė
jinio poeto Bernardo Brazdžio
nio iš spaudos išėjusį poezijos 
rinkinį “Vidudienio Sodus”. To
je savo “recenzijoje” Raila išjuo
kė katalikų poetą ir prilygino jį 
“kultūrbolševikui”, kad jis ku
riąs ne laisvai, o “pagal liniją”... 
Tokių ano veikėjo pokštų Drau
ge būta ne vieno. Jei reikės, 
nurodysiu jų ir daugiau iš vienų 
kitų metų praeities.

O dabar norisi tuos “mamo- 
ninkus” tik rimtai paklausti, ko
kiu tikslu jie tą daro.

Katalikų sudėtomis ir, didele | 
dalimi bažnyčiose surinktomis 
aukomis pasistatę Chicagoje gra
žius namus ir neblogai atrodan
čią spaustuvę, tą savo “pinigų 
kalyklą”, nėra skirtą leisti krikš
čioniškosios minties spaudos lei
diniams, . laikraščiams ir kny
goms, Tėvai Marijonai pasikvie
čia į savo dienraštį didžiausią 
krikščionybės priešininką, vul
gariausią Kristaus niekintoją, 
dar netaip jau senai spaudoje va
dinusį Kristų beraščiu žydeliu 
ir pan., na, ir leidžia jam moky
ti lietuvius katalikus savo “tikė
jimo” ir savo “doros mokslo”...! 
Jei tiems kunigams ir vienuo
liams Bronys Raila taip labai pa
tinka, tai jie galėtų jo tos “reli
gijos” ir “doros mokslo” pasi
klausyti, pasikvietę jį į savo vie
nuolyną arba kad ir bažnyčioje, 
tiktai uždarose rekolekcijose, 
kad jis nepiktintų plačių katali
kų masių.

Ką Bronys Raila pripoškino 
žurnalistiniame pasikalbėjime 
su savo veidą nedrįstančiu paro
dyti Draugo bendradarbiu?

Pasikalbėjimo būta ilgo. Jis, 
paskelbtas Draugo “mokslo, me
no ir literatūros” priede (nors ta
me pasikalbėjime nėra jokio 
mokslo, jokio meno ir jokios li
teratūros...), nusidriekė net per 
dešimtį skilčių. Tarp kitko: 
jis paskelbtas šalia vertingo P. | 
Maldeikio straipsnio apie prel. 
M. Krupavičių (jo atsiminimus), 
kurį Bronys Raila visą savo gy
venimą niekino paskutiniais žo
džiais, jo kalbas ir raštus jis 
vadino “pliurpalais”, o jį patį — 
ne Mykolu (kaip jis rašėsi), o 
“Miku” (tikslu jį pažeminti) ir 
ne Krupavičium, o “Krupu” (ir
gi tuo pačiu asmens pažeminimo 
tikslu).

Taigi, tame, sakykim, “ne- 
pliurpaliniame” pasikalbėjime 
pripoškinta, prisposmuota viso
kiausių niekų, neturinčių abso
liučiai jokios visuomeninės reikš
mės ir skaitytojams visai neįdo-

V. K. klausinėjant Bronį Railą 
apie jo jaunystę, kada jis, kaip 
pats prisipažįsta, pradėjęs ra
šinėti “bedieviškoje spaudoje”, 
“eserų, socialistų-revoliucionie- 
rių žurnalėlyje”, kada jis su jau 
dabar mirusiu komunistų rašy
tojų politruku Venclova ir kitais 
panašiais savo draugais leidęs 
“naują aktyvistinės literatūros 
(iš tikrųjų tai nihilistinių idė
jų — P. Str.) žurnalą — Trečią 
Frontą” ir 1.1.

Jei tą “interview” būtų daręs 
Draugo žemesnysis ir neatsa
kingasis redakčtorius kun. dr. 

| J. Prunskis, tai — jis Br. Rai
lai tikriausiai būt pastatęs klau
simą: “O kaip dabar su Jūsų 
pažiūromis bei tikėjimu, gerb. 
konvertite ?”... Bet Draugo sla
pukas žurnalistas V. K. tokio 
klausimo Br. Railai nedrįso pa
statyti, o gal jo nepastatė dėl to, 
kad žinojo, jog atsakymas Drau
go kunigams ir vienuoliams bus 
nelabai jau džiuginantis, kad ne
galima bus paskelbti “abejojan
tiems katalikams” to Dievo bu
vimo “įrodymo argumento”, jog 
mūsų veikėjas ir bedievis Bro
nys Raila “susitaikė su Dievu ir 
laimingiausią savo gyvenimo va
landą priėmė švenčiausią Sakra
mentą”....

Ką Raila pasakė apie savo “re- 
lligiją” ir “doros mokslą” pasi
kalbėjime visai neklaustas?

Apie kokią savo konversiją at
virai jis nieko nepasakė. Ir apie 
politinį persiorentavimą gerb. 
veikėjas kalbėjo nedaug ir ne
noromis. Tik padarė užuominų, 
kad dabar jis esąs palankus 
tiems, kurie siekia “bendradar
biauti su Lietuva”... Atvirai sa
kant, iš palaidų Railos minčių 
apie savo dabartinį “Aš”, sun
ku būtų pasakyti jo tikslesnį 
Credo. Galima tik spėlioti.

Raila kone bažijasi, kad jis 
nesąs komunistas ar jiems pa
lankus. Tam reikia ir tikėt. Tie
sos patikrinimo detektoriaus čia 
nepanaudosi. Bet iš kai kurių 
Railos užuominų galima vis dėl 
to spręsti, kad jis, koks anks
čiau buvo, toks ir dabar yra: 
žmogus be jokios religijos, be ti
kėjimo ir išvis be jokios ideolo
gijos. štai jo žodžiai, paliudija 
tą jo negatyvų “Credo”:

“Aš juk mušuosi beveik su 
visu pasauliu, visom partijom ir 
tradicinėm ideologijom (m. pabr. 
— P. Str.)”. Iš to, kas čia pa
sakyta, aišku, kad jis prisipa
žįsta “mušąsis” su visomis ideo
logijomis, jų tarpe ir su krikščio
niškąją, kuriai atstovauja, bent 
skelbiasi atostovaująs Tėvų Ma
rijonų, tų Chicagos “misijonie- 
rių” leidžiamas ir jų pastatyto 
kunigo bei vienuolio redaguoja-

Draugas.
Aš nepykstu ant Bronio Rai

los. Jis yra toks, koks yra. Jis 
turi drąsos katalikų Spaudos or
gane pasirodyti savo tikru vei
du, neveidmainiaudamas.

Jis yra ir pakankamai gudrus. 
Dešimtį kartų gudresnis už tuos, 
atsiprašant, Draugo “išminčius”.

Mane tik stebina ir kartu šiek 
tiek nuliūdina mūsų kunigų ir 
vienuolių, pasiėmusių leisti ir re
daguoti kat. spaudos organą, ab
soliutinis nesusigaudymas prin
cipuose ir nesuvokimas to, ką jie 
daro.

Jų periodiškai pasiilgstamas ir 
Draugo puslapiuose pasirodyti 
kviečiamas gudrusis Bronys Rai
la jiems dar nekartą parodys sa
vo pokštų, kol galutinai tą ka
talikų spaudos organą sukompro
mituos.

Dalyvausime Tautybių 
pasirodyme

Lapkričio mėn. 3 — 4 dieno
mis Navy Piei- įvyksta tradici
nė tautybių mugė, kurioje ak
tyviai dalyvauja ir lietuviai, 
čia bus išstatyta lietuvių tau
todailės dirbiniai, pasirodys 
meninės pajėgos, veiks lietu
viškų valgių užkandinė..

Mugėje bus pristatyta lietu
vaitė — grožio karalaitė.

Mergaitės nuo 16 iki 22 metų 
amžiaus, netekėjusios, norin
čios kandidatuoti į grožio ka
ralaites, registruojasi šiuo ad
resu: Z. žiupsnys, 7118 S. Mo
zart Ave. Chicago, Ill. 60629, 
arba telefonu 776 - 6412 iki spa
lio mėn.15 dienos.

A. L. B. Vid. Vakarų
Apygardos Valdyba

Antanas Kareiva

— Chicagos Lietuvių Opera 
šį sezoną stato spalvingąją Gi- 
zet 4 veiksmų operą “Carmen”. 
Šios operos spektakliai bus ba
landžio mėn. 7, 8, 14 ir 15 die
nomis Chicagoje.

— Sol. Lilija Šukytė, po ge
rai pasisekusio dainavimo pa
saulinės olimpiados metu Vo
kietijoje yra vėl įrašyta Metro
politan Operos sąrašo sopranų 
sekcijoje kuris kasmet skelbia
mas prieš pradedant tos Operos 
sezoną. Tai reiškia kad mūs,ų 
solistė dainuos New Yorke ši 
sezoną.

WASHINGTONAS. — Statis
tikos biuras paskelbė, kad rug- 
piūčio mėn. Amerikos gyvento
jų skaičius padidėjo 138 tūkstan
čiais ir pasiekė 208,976,000.

NEW YORKAS. — Ponia Jac
queline Kennedy-Onasis atleido 
iš pareigų savo virėją, jau 19-tą 
per paskutinius ketverius me
tus. ’

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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— Taip jis kalbėjo..., — sutiko mano motina.
— Jeigu taip kalbėjo, tai jis ne nuo Sintautų, — nu

sprendė jaunas Jablonskis.
— Tada lieka Vilkaviškis. — paskutinį spėliojimą 

tarė motina. — čia mes matėm kelis vilkaviškiečius. 
Nuo tos apylinkės daugelis eina i aukštesnes mokyklas, 
tai ir jis galėjo būti nuo Vilkaviškio.

— Aš negalėčiau ir to tvirtinti, — pasakė motinai 
Jablonskis.

— Tai kodėl jis negalėtų būti nuo Vilkaviškio? — 
paklausė motina. — Iš kur jis buvo, tuo tarpu niekas 
nežino, tai kodėl jis negalėjo atvažiuoti iš Vilkaviškio?

— Aš nežinau, iš kur jis atvažiavo, — pasakė Jab
lonskis. — Jis galėjo ir iš Vilkaviškio atvažiuoti, bet 
jis nėra kilęs nuo Vilkaviškio.

—Tai kodėl jums dabar taip atrodo? —pasiteiravo 
mano motina.

—Vilkaviškiečiai sako “kišenis”. o iš jūsų ir kitų 
girdėtų pasakojimų kalbėtojas vis dėlto vartojo žodį 
"kišenė”. Žinote, kai jis kalbėjo apie tai, kaip caro 
valdininkai išvalė lietuvių kišenes. Jeigu jis būtų au
gęs Vilkoviškyje, tai būtinai būtų pasakęs kišenius. 
— aiškino Jablonskis.

— Be to, vilkaviškiečiai sako “smuike”, o kalbėto
jas porą karių pavartojo žodį “smuikas”. Tai Įrodo. 
Aad jis negalėjo būti vilkaviškietis, — baigė Jablonskis.

— Tai kasgi jis galėjo būti. Jis negalėjo bū Ii nuo 
Griškabūdžio, nes čia mes visus jaunus vyrus pažįsta
me. Žinome, kurie išėjo į mokslus ir kurie dar rengia
si eiti. Jis negalėjo būti iš paties Griškabūdžio, — baigė 
mano motina.

— Čia tai aš su jūsų nuomone sutinku, — pasakė 
Jablonskis. — Jūs būtumėte jį pažinę ir aš apie jį bū
čiau šį tą girdėjęs. Be to, jeigu jis būtų griškabūdietis, 
tai jis būtų pasakęs “bitis”, kai kalbėjo apie ūkininkus, 
dirbančius kartu su bitėmis. Bet jis vartojo žodį “bi
tė”, o ne “bitis”. Pilniausiai sutinku, kad jis ne nuo 
Griškabūdžio.

— Tai iš kur jis galėjo būti? — pasiteiravo mano 
motina.

— Tai labai sunku nustatyti, — jai atsakė Jablons
kis. — Nežinau, ar verta nustatinėti. Juk mums tas 
neturi jokios svarbos. Svarbu, kad jis gerai ir gražiai 
pakalbėjo, o iš kur jis yra kilęs, tai neturi jokios svar
bos.

— Bet mums visiems šis klausimas labai žingeidus,
— tarė motina. — Ir mes kai sueinant, tai neužmirš
tame paspėlioti, iš gur jis galėtų būti kilęs. Jūs žinote, 
iš kur jis negalėtų būti, bet to neužtenka. Žingeidumas 
liepia patirti, iš kur jis galėtų būti. Jis labai gražiai, 
aiškiai ir suprantamai kalbėjo. Daugelis sakė ir sako, 
kad jis galėtų būti geras kunigas, jo pamokslai būtų 
karšti, žmonės verktų ir klausytų...

— Aš turiu šiokį tokį siūlo galą, bet nesu tikras, — 
neaiškiai prasitarė Jablonskis. — Tas siūlas toks plo
nytis, o aš nieko iš to krašto nepažįstu.

— Tai pasakykite, koks tas jūsų siūlas, — teiravosi 
mano motina.

— Siūlas labai plonytis ir lankstus, bet aš manau, 
kad jį, jei būtų reikalo, vis dėlto galima būtų įverti,
— larė Jablonskis.

— Tai verkite, mes jums padėsime...
— Jūs man labai daug padėjote kalboms ir nuotai

koms nustatyti, bet ar siūlą jūs padėsite įverti, lai ne
žinia. Aš kitaip galvoju, — tarė Jablonskis. — Aš neži
nau, ar verta tą siūlą verti. Gal geriau palikti jį ne- 
į vertą?

— Darykite kaip norite, bet savo nuomonę galite 
pasakyti.
u, — Jūs pasakėte, kad “japoniukas”, kai atvažiavu
sieji vyrai paleido kelis šūvius į viršų, užlipo ant yeži- 
mo ir pradėjo kalbą “Nekreipkite dėmesio į levorvelio 
šūvius... Jie bus paleisti lietuvių priešams, bet ne 
Griškabūdžio ūkininkams... ” Yra žmonių, kurie ir 
apie Vilkaviški sukeičia žodžių raides, bet ten jų ma
žiau. Raidę “r” sukeičia su raide “1” Simno dzūkai ir 
vienoje nedidelėje Naumiesčio apylinkėje gyvenantieji 
zanavykai. Jūs sakote, kad jis negalėjo būti dzūkas, 
tai tada lieka tiktai naumiestietis.

“Levorvelis” buvo Jablonskio siūlo galas. Tas siū
ląs buvo labai plonytis, bet jis buvo stiprus. Jis turėjo 
pagavęs vieną žodi, bet jo užteko kalbėtojo gimimo 
vietai nustatyti. Jis galėjo turėti ir daugiau žodžių, bet 
jis motinai parodė tiktai vieną, kuris jam daug pasa
kė. Man pačiam šis klausimas taip pat rūpėjo, bet ir 
aš negalėjau jo išspręsti. Ėjo įvairiausių kalbų, bet nie
kas nieko tikslaus nežinojo. Po to pasikalbėjimo pra
ėjo gerokas metų skaičius, bet jis labai įstrigo į mano 
atmintį. Jablonskis klausinėjo ne tiktai mano motiną, 
bet ir mane. Aš jam turėjau pasakoti ne tik ką aš gir
dėjau, bet ir kaip girdėtą girdėjau.

Jablonskio siūlo galas buvo stiprus, nes aš asmeniš
kai vėliau jį patikrinau. Praėjus kokiai 20 metų po 
Griškabūdžio įvykių, turėjau progos arčiau su pačiu 
Dr. Grigaičiu, tada jau Naujienų redaktorium, šiuo 
reikalu išsikalbėti. Jis prisipažino, kad nurodytu laiku 
Griškabūdžio rinkoje ir šventoriuje prieš rusus pasakė 
kalbas. Jis dar man nebuvo prisipažinęs prie kalbų, 
aš jau žinojau, kad Jablonskio metodas buvo geras. 
Aš, bekalbėdamas su Dr. Grigaičiu, pastebėjau, kad 
jis vietoje “doleris” sako “dorelis“. Panašiai ištaria 
daugelis amerikiečių. Bet kai aš nugirdau jo tarimą 
“dorelį”, tai man suskambėjo jo tartas “levorvelis”.

Jablonskis sakė, kad tam tikrose apylinkėse žmonės 
nejučiomis sukeičia raidę “L” su raide “R”. Studentas 
Grigaitis sukeitė revolverio raides, o vėliau jis pana
šiai sukeitė ir dolerio raides. Esu tikras, kad jis rašė 
teisingai abu žodžius, bet abu jis kartais ištardavo ne
teisingai. Jis galėjo juos ir teisingai ištarti, bet kai ne
apsižiūrėdavo, tai jam prasprukdavo sukeistos raidės.

Amerikoje aš pradėjau dar labiau gerbti savo kai
myną Joną Jablonskį. Aš pamačiau, kad geras galvo
jantis kalbininkas gali labai daug žinoti. Jam dalykai 
gali būti aiškūs ten, kur mes nieko nematome. Mes ga
lim į tą pusę žvilgsnio nemesti, o kalbininkas gali 
traukti labai stiprų siūlo galą.

Dr. Pijus Grigaitis buvo nuo Kudirkas Nnaumiesčio, 
Buhlelių, Gudaičių, kur daugelis lietuvių nejučiomis 
sukeičia tas pačias raides.

Susitikę Čikagoje turėjome progos išsikalbėti apie 
visą Griškabūdžio judėjimą ir to meto nuotaikas. 
Aš papasakojau, ką aš dariau, kai jis kalbėjo, o jis 
man pasakojo, kad visą tą kalbų maršrutą organi
zavo socialdemokratai, Jono Griniaus vadovaujami. 
Grinius tada turėjo ryšius visoje Suvalkijoje. Jis žino
jo kurioje vietoje ir kiek žandarų buvo. Jis net žinojo, 
kurie žandarai buvo žmoniški ir su kuriais jokių reika
lų lietuviai negalėjo turėti.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI -‘NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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The Peace Corp* 
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vieną užmiesčio farmą kaip že
mės trąšas. Po poros metų tas 
kiekis turėjo būti padidintas iš 
25 tonų iki 250 tonų. Nežiūrint, 
kad atmatų trąšos yra naudoja
mas nuo tiek seniai, kiek sena 
yra žmonijos istorija, dabar tos

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

iš Įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.; FRontiar 6-1882

perimentus su tokia trąša savo 
15,000 akrų farmoje Fulton aps
krityje. S. E. M. C. O. pirmi
ninkas William Bauer sako, kad 
eksperimentas rodo, jog dėl tų 
trąšų panaudojimo jokių žalin
gų pasekmių nesimato.

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

G U Ž A U S K U 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63ro STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-083*

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

CHICAGO, ILL. 60629

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

Telefonas: LAfayette 3-0440

sniegą liepia 
medžių šakas i 
ir garsų ste- 

svajoja,

Chicagos dirvožemio pagerini’ 
mo korporacija S. E. M. C. O

SKAITYK FATS IR FAKAGIN
KITUS SKAITYTI
N A u J I E N A s

Can a young girt 
college graduate 

from the 
Middle West find 
happiness in The 

Peace Corps?

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, lit 974-4410

2533 W. 71st
Telef.; GRovehill

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

čiai metalų ir kitokių toksinių

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDA5-PROTEZI5TAS

; Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
w 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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rend.: 3*4-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrai. penxtadieni nuo 1—d, tree, 

ir sestai ūktai susitarus.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

MAŠINOMS VIETA

REpubfic T-86G1

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave

mylėjimo svietiškos dvasios, kurios vadas yra puikybė. Svietiška puikybė 
kovoja prieš tikėjimą j Dievą ir prieš paklusnumą jam; o tokį milžiną ap
galės tik tie, kūne turi užtektinai Viešpaties dvasios ir, kurie tiki juo. Rei
kia pasistengti gauti pilną pergalėjimą; puikybę turime pilnai nužeminti, 
nužavinti ir taip užmišti, kad niekad nebesikeltų gaišinti mus. Ta kova 
yra asmeniška, ir yra tik vienas tinkamas ginklas prieš šitą milžiną, būtent 
akmenėlis iš sriauto, kuris yra Dievo žodis, rodantis mums, kas yra pa- 
mėgstančio ir patinkamo Dievo akyvaizdoje ir įtikrinantis mus, kad tas, 
kursai pats pasižemins, bus išaukštintas, o kursai pats pasiaukštins, bus 
pažemintas. Poetas vieną kartą išsireiškė: — “Kada pasigyrimas baigiasi, 
tada tikroji garbė prasideda”.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisai 2750 Wsst 71 st St. 
Tel.: 925-3296

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

uždaryta.
Rax. tel.: WA 5-3C99

CTA pažada samdyti 
daugiau meksikonų

Chicago Tranzito Adminis
tracija (CTA) pranešė, kad 
kiek galima geičiau samdys 
autobusų šoferiais ir kt. tar
nautojais daugiau lotynų, bet 
samdyti naujus žmones esą ga
lima tik kai atsiranda laisvų 
vietų, o jų labai mažai tepasi
taiko.

“Mes norime būti tikri, kad 
per ateinančius pusantrų metų 
bus pasamdyta 1,300 iki 1,500 
lotynų amerikiečių”, pareiškė 
lotynų sąjungos pareigūnai, 
pridurdami, kad ispaniškai 
kalbančių tarnautojų CTA pri
valo samdyti iki pasieks 13.5 
nuošimčius, viso personalo.

Tie reikalavimai iškelti po 
protesto riaušių, kurios įvyko 
praeitą pirmadienį 18 gatvės ir 
Ashland Avenue sankryžoje, 
kur 13 asmenų, iš jų 5 jiolici- 
ninkai, buvo sužeisti ir 32 de
monstrantai areštuoti.

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

DR. UOKAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

STATEMENT OF OWNERSHIP, 
MANAGEMENT AND 

CIRCULATION
(Act of October 23, 1962: 

Section 4369, Title 39, 
United States Code)

1. Date of filing — Sept. 29, 1972.
2. Title of publication — Naujie

nos.
3. Frequency issue — Every day, 

except Sunday.
4. Location of known office of pu

blication — 1739 Sb. Halsted St, 
Chicago, HL 60608.

5. Location of the headquarters or 
general business offices of the publi
shers — 1739 S. Halsted Street, Chi
cago, Illinois 60608.

6. Publisher — The Lithuanian 
News Publishing Co., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, HI. 60608.

Editor — Martin Gudelis, 1739 So. 
Halsted Street, Chicago, Illinois 60608.

Managing editor — Juozas Prons- 
kus, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois 60608.

7. Owner:
Name and Address

nian News Publishing Co.: Juozas šmo
telis, Martin Gudelis, K. M. August, M. 
Šileikis, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, HL 60608.

8. Known Bondholders, mortga
gees, and other security holders ow
ning or holding 1 percent or more of 
total amount of bonds, mortgages or 
other securities

9. For optional completion publi
shers mailing at the Tegular rates 
(Section 132.121, Postal Service Ma
nual).

39 U. S. C. 3626 provides in perti
nent part: “No person who would 
have been entitled to mail matter un
der former section 4359 of the title 
stall mail such matter at the rates 
provided under this subsection unless 
he files annually with the Postal Ser
vice a written request for permission 
to mail matter at such rates”.

In accordance with the provisions 
of this statute, I hereby request per-

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHiKURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai ir sekmai ©lisas nyna rytas' 

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

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.; TOwnhall 3-2108-9

Rez.: G1 8-0873

DR. W. EiSIN - E1S1NAS 
mkUSEKLJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Savo namine vaisto 
nepaprastai svariai ir 
laikyti, kaip šiame vai

Rwrx teL 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Ri (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą^ 

Jei neatsiliepiąs svamninrį j/įųujii

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
2652 WEST 59th STREET 

Tai.: PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
niaia 2^4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Signature and title of Editor, pub
lisher, business manager or owner.

Ch/Austin. Bus. Mgr.
10. For complection by nonprofit 

organizations authorized to mail at 
special rates. (Section 132, 122, Postal 
Manual).

The purpose, function and the ex
empt status for Federal Income tax 
purposes.
S Have not changed during preced

ing 12 months.
□ Have changed during preceding 

12 months.
(If changed, publisher must submit 

explanation of change with this state
ment).

11. Extent and Nature of Circula
tion.

A. Total No. copies printed: Average 
No. copies each issue during pre
ceding 12 months; 21.100, single 
issue nearest to filing date: 21.500

B. Paid circulation
1. Sales through Agents, news dea

lers, or otherwise. Average no. copies 
each issue during preceding 12 
months 12.100. Single issue nearest to 
filling date 12.500.

2. To term subscribers by Mail, car
rier delivery or by other means. Ave
rage No. Copies each issue during 
preceding 12 months 8.925. Single 
issue nearest to filing date 8.925.

C. Total paid circulation: Average 
No. copies each issue during prece
ding 12 months 21.025. Single issue 
nearest to the filing date 21.025.

D. Free distribution (including 
samples) by Mail, carrier delivery, or 
by other means. Average No. copies 
each issue during preceding 12 
months 50. Single issue nearest to 
filing date 50.

E. Total No. of copies distributed. 
(Sum of lines C and D). Average 
No. copies each issue during prece
ding 12 month 21.075. Single issue 
nearest to filing date 21.475,

F. Office use, left-over, unaccounted, 
spoiled after printing. Average No. 
copies each issue during preceding 12 
months 25. Single issue nearest to 
filing date 25.

G. Total Average No. copies each 
issue during preceding 12 months 
21.100. Single issue nearest to filing 
date 21.500.

I certify that the statements made 
by me above are correct and complete.

CK Austin,
Business manager

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NO4IB3 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63 r d STREET
Ofi*o Pa-WĮtt.Ct 8-3229
Razid. taUfu WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 i Iri 12 vaL lyto, 
ano 7 iki 8 vai vak. Treč. uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 % 71$t $L — Vgl. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

'‘contact lenses’*
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

šachmatininkų Klubas
Lietuviai šachmatininkai po 

vasaros atostogų rugsėjo 22 
dieną pradėjo šachmatų žai
dynes Jaunimo Centre, 5600 
South Claremont Avenue.

Jau yra parūpinta naujų len
tų ir klasiškų figūrų. Gautos 
sezonui ramios ir patogios pa
talpos naujame Jaunimo Cen
tre. Pirmą kartą susirinko virš 
20 mėgėjų, kurie įmokėję ne
didelį !j5.00 nario mokestį ban
dys lavintis ir džiaugtis šach
matų žaidimais. Į žaidėjų eiles 
įsijungė ir mūsų jaunimas.

Visi dalyviai nori prisilaiky
ti pagrindinių šachmatų tai
syklių, stiprinti toleranciją, 
draugiškumą ir respektą savų
jų tarpe. Taip pat stengsis kel
ti lietuvių pajėgumą žaidynėse 
su kitais šachmatų klubais.

Dabar, kaip praeitais metais, 
bus sudaryta gerųjų lietuvių 
šachmatininkų rinktinė žaisti 
su kitais šachmatų klubais. 
Praeitais metais mūsų rinkti
nė laimėjo antrą vietą tarp 
įvairių Chicagos pietvakarių 
priemiesčių.

Kas nori dalyvauti prašome 
atvykti ir įsirašyti, šachmatų 
žaidynės vyksta kiekvieną 
penktadienį nuo 7 vai. iki 10 
valandos vakaro Jaunimo Cen
tre, 5600 So. Claremont Ave
nue., Chicago, Illinois.

Klubo narys

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

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

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

Poezija
.azdynm isskleisti mažuti, deimantu 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

mato, 126 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
5. Butky Juze, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

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

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktina lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

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

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.«0.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted SL, Chicago, 1IL 60608

Po prelegento M. Mackevi
čiaus pranešimo kalbėjo advo
katas J. Našliūnas, kuris labai 
tiksliai paminėjo velionį, kaip I 
kolegą advokatą, su kuriuo 
adv. J. Našliūnui teko ilgą lai
ką dirbti Advokatų Taryboje.;

Po to, kalbėjo buv. teisėjas 
ir Valstybės Tarybos referen
tas teis. Petras Stravinskas, nu
švietęs velionį, kaip inteligen
tą, džentelmeną, didelį tole- 
rantą ir draugišką žmogų, 
spaudos darbininką.

Pasibaigus kalboms, buvo 
pakviesta velionio brolio nu
žudyto Dr. Juozo Toliušio duk
tė Danutė Toliušytė - Juodgu- 
dienė. Ji labai vykusiai paskai
tė ištrauką iš J. Gliaudos ro
mano, patriotinį skyrelį iš Lie
tuvos Nepriklausomybės kūri
mosi Vilniuje, kada inin. pir- 
kas M. Sleževičius, karininkas 
K. Škirpa ir J. Pajaujis organi
zavo Lietuvos kariuomenę. Mi
nėjimas baigtas Lietuvos him
nu.

Minėjime dalyvavo gražus 
būrys lietuvių intelektualų p. 
Šleževičienė, Dr. V. Sruogienė, 
generolas St. Dirmantas, būrys mission to mail the publication

# e # w J ----- *• x ----- ’ - -1 - -
teisininkų, velionio giminės. , - • - • - - - --

Velionis Zigmas Toliušis bu- jS.^C. 3626. ' ___ ’
vo gimęs 1899 m. spalio 30 d 
baigęs Kauno gimnaziją, o tei
sės mokslus baigė Petrapilyje 
Palaidotas šalia savo tėvų Jur
barko vaisė., Girdžiūnų kapi
nėse. Jonas Talalas

Prof. M. M. velionį Zigmą 
Toliušį išsamiai apibūdino, kaip 
visuomenės veikėją, L. Vals
tiečių Liaudininkų Sąjungoje, 
kaip dalyvį visuomeninėse or
ganizacijose, kalinių globos trąšos yra nebe tokios: industri- 
draugijoje, moksleiviams šelp- nės gadynės atmatos turi aps
ti draugijoje, žiburėlyje, Vy 
tauto Didžiojo komitete, Šiau-I (nuodingų) priemaišų, kaip an- 
rės Lietuvai šelpti komitete, tai kadmiumo ir nitratų, o tie 
Vilniaus krašto lietuviams dirvoje gali pereiti į augalus, iš 
šelpti komitete, kaip Lietuvos J augalų j gyvulius, o iš gyvulių 
Kooperacijos veikėją, Span-; į žmones.
dos Fonde ir kt. Pabrėžė, kad 
pirmos bolševikų okupacijos tas jau nuo 1970 metų daro eks- 
metu velionis buvo suimtas 
1940 m. liepos 11 d. ir tik karui 
kilus beveik po metų buvo iš
laisvintas iš Kauno kalėjimo.

Antrosios okupacijos metu 
buvo vėl suimtas, bolševikų 
buvo nuteistas 5 metams kalė
jimo, atlikęs bausmę buvo vėl 
suimtas ir ištremtas į Sibirą, 
iš kur tik po 10 metų grįžo į 
Lietuvą — Kauną ir čia buvo 
vėl visą laiką persekiojamas 
iki mirties, kaip patriotas ir 
darbuotojas Lietuvos laisvei.

ris trumpai apibudinęs minė
jimo prasmę ir tikslą, pabrėžė, 
kad tokio minėjimo dėl Lietu
vos okupacijos nėra galimybės' prieš porą metų susitarė Chica- 
padaryti Lietuvoje ir pakvietė 8°s miesto srutas, išspaustas ir 
prof. M. Mackevičių apibūdin-' išdžiovintas, pradėti gabenti į 
ti velionį

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — apdrauda 
.ŽEMA KAINA

B R I N A J 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

i spintelę reikia 
' tvarkingai ui Į 
izdelyįe parody* j 

ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti . 
lentynas; patikrint* visus užrašus.! 
kad neįvykty klaidu, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaisty trūksta ir Juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti* 
Kėtumui pasiruošęs.

bliušio mirties metinė
Lietuvos Valstiečių Liaudi

ninkų Sąjungos Chicagos sky
rius š. m. rugsėjo 24 d. Chica
goje Menės salėje surengė Lie
tuvoje 1971 m. rugsėjo 12 d. 
mirusio žinomo visuomenės 
veikėjo, ilgamečio demokrati
nių Seimų nario, advokato 
Zigmo Toliušio metinių pami
nėjimą — akademiją.

Minėjimą pradėjo skyriaus 
pirmininkas V. Dalinkevičius, 
išvardijęs mirusius Z. Toliušio 
artimuosius — seserį Kaupie
nę L., nužudytą brolį Dr. Juo
zą ir visą eilę mirusių bendra
minčių, drauge dirbusių su ve
lioniu Z. T. — Dr. K. Grinių, 
Dr. V. Tercijoną, Dr. V. Kanau- 
ką, B. Žygelį, adv. A. Sugintą, 
ininisterį Dr. A. Tamošaitį, J. 
Bildušą, teis. K. Žalkauską ir 
eilę kitų.

Po to, minėjimui vadovauti 
pakvietė adv. L. Šmulkštį, ku-

kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti 
spindintį žiedą, apkaišo

INTO RASTKIEKVIENA

DR. NINA KRAUCEl- 
KRIAUCEUUNA1TE

AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Tolof. WA 5-2670.
Neatsiliepus — , 

471-0225,
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.; HE 4-1818 srba RE 7-9700 
Rozidsncijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VTDAUS UGŲ SPEC. .J. ; , 
2454 WEST Tirt STREET

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

GRADINSKAS



Dėl priesaikos Stalinui ir Hitleriui
Rusams okupavus I-ietuvą,' raštelyje ir vėl nusikundžiama, Į 

Lietuvos kariuomenės duotąją kad vokiečiai verčia mūsų ka-i 
priesaiką rusai skaitė negalio- • rius prisiekti Hitleriui. Straips-i
jaučia ir vertė Lietuvos karius nelyje “Skandalinga tikrovė” dėl 
prisiekti Stalinui. Dėl šios ne-1 tos priesaikos šitaip parašyta:
lemtos priesaikos šimtai karių “V. B. štabo Virš. pulk. Urbo- 
buvo suiminėjami, žudomi ir į nas š. m. kovo mėn. pradžioje 
Sibiro ar kitas koncentracijos padarė spaudai pareiškimą, kuris 
stovyklas tremiami. Gi Lietu- buvo perduotas ir per Vilniaus

ir Kauno radiją. Tame pareiški
me buvo pasakyta, kad stojantie- 

Da- 'ji į Vietinę Rinktinę kariai duo-

vos kariai skaitė, kad jiems ant
roji priesaika arba iš viso Sta
linui priesaika nereikalinga.
lis karių, atsisakiusių ar kitus
kursčiusių Stalinui neprisiekti, 
susilaukė Įvairių represijų, žu
dynių ir tremties.

Fo pilnus metus trukusio ru
siškųjų imperialistų siautėjimų, 
nekaltų žmonių žudynių, trėmi
mu ir lietuviu kančių, vokiečiai 
buvo sutikti su palengvėjimu.

Ir kągi’ Pasirodo, raudonąjį 
velnią iš Lietuvos išvarius, atsi
rado — negeresnis rudasis šėto
nas. Kaip rusiškieji imperialis
tai reikalavo prisiekti Stalinui, 
taip rudieji pareikalavo pri
siekti Hitleriui.

Netikėtai pateko į rankas Lie
tuvoje pogrindyje leistas 1944

: šią priesaiką, artimą buvusiai 
Lietuvos kariuomenės priesai
kai. Pats priesaikos tekstas V. 
P., parengtas toks: “Aš kaip Vie
tinės Rinktinės karys-savanoris, 

(Visagalio Dievo akivaizdoje pri
siekiu. kad nesigailėdamas savo 
(jėgų ir gyvybės, ginsiu Lietuvos 
j žeme nuo bolševikiniu bandų.

*
Tam stropiai vykdysiu visus vir
šininkų Įsakymus, būsiu narsus 
ir sąžiningai atliksiu savo tarny
bos pareigas, kaip dera doram 
ir garbingam Lietuvos kariui. 
Taip man, Dieve, padėk”. To
liau rašoma; “Susipažinęs su to
kiu priesaikos tekstu SS ir Po
licijos Vadas Lietuvai Harm’as 
neleido V. R. kariams prisiekti

Dar viena filmu šeima, kur vaidina tėvas Ryan O'Neal ir jo duktė 
Tatum, 9 metu amžiaus. Filmas "Paper Moon" yra apie pietiniu 

valstijų našlaitę, kuri tampa vieno apgaviko partnere.

HELP WANTED — MALE 
D«rbininkv Reiki*

GRAHAM
PAINT & VARNISH
1811 So. RICHMOND

General Factory work

MACHINIST
SET UP AND OPERATE 

MILLING MACHINES 
Steady Work.

UNIGAGE 
INSTRUMENTS

930 S. WESTWOOD DR. 
ADDISON, ILLINOIS

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

ginimas. Pilnas laikas.

JOHNSON TAILORS
MI 2-1908

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

432-7474

m. balandžio 16 d. laikraštėlis 
Nepriklausoma Lietuva. Laik-

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, I1L 

TEL. — 77S3881
Anicetas Garbačiauskas, sav.

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer 
Chicago, I1L 50632. T® L YA 7-59*8

. - ------ ;-----------■' ... .............................— ... . ..

pagal nurodytą tekstą, o parei
kalavo, kad jie prisiektų pagal 
jo atsiųstą priesaiką, kuri yra 
tokia: “Dievo akivaizdoje pri
siekiu šią Šventą priesaiką, kad 
kovoje su tautų žudiku bolševiz
mu būsiu ištikimas ir paklusnus 
Adolfui Hitleriui ir jo paskir
tiems viršininkams, šiai prie
saikai išpildyti esu pasiruošęs 
paaukoti savo gyvybę”. Ten pat 
pastebima, kad tokia Harm’p 
priesaika Lietuvos kariui netiS 
retų, būti privaloma. Aišku, ka<j 
ir šios priesaikos nepadarius] 
Lietuvos kareivėlis turėjo kėni 
tėti Įvairias represijas!

Stasys Juškėnas

BRIDG EPORTO APYLINKĖJ
LIETUVIŠKAM RESTORANE 
REIKALINGA PADAVĖJA 

Skambinti 326-2724

TRUMPAI
vargus. K. Rūkas pažadėjo 
bendradarbiauti Naujienose.

WOMAN WANTED

r- - — -------------—

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti Dulkių knygų, kurios papuos bet kokią 

knygų spinta ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 push $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai irišta, 464 pusi_________ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi.___1 $73ū
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi, irišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2.00: n dalis, 225 pusL, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —- $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__ $5.50
Juozas Liudžius, RAŠTAI, 250 pusi.  $3.00 
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

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

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — ___________  $4.0f
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik$10.00

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
- - ........... - <

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

— Gen. Lietuvos Konsulas 
Anicetas Simutis ir SLA Prez. 
Povilas P. Dargis dalyvaus 
SLA 5-to apskr. seime ir pobū
vyje spalio 7 d. 3 vai. popiet 
organizacijos centro patalpo
se, 207 W. 30 St., New York, 
N. Y. Apskritis ;apima New 
Yorko ir New Jersey valstijas, 
kuriose yra 37 kuopos.

— Dr. Juozas Kaškelis iš Ka
nados dalyvavo prieškomunis- 
tinėje konferencijoje Meksikos 
mieste. Joje dalyvavo atstovai 
iš viso pasaulio kraštų, repre
zentuodami Įvairias organiza
cijas, sąjūdžius bei pavergtas 
tautas. Dr. J. Kaškelis buvo 
vienintelis lietuvis. Jis yra pa
rašęs ir išleidęs knvga “Ko- 
munizmas be kaukės”.

— Genė Gedvilienė vadovau
ja Montrealio lituanistinei mo
kyklai. šiais mokslo metais 
moko Stasė Ališauskienė. Mo
nika Jonynienė. Marija Malcie- 
nė, Elena Navikienienė, seselė 
M. Paulė. Romas Otto. Aldona 
Knystautienė. Julija Adomo
nienė, Joana Blauzdžiūnienė, 
Jadvyga Baltuonienė. Zina 
Piečaitienė ir Juozas Piečaitis.

— Juozas Žygas yra Lietuviu 
Filatelistų D-jos “Lietuva” 
pirmininkas. S. Ivanauskas 
vicepirm.. V. Lesniauskas — 
ižd., V. Urbonas sekr. Ateinan
ti šeštadieni draugija atidarė 
parodą Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje. Ji bus atdara 
ir sekmadieni, spalio 1 d. 10 — 
6 vai. Parodoje veiks speciali 
pašto stotis.

— Bronys Raila, kuris at
vyksta iš Los Angeles ir kalbės 
sekmadieni Įvykstančioje ra
šytojo Vytauto Alanto akade
mijoje, Chicagoje apsistos pas 
VI. Civinską, telefonas 434-4660.

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

apartment. North side.
281-7199

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

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

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. į 
150 psl. Kaina $250.

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V y 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

— Konstantinas Dūkas iš 
Hot Springs. Ark., lankėsi Chi- 
cagoje ir buvo Naujienose su
sipažinti su redaktoriais. Jis 
yra lietuviškos spaudos ben-l 
dradarbis ir veiklus visuome
nėje. Karo audrose buvo at-j 
skirtas nuo šeimos. Jo žmona 
Stefanija. Lietuvoje buvusi 
mokytoja, ilgą laiką buvo iš
tremta Į Sibirą. K. Rūko pa
stangomis ji atvyko i Ameriką 
ir parašė 2 tomų atsiminimus 
iš tremties gyvenimo ir apie 
okupuotos Lietuvos žmonių

— Lietuvių bei baltų kalbo
tyros skyriaus paskaitos Čika
gos universitete prasideda spa
lio 2 d., pirmadieni. Tą dieną 
2 vai. p. p. bus pirmas to sky
riaus klausytojų susirinkimas 
paskaitų laikui aptarti F403 au
ditorijoje. Skyriaus dėstytojai 
yra prof. P. Jonikas ir lėkt. R. 
Kinka.

— Stasė Cecevičienė daug 
dirba šalpai, šiomis dienomis 
ji išsiuntė Į Lenkiją gyvenan
tiems lietuviams sušelpti 10 
siuntinių. Ji yra Vytauto Di
džiojo šaulių kuopos moterų 
vadovė.

— Juozas Petrauskas buvo 
plėšikų užpultas ir sužalotas. 
Jis guli Central Community li
goninėje. J. Petrauskas yra 
šaulys ir vadovauja Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopos meno 
kuopelei.

15;

Rytoj, šeštadienį, Jaunimo 
centre koncertuos viešnios iš 
Kanados. Išgirsime “Aušros” 
kvartetą. Koncerto pradžia 8 v. 
vak. Rengia Margutis. Rytoj 
iki 6 vai. vak. bilietų bus galima 
Įsigyti Marginių parduotuvėje ir 
Margučio raštinėje. Vėliau Jau
nimo centro kasoje. Visi kvie
čiami. (Pr)

Sekmadienių popietės. Sek
madienių popiečių ciklas “Lie
tuvė moteris Čikagoje” šį rude
nį pradedamas, pristatant Juze 
Daužvardienę, Lietuvos Garbės 
Konsolę, spalių 8 d. 4 vai. p. p. 
Lietuvių Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie Ave. Popiečių 
organizatoriai — Lietuvių Mo
terų Federacijos Čikagos klu
bas ir Lietuviu Tautiniai Na
mai. Lietuviškoji visuomenė 
maloniai kviečiama šioje ir toli
mesnėse popietėsė dahwauti.

L (Pr).

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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.

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

GR 6-2146.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

in each unit. 
$89.000

COUNTY WIDE 
REALTY COMPANY 

537-0137 541-4990

RESTAURANT 
DOWNTOWN — CARY. ILL. 

Excellent potential. Year round. 
Everything goes for $10 000 
R. D. HASTINGS. REALTOR 
103 W. MAIN, CARY ILL. 

639-2000 639-2001

FURNITURE AMD FIXTURES 
Rakandai Jr (rengimai

PARDUODAMI
TŠ MODELINIŲ NAMU BALDAI 

<0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR R-4421
6200 So. WESTERN AVE.

PERSONAL 
Asmeny Ieško

i — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL,— FRIDAY, SEPTEMBER 29, 1972

TERRA
8r»rrę«nybėt, Laikrodžiai, Dovano* 

vitomt progom*.
3237 WEST 63rd ET., CHICAGO

Telef. 434-4660

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

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST STREET

TeL: REpublIc 7-1941
k -....- ................. _

— Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų Klubo piknikas su pa
įvairinimais, grojant Bamonio 
orkestrui, įvyks spalio 1 d. tuoj 
popiet Bruzgulienės sode, prie 
Tautinių kapinių.- (Pr).

♦ Ateinantį šeštadienį, rugsė
jo 30 d. 8 vai. vak. Jaunimo 
centre dainuos V. Tautkevičie- 
nės vadovaujamas AVindsoro 
“Aušros” kvartetas. Progra
moje nuotaikingos pramoginės 
ir lietuvių liaudies dainos. Da
lyvaukime. Bilietų kainos nuo 
2 iki 5 dol. Bilietai gaunami 
Marginiuose ir Margutyje.

(Pr).

PRIIMSIU GYVENTI moterį, vyrą 
arba porą savo farmos 7 kambarių 
name. Esu pensininkas. Gyvenu vie
nas. Tel. 692-3806 apie 8 vai. vak.

TONY SURVILLA

R. L
102nd AVENUE

ALLEGAN, MICH. 49010

A. £ U INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
<645 S«. ASHLAND AYR. 

LA M773 
(Currency Exchange UtAlgaJ) 
PlgOi tufomoblllv draudimai.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

REAL ESTATE FOR SALS 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

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

su rusiu. 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

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

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

statomas namas.
32- RA IR HALSTED, restoranas su

6 kambariu butu. $390 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

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

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

PR 9-4063

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

Gas heat, 2 full baths. 
Owner says SELL.

MILAN & MILAN
PR 94063

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
6 KAMBARIŲ graži mūro reziden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__

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

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

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ
MARQUETTE PARKE

3 butų mūrinis namas su 2 mašinų 
garažu, viskas gerame stovyje, žemi 
mokesčiai, lengva apžiūra. $22,500.

Tel. HE 4-0290

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

973-2023 arba 436-4184
savaitgaliais ir vakarais.

BELLWOOD WEST
BY OWNER

3 bedroom brick ranch. Full basement 
with large recreation room. Central 
air cond. 1% car garage with side 

drive. $30,900.
5444190 or 344-6564

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

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

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

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

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

11 BUTŲ 7 metu mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų anie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. 3150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 

TeL: 471-0321

PARDUODAMAS 4 APARTAMENTU 
visas mūrinis namas. 5 kambarių kiek
vienas, dvigubi langai, šildymas gazu. 
puiki transportacija. 4 mašinų mū
rinis garažas. Geras investavimas. 
Apžiūrėti tik sekmadienį, spalio 1 die

na nuo 12-tos iki 6 vai. vak..
6328 So. ALBANY.

GR 6-4989 arba 259-7463

K. E R T N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Tt'toml motor»|, rtiMilai, 

lurw-uos Ir ♦. ♦.
4t24 Sa. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO. ILL. TEL. VI 7-7317

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

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

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

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. S25,500.

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

TEL. 436-7878

M. A . š I M K U S
Notary Public 

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

kitoki blankai.v __ /

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-B656




