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SENATAS PRIĖMĖ GYNYBOS BIUDŽETĄ a
WASHINGTONAS. — Nuotaikos JAV senate labai pasikeitė, 

kai Įvairios viešosios opinijos įstaigos pradėjo skelbti, kiek daug 
amerikiečių pritaria prezidento Nixono politikai Vietname. Sena
tas net 75-5 balsais priėmė 76 bilijonų gynybos reikalams biudžetą 
— didžiausią nuo II-jo Pasaulinio karo laikų. Debatai truko tik dvi 
dienas. Senatas tuo balsavimu sudavė didelį moralinį smūgį 
sen. Mc-Governui, kurio kampanijoje labai svarbią vietą, užima 
gynybos lėšų mažinimas.

Prieš priimdamas lėšas gyny
bos departamentui senatas atme
tė Michigano sen. Philip Hart pa- 
siūlymą sumažinti lėšas 5%. Dėl 
šio klausimo debatai vyko 15 mi
nučių ir balsavimas buvo 46-28 
prieš Hart pasiūlymą.

Senatas 55-26 balsais atmetė 
ir kito “balandžio” — sen. Prox- 
mire iš Wisconsino siūlymą, ku
ris uždraudžia vyriausybei leis
ti pinigus Kambodijos, Laoso ir 
šiaurės Vietnamo bombardavi
mams. Debatai dėl šio pasiūly
mo truko 30 min.

šiais balsavimais senatas pa
rodė nepritarimą sen. McGovern 
skelbiamai politikai. Visi senato 
“balandžiai” nebeteko ūpo ir nu
tarė nebesipriešinti vyriausybės 
pasiūlymams.

Senatas atmetė sen. Proxmire 
kitą pasiūlymą baigti Pentago
no siūlomą planą. Pentagonas 
nusprendė atiduoti visose kariuo
menės virtuvės darbą samdo
miems darbininkams-darbinin- 
kėms. Jie skus bulves, plaus in
dus ir gamins kareiviams mais
tą. Anksčiau tuos' darbus atlik
davo patys kareiviai. Proxmire 
klausė, kodėl šiuos darbus savo 
namuose gali atlikti mokesčių 
mokėtojai, o kareiviams tie dar
bai jau per sunkūs? Kodėl mo
kesčių mokėtojai turi mokėti 275 
milijonus dolerių darbo jėgai 
samdyti? — klausė sen. Prox
mire. Kiti senatoriai tačiau jam 
nepritarė. Sen. Bentsen iš Te
xas pareiškė, kad Amerikai rei
kalingi kareiviai su kietomis, 
nuospaudų pilnomis, rankomis, 
o ne vandenyje išmirkusiais del
nais. Balsuojant Proxmire pa
siūlymas buvo atmestas 69-11 
balsais.

GROMYKO NAKVOJO CAMP DAVID
VILOJE, KUR BUVO IR CHRUŠČIOVAS

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas pagerbė sovietų 
užsienio reikalų ministerį Andrei Gromyko. Pirmadienį jiedu 
kalbėjosi Baltuose Rūmuose, o vakare turėjo pietus prezidento vi
loje Camp David, Marylande. Čia Gromyko liko nakvoti, o kitą 
rytą vėl grįžo su prezidentu į Washingtona, kur iškilmingose 
ceremonijose pasikeista “ratifikavimo instrumentais” sutarties 
apriboti abiejų valstybių gynybos raketų skaičių iki 200. Pusė 
tų raketų gali būti prie valstybės sostinių: Washington© ir Mask
vos, b kita pusė — prie puolamųjų raketų bazių.

Turkų ūkininkų 
laukia skurdas

ANKARA. — Turkijoje rug
pjūčio 31 pasibaigė opiumo aguo
nų auginimas. Nuo tos datos ūki
ninkams draudžiama aguonas 
sėti. Korespondentai praneša, 
kad ūkininkai yra sunkioje pa
dėtyje- Jie nežino, ka daryti su 
tuščiais laukais. Niekas nega
li pakeisti opiumo aguonių, iš ku
rių ūkininkai gaudavo ne tik 
brangų opiumą, bet ir alyvą, iš
spaustos sėklos būdavo šeriamos 
galvijams ar kepamos su pyra
gais. Ankštys būdavo parduoda
mos vaistų Įmonėms, o suspausti 
aguonų stiebai būdavo parduo
dami lentpjūvėms.

Turkų ūkininkai labai nepa
tenkinti valdžios nutarimu už
drausti aguonų auginimą. Jie nu
rodo, kai opiumas buvo pagrindi
nis kai kurių provincijų ūkių pa
jamų šaltinis. Kviečių hektaras 
duoda ūkininkui 70 dol. pajamų, 
miežių — 65 dol., o opiumo — 
400 dol.

Turkų ūkininkas yra labai blo
gos nuomonės apie amerikiečius, 
nes jis žino, kad turkų valdžia tik 
Amerikos spaudžiama uždraudė 
sėti opiumą. “Mes šimtus me
tų auginome opiumą ir jo nevar- 
tojame. Amerikiečiai vartoja ir 
miršta.
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Du Kambodijos kareiviai netoli mūšio lauko nuramina troškulį, gerdami iš dumblino vandens 
duobių, netoli sosfinės Phnom Penh.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

IŠ VISO PASAULIO

DANIJOS ATEITIS YRA Slį EUROPA
KOPENHAGA. — Danijos balsuotojų 57%|pasisakė už įsto

jimą j Europos rinką. Referendume dalyvavo; 89.8% visų tu-

yra labai nusivylę Danijos balsavimu, nes jie galvojo, kad Danijai 
atmetus rinką, bus galima sudaryti Skandinavijos šalių ekonomini 
bloką iš Danijos, Norvegijos, Švedijos ir Suomijos.

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tija sutiko palengvinti Vakarų 
Berlyno gyventojams Įvažiavimą 
į Rytų Berlyną vienai dienai. Lei
dimai galios tris mėnesius. Ma
noma, kad prieš V. Vokietijos 
rinkimus, Rytų Vokietija nori 
padėti kanclerio Brandto vyriau
sybei, nes komunistai bijo krikš- 
žionių demokratų išrinkimo.

ROMA. — Britanijos premje
ras Heath lankosi Italijoje, kur 
susitiks ir su Popiežium Pauliui 
Premjeras bandys prašyti Vati
kano paramos šiaurės Airijos 
reikale. Britanijoje vyrauja nuo
monė, kad Vatikanas daugiau •’ rinčių teisę balsuoti danų. Vyriausybė patenkihta balsavimo re- 
galėtų paveikti airius katalikus! zultatais, tačiau Norvegijos žmonės, kurie nutarė nestoti į rinką, 
sustabdyti terorą.

NEW YORKAS. — Federali
nis trijų teisėjų teismas atme
tė neseniai priimtą New Yorko 
Įstatymą, kuris leidžia valstijai 
paremti privačių mokyklų moki
nių tėvus. Teismas nusprendė, 
kad parama privačioms mokyk
loms nesiderina su konstitucija.

- ŽENEVA. — šveicarų parla
mentas atmetė pasiūlymą panai
kinti kariuomenėje kavalerijos 
dalinius. Raitelių eskadronų 
skaičius sumažinamas iš 18 iki 
12. Vyriausybė siūlė raitelius 
panaikinti ir paskirti jų karius Į 
šarvuočių dalinius, šveicarai dėl 
sentimentalių motyvų pasiprie
šino kavalerijos panaikinimui.

MASKVA. — Iš patikimų šal
tinių užsienio korespondentai 
Maskvoje patyrė, kad rašytojo 
Aleksandro Solženicino žmona 
neseniai pagimdė antrą vaiką, 
berniuką, pavadintą Ignat.

ROMA. — Italija rugpiūčio 
mėnesio užsienio prekyboje tu
rėjo deficitą — 55 bilijonus lyrų. 
Lyra yra verta 0.17 dolerio. Sta
tistikos Įstaiga pranešė, kad Ita
lijos eksportai padidėjo per tą 
mėnesį 0.4%, o importai iš kitų 
kraštų padidėjo 6%.

LENINGRADAS. — Sovietų 
Sąjungoje gastroliuoja New 
York City Ballet trupė. Nors 
spauda tų gastrolių negarsino, 
Leningrade buvo 6 koncertai su 
pilnomis salėmis žmonių. Kri
tikai ypatingai šiltai kalba apie 
grupės choreografą George Ba
lanchine, kuris yra gimęs tame 
pat mieste, tada dar buvusiame 
Petrograde.

NEW YORKAS. — Sekmadie
nį New Yorke įvyko Phoenix 
Woodwind Kvinteto koncertas, 
kuriame buvo išpildyti dviejų 
pabaltiečių kompozitorių kūri
niai latvio Andreis Jansonas ir 
esto Heino Jurisalu.

SKOPJE. — Pasaulinėje šach
matų olimpiadoje Amerikos ke
turių lošėjų komanda pralaimė
jo Danijai rezultatu du su puse
— vienas su puse taškų. Iki šiol 
finale pirmauja Jugoslavijos ko
manda, toliau eina Vengrija, Is
panija, Čekoslovakija, Rumuni
ja, V. Vokietija, Sovietų Sąjun
ga, Amerika, Argentina ir kt.

Danijos penki milijonai gy
ventojų pagamina gerų maisto 
produktų 15-kai milijonų. Mais
tą Danija eksportuoja Į Britaniją 
ir kitas Europos šalis, žemės 
ūkio ir jnaisto gamybos pramonė 
dubda 'darbą'33%' danų. Skandi
navijos šalys nepirktų tiek daug 
Danijos produktų, kiek perka 
pramonės šalys Britanija ir ki
tos.

Danai teisingai nusprendė, kad 
Danijos ateitis yra su Europa.

Policija saugo 
Izraelio orkestrą 

C 

WASHINGTONAS. — Ame
rikoje važinėja Izraelio Filhar
monijos orkestras, kuris duos 
Amerikoje 20 koncertų. Sekma
dienio koncertas Kennedžio Cen
tre, Washingtone, kartu pami
nėjo ir Izraelio nepriklausomy
bės 25 metų sukaktį. Vien Izrae
lio ambasada pakvietė.1,000 sve
čių. Koncerto klausė 2,750 žmo
nių.

Kartu su orkestro nariais va
žinėja ir daug civilių detekty- 

Ar jie visai proto neturi”, kal
ba turkų ūkininkai, bijodami, 
kad jų kaimuose prasidės nepa
prastas skurdas.

Piety Vietnamo kareivis brenda per upe Cai Lay apylinkėse, kur 
komunistai pradėjo naują puolimą.

Amerika priims 
1,000 iš Ugandos 

WASHINGTONAS!'—-jjgąn- 
dos valstybei ištremiant Azijos 
kilmės gyventojus, Amerika irgi 
nutarė priimti jų 1,000. Valsty
bės departamento valdininkas 
Charles Bray pareiškė, kad trem
tiniai iš Ugandos priimami pa
greitintu keliu, nežiūrint nor
malių vizos išdavimo sąlygų.

Bray pridėjo, kad nauji imi
grantai bus rūpestingai paren
kami, žiūrint, kad jie turėtų 
profesijas ir kad galėtų pasirū
pinti pragyvenimu Amerikoje 
ir nebūtu visuomenei našta. 
Nauji imigrantai bus indai, pa
kistaniečiai ar bengalai.

vų, kurių saugo orkestro narius 
nuo arabu teroristu. Izraelio 
orkestrui diriguoja Zubin Meh
ta, kuris yra Los Angeles Simfo
ninio orkestro direktorius. Dalias 
mieste, koncerto salę saugojo 60 
uniformuotų policininkų.

♦ Iš Čikagos uosto išplaukė 
prekinis laivas su kviečiais So
vietų Sąjungai.

♦ Izraelio gynybos ministeris 
Dayanas gynė Izraelio atvirų til
tų politiką prie Jordano sienos. 
Nors per tuos tiltus iš Jordano 
atkeliauja ir teroristų, tiltai ne
bus uždaryti, nes žmonių lais
vas judėjimas sumažina įtempi
mus pasienyje. Ministeris pa
siūlė ir Libanui atidaryti šieną 
su Izraeliu.

a Britų darbo partijos konfe
rencijoje partijos vadas Wilson 
pareikalavo, kad vyriausybė leis
tų britų gyventojams pasisaky
ti dėl Įstojimo Į Europos rinką.

a Karinė vadovybė paskelbė, 
kad prieš savaitę Į Vietnamo 
frontą atsiųsti F-lll lėktuvai 
vėl uždrausti skraidyti. Vienas 
lėktuvas praėjusi ketvirtadieni 
dingo šiaurės Vietname. Hano
jaus radijas pasigyrė, kad F-lll 
numušė komunistų gynba. Du la
kūnai dingo.

♦ Belfaste slapta airių armija 
medžioja civiliai persirengusius 
britų kareivius — savanorius, 
kurie šnipinėja airių rajonuose, 
prisidengdami vairuotojų, skal
byklų, dujų ir elektros stočių 
tarnautojų vaidmenimis. Vienas 
kareivis, vežiojęs skalbinius iš 
namų Į namus, buvo nušautas 
pirmadienį.

< Filipinuose prez. Marcos 
Įsakė atleisti iš tarnybos 56 ka
rininkus ir 13 policijos valdinin
ku.

# New Yorko mieste šalpą 
gaunančiu žmonių skaičius vėl 
padidėjo ir siekia jau 1.27 mili
jonus. Vienas iš aštuoniu new- 
jorkiečių gyvena iš šalpos.

♦ Prezidento perrinkimo ko
mitetas skelbia, kad netrukus 
apie 12 milijonų balsuotojų gaus 
komiteto laiškus, kurie girs pre
zidentą Nivoną ir kritikuos jo 
konkurentą sen. McGovemą. 
Prieš pat rinkimus balsuotojai 
gaus telegramas, juos lankys 
kampanijos darbininkai.

— Kompozitorių sąjunga, vei
kianti Vilniuje, šių metų vidury 
turėjo 72 narius (47 kompozito
rius ir 25 muzikologus). (E)

— Jubiliejiniai metai ir lietu
vių rašytojai verčiami dar dau
giau bendrauti su “broliškų res
publikų” rašytojais, šiuo metu 
lietuviai vertėjai verčia visą ei
lę rusų bei kitų tautų knygų. (E)

Pagerbė rašytoją 
Vytautą Alantą

ČIKAGA. — Sekmadienį Či
kagoje įvyko rašytojo ir žurna
listo Vytauto Alanto 70 metų 
sukakties minėjimas — akade
mija, sutraukusi pilną Jaunimo 
Centro salę. Minėjimą ruošusios 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdybos pirmininkas Juo
zas Vaišnys, S. J. atidarė minė
jimą ir pakvietė paskaitą skai
tyti rašytoją ir žurnalistą Bro
nę Railą. Po paskaitos ištrauką 
iš V. Alanto “Amžinojo Lietu
vio” skaitė Dalia Kučėnienė.

, Vakarui vadovavusi Emilija 
Pakštaitė perskaitė sveikinimus 
raštu, jų tarpe PLB pirm. S. 
Barzduko, ALTS-gos Čikagos 
skyriaus, poeto S. Santvarų, PLB 
Kultūros Tarybos pirm. A. Nas- 
vyčio, prof. J. Žilevičiaus ir kitų.

Grupė aktorių suvaidino kele
tą veiksmųy..,JJanto komę- 
dijos “Buhalterijos klaida”. Vai
dino čikagiškiai aktoriai: Vida 
Janulevičiutė, Dalia Juknevičiū
tė, Eglė Vilutienė, Andrius ir 
Leonas Barauskai, Jonas Kele- 
čius ir Juozas Valentinas. Reži
savo Algimantas Dikinis, apšvie
timą tvarkė Vytautas žygas.

LŽS-gos valdyba šia proga įtei
kė pirmąsias Daužvardžio Fon
do premijas jaunųjų žurnalistų 
konkurse dalyvavusiems laimė
tojams. Lietuvos gen. konsule 
J. Daužvardienė įteikė jas J. Ja- 
saitytei, laimėjusiai pirmą pre
miją (60 dol.), Rimai Janulevi- 
čiūtei, Emilijai Pakštaitei, Ro
bertui Seleniui (po 40 dol.). Ri
mui Genčiui ir K. Veselkaitei (po 
20 dol.). Už premijas visų var
du padėkojo J. Jasaitytė.

Paskutinė vakaro dalis buvo 
sukaktuvininko V. Alanto žodis. 
Jis dėkojo šventės rengėjams, 
dalyviams ir aktoriams. Po to 
sekė vaišės.

Jevtušenko supyko 
ant kosmonauto

MASKVA. — Maskvoje sklin
da kalbos apie poeto Jevtušen
ko susikirtimą su kosmonautu 
Vitaly Sevastianovu. Poetas pa
vadinęs kosmonautą “erdvių ve
žiku”, o kosmonautas poetą — 
“literatūriniu lekajum”.

Incidentas įvykęs baliuje pas 
poetą Jevtušenką, jam švenčiant 
40 metų gimtadienį. Susirinko 
apie 100 svečių Peredelkino prie
miestyje, gražioje poeto viloje. 
Poetas visus svečius apdovanojo 
bronzos medaliu, kuriame vieno
je pusėje iškaltas Jevtušenkos 
veidas, kitame skaitlinė 40.

Ginčas prasidėjęs poetui kri
tikuojant Konstantiną Simonovą. 
buvusį Rašytojų Unijos pirmi
ninką ir “Novy Mir” redaktorių. | 
kad režimas neduodąs rašyto- i 
jams daugiau laisvės. Jevtušen- > 
ko priminė neseniai iš rašytojų , 
unijos ir iš komunistų partijos! 
išmestą poetą Bulat Okudzhabą. j

Ratifikavimo dokumentus pa
sirašė užsienio reikalų ministe
ris Gromyko ir valstybės sekre
torius Rogers. Prezidentas Ni
xonas pareiškė, kad tai pirmas 
toks bandymas sustabdyti bran
duolinių ginklu plėtimą, pirmas 
žingsnis į tolimesnes derybas. 
Gromyko pasakė, kad tai istori
nė diena, kuri ves Į ginklavimo
si lenktynių sustabdymą.

Abi šalys po to pasikeitė do
kumentais, kurie patvirtina susi
tarimą Maskvoj, kuris penke- 
riems metams nustato, kiek puo
lamųjų raketų gali turėti Ame
riką ir kiek Sovietų Sąjuncra. 
Amerikos pasižadėjimą laikytis 
Maskvoje pasiekto susitarimo 
pasirašė prezidentas Nixonas. 
Per ateinančius penkeris metus 
bus bandoma susitarti dėl toli
mesnių atominių ginklų apkarpi- 
mų. Vadinamos Salt derybos 
vėl pradės sesijas šių metų pa
baigoje ąr ateinančių metų pra
džioje, Uv

-r. Gromyko -viešėjimas--Camp 
David primena “Dovydo dvasią” 
išsireiškimą, kuri Amerikos 
spauda mėgo kartoti po premje
ro Nikitos Chruščiovo viešėjimo 
toje Marylando kalnų viloje. “Do
vydo dvasią” prezidento Eisen- 
howerio laikais išblaškė Ameri
kos šnipinėjimo ir žvalgybos lėk- 
tuvos numušimas virš Sovietų 
Sąjungos. Tuo metu lakūnas Ga
ry Powers pakliuvo į sovietų ne
laisvę ir vėliau buvo iškeistas į 
sovietų šnipą.

Susitikimuose su Gromyko 
prezidentas ir jo štabo nariai 
iškėlė ir sovietų žydų emigraci
jos klausimus, ypatingai “diplo
mų mokesčius”, kuriuos Maskva 
uždėjo emigruojantiems žydams. 
Derybose dalyvavo ir sovietų am
basadorius Dobryninas bei prezi
dento patarėjas Kissingeris.

Buvęs angliakasys
grižo Prancūzijon
PARYŽIUS. _ Lenkijos ko

munistų partijos vadas Edward 
Gierek lankosi Prancūzijoje, kur 
jis buvo karališkai priimtas pre
zidento Pompidou ir gyvena Ver
salio rūmuose — I.e Grand Tria
non. Giereko vizitas yra pirmas 
pokarinio Lenkijos režimo apsi
lankymas Prancūzijoje, kuri ne
klausomos I^enkijos laikais buvo 
artima I>enkijos sąjungininkė.

Prieš daug, daug metų Giere- 
kas prancūzų valdžios įstaigoms 
buvo žinomas kaip Nr. 17095 
angliakasių agitatorius, nepa 
geidaujamas svetimšalis, ištrem
tas iš Prancūzijos 193-1 metais.

Čia įsikišo kosmonautas, sakyda
mas, kad Okudzhaba — menkas 
poetas. Jevtušenko tada pasa
kęs, kad kosmonautas nieko ne
suprantąs. esąs tik “erdvių ve
žikas”. Kosmonautas su žmo
na ir Simonovas su žmona pali
ko balių, pažadėdami daugiau 
tuose namuose nesilankyti.



JUOZAS KARIBUTAS

KEUONE APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

I.maininų nei neatidarė. 
B>-r’kšteiė»o ružava kreida kry
želius j r eik sau kur patinka, 

bu ir matau, kad pinigų 
k p tjjno langelis apstotas. Me- 
'.u ’agaminus ant grindų, lyg 
kns juos man per prievartų bu
tu dąvęs. ir laukiu. Prieina ir 
m n no eilė. Kyšteliu pasą, nes 
ja ■ iš anksto žinau, kad be jo 
niekur pinigų nekeičia. Tav- 
nautojas išrašo formalumo kvi- 
|e!> ir aš paduodu 10 (joj. jjj kų 
ri; os jis man formaliai atskai
to 200 Baht. Gavęs tpkią šu
nį- pinigų, skubų i lauką, kur 
laukia taksis. Nustebau, Visi 
jau išgraibstyti. Tad susiinė- 
tam i vieną trys. Vienas pro
fesorius iš Švedijos ir jauna 
ponia, taip pat švedė, jų am-i Kai taksis sustojo prie vieš- 
basados tarnautoją. Nudžiu- buio, supratau, kad mano pa- 
gau, kad taip išėjo ir jie mane sirinkimas geras. Viešbutis pir- 
priglaudė jų nusisamdytame mos klasės, jaukus. Durinin

kas graibsto ir neša į vidų ma
no lagaminus. Spraudžiu jam 
i ranką, net ir pats dar gerai 
nežinodamas kiek, ir isiregist- 
rupjb. ‘

Penkių su puse tonų aukso 
Buda ir dvidešimt trgs 
tūkstančiai mečečių

Iš šešto aukšto pasigėrėjęs 
puikią jniesto panorama, lei- 
d^iuoši'•žemyn. Susirenku reį- 
kiamą:Anfbrmąciją ir įsiregis- 
trųoj^’fvtdięnos ekskursijai. 
Iš info^Įiacjjos sužinau, kad

pažiūrėti, kas tokius akcentus 
ten tame San Diege dalina.

Pasisakau esąs lietuvis. Jie 
tuojau man išpasakoja kiek 
lietuvių jie žiųo Švedijoje. 
Kalba rišasi. Mes kaimynai, 
kaip jie pasivadino.

Švedijos ambasados tarnau
toja grįžta iš atostogų. Ener
ginga moteris. Gi profesorius 
atvyksta čia kokiais tai moksli
niais reikalais. Jis žada būti 
tik porą savaičių.

Pasirodo, mes visi trys va
žiuojame i skirtingus viešbu
čius. Tad pasidalinę adresais, 
rrebepažadėdami susitikti, at
sisveikiname . Vjsi apgailime, 
kad buvo labai trumpa pažin
tis. Tikrai, nesitikėjau tokių 
Įdomių kompąnjonų.

Senato valgykloje trys senatoriai, linksmai nusiteikę, ragauja mirusio Louisianos sen. 
Allen Eilender mėgstamą patiekalą — "creole gumbo", kuris susideda iš ryžiy, vė
žly ir žuvy bei okros gabaly. Ellenderio atminimui šis patiekalas bus nuolat verda
mas senato virtuvėje. Iš kairės; sen. Allen, virėjas, sen. Elaine Edwards ir sen. Long, 
Senate kalbama, kad tokie "paminklai" buvusiems senato nariams neprigis, nes daug 

senatorių valgyklą naudoja tik vienam tikslui — "Whisky and soda".

I prie durų ir žengiame per pa-jsį J menininko darbą, tik juo'
!t^* -• T)__ ___________ nnrAln otwlrolf* ImL(laimintą Budos slenkstį, kur 
jis sėdi sau kiek mažesniu pil
vu, kaip kitur teko matyti. Sė
di ant tokio piedestalo, tary
tum būtų vestuvinis tortas. Jo 

Į nuogas kūnas perjuostas auk
sine juosta. Ji išrašyta kažko
kiais nesuprantamais raštais. 
O gal ką jie ir reiškia, nežinau. 
Prieš jį pridėta visokių jvaki-
džių, pagražinimų ir iš §onųjdar papildo 
du auksiniai dirbtinį garbinto
jai — robotai. Jie pamaldžiai

4 rankas i

kauja, jog norėtų atskelti kokį 
gabalą aukso ir pasiimti kaip 
suvenyrą. Pagunda didelė.

Gal kad patalpa per maža, 
bei anei vieno maldininko, be 
tų dviejų dirbtinių. Kaip atro
dė, kad čia vien turistams pa
likta vieta. Prieš Budą pames
ta keletas pinigųį Kai kurie iš 
turistų įmesdami tą skaičių

Iš čia vykstame į Grand Pa-

paskutiniame taksyje.
Karšta , kaip gerai Įkūren

toje pirtyje. ‘ Riedanie per ply
nus Tailandijos laukus. Susi
pažįstame ir tuojau jie mane 
Įtaria kad aš ne amerikietis. 
Pagal akcentą, žinoma. Gi
nuosi, norėdamas nuotaiką 
pagerinti ir pajuokauti, kad 
aš esu iš Los Angeles. O jie 
klausia, kur gi gavau tokį ak
centą. žinojau, kad pataiky
siu ir jie skaniai nusijuokia. 
Sakau — San Diege. Kaip ir 
maniau, jie kvatojo ir žadėjo

Tailandas turi dvidešimt tris 
tūkstančius mečečių arba mal- 
danamių ir kad ryt pamatysiu 
jų dievą, kuris nuliedintas iš 
penkių su puse tonos aukso. Čia 
90% budistai, kurie labai pa
maldūs ir nesigaili daužti kak
tas į grindis, kad tas Buda bu
tų pagarbintas.

Rytojaus diena — sekmadie
nis. Autobusas surenka iš visų 
viešbučių ekskursijai 
travusius ir susodina 
keleivinį autobusą, 
liau patyriau,
kursi ją sudarė veik 
rikiečiai.

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Or. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje. $4.00-dabar tik ___ :...„__$3.96
Minkštais viršeliais tik  ___ L—Li..... ...___.L...... .,. $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės no Europa įspūdžiai.' Vietoje ’ ‘ S2.0G dabar
■tik ...................................................... ...... . . . ...... $ijo

• • .z-r± *-? /wr- .. ■ - - m '• j ‘ 2 * - ’'Ė.'* M ’

Galima tarp pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 
money orderi. ’ ? 4 2

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

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
gan hm ganu Duįfrn; . knręų. kurios papuos bet. .kokia 

■utygtt ’bRinta ar
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai jrįSta, 592 pusi.
K, Bid mis, Dl EhtOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi. ...4.—~-
Prot Vael. Biržišką AL EKSA N DRYNA5, I tomas, gražiai 

įnstas, 431 pusi. ^^^4__
Prof Vacį. Biržija, SENŲJŲ LIETU VliKŲ KfiTOŲ

ISTORIJA, T dalis, 208 pu?sL Įrišta '4- $3-00, minkštais 
viršeliais — $2,00; U dalis, 225 >usL, 'įnsta 
minkštais viršeliais 4 -4 __

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR .MINTYS, j tomas, BQ8 p, 
Prof, S. Kairys, Lt ETŲ V A BUDO, gražiai Įrišta. 416 p__
Juozas Liūdzijurs, RAŠTAI, 250 pusi. ........ 4.4-4.
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI' APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

8d pusi., '--^444
S. ĄUchetona^, LIETUVIŲĮVIJA AMERIKOJE, 29? p 

įrišta — $5.00 minkštais viršfeliaįs —•___ _ 44—
Or V. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

mu4. -labai ni'*~f *44_44___ 4_

$3,00.

$6.00

$730

$2.00 ■
$2.90 •
$530

$4.00

$10.00

Vhicagų bi 111. — Tęiel. HA 1-tilOO

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI *. t * ■ t
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

-4 S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
krykštavimai. I’ J* .................. -
siems bei jaunimui: "

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

2. Vanda Fra n ki enė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
maž esiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50. "* \ 4

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
keričiaus iliustruota/130 j^l./$l,80.

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

5. Maironis Jaunoji Lietuva,’ poema, ns psi., $1,00.
6. Alfonsas Vimbutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žyglų. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., S1.00.

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 do^nas — pusė krtygų, pusė žaislų — lietuviško 
aukiejimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

ar
Naujienose galima .gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mazie-

kaip senovės lietuviai ir žemai-

173P So. HALSTEP ST., CFflCA^O, Ę.L. 60608
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sudėję klūpo. Gidas lace, kuri statyta karaliaus Ra- 
aiškina, kad čia viskas iš grj'- ma po to, kai jis persikėlė gy- 
no aukso. Kainavę šeši milijo- venti į Baifgkoką. 
nai dolerių. Buda liedintas 15'1792 metais. Pilis 
šimtmetyje, bet maždaug po j aukšta balta tvora, 
300 metų sugalvojo jį apvilkti! 
plastika, kad apsaugotų nuo 
subraižymo arba smalsių tu
ristų apčiupinėjimo. Nors tai 
yra labai stropiai saugoma, bet 
pasitaiko nekantruolių... Ne
baigia jis. Visi susijuokia.

Gerai į tą aukso gabalą ^- 
Budą — įsižiūrėjus, matai jo 
vertybę (turiu omenyje meniš
ką) : labai stropiai atliktas dar

ybas ir atkurdinti veido bruožai. I X 'l 1 ' * Žį ~a T 9

Tai buvo 
aptverta 

savotiškai 
stiliumi.bokštuotu kiniečių

Gaila, sekmadienis ir pilis už
daryta. Tad pąsitenkinam ap
žiūrėję tik iš lauko ir vyksta
me toliau.

(Bus daugiau)dyklą įėjimas siaurais tarpek
liais. Einame basi ir dejuoja
me, kad tas Buda toks negai
lestingas ir tokio pasiaukoji
mo reikalaująs iš vargšų turis
tų. Priešais auksu blizga bokš
tai - bokšteliai ir tas žėrėjimas 
dilgina akis. Dedame batus Nelabai kreipia turistai dėine-

ra, o Budos maldykloje vėsu. 
Tad kodėl nepamiegoti?

Ta maldykla statyta 1793 m. 
architekto Rama ir pavadinta 
Wat Phra Jetupon. Tais lai
kais ir to paties architekto sta
tyta ir Grand Palace.

Vis dar gidas veda aplink 
Budos gulinčią stovylą ir šal
tokos plikos grindys nemalo
niai veikia j kojų padus. Ste
biu, kaip vis eina nauji maldi
ninkai ir kai kurie iš jų atsine- 

' ‘ ; popierėlius kli
juoja Budai ant kojų arba šo
nų, žodžiu, kur pasiekti gali. 
Jis jau ir taip visas auksuotas 
arba angliškai sakant “gold 
leafed”. Nežiūrint to, jie vis- 
vien dar ant aukso lipdo auk
są.

Iš čia išeinam į kitą kamba
riuką, kuriame 
jame Buda su keturiais vei
dais. Gal už tai iš keturių pu
sių budistai jam lenkiasi ir gar
bina.

* help youh 
HEART FUNūV

help your HEART

įsiregis-
į didesnį
Kaip vė- šę auksinius 
šitą eks- fmūsų

vieni ame-

gyventojų 
pustuštis.

Trijų milijonų 
miestas sekmadienį 
Žvalgausi į pravažiuoja imas 
vietoves. Gatvės kai kur pla
čios ir namai šviesūs, kaip Ka
lifornijoje. Autobusas įsuka į 
siauresnę gatvę ir pravažiuoja 
didelį turgų. Čia visokių vai
sių ir namų apyvokos reikme
nų. Matome važiuojant ir su 
mažais asiliukais, arkliais ir 
jaučiais, šoferis sulėtina važia
vimą ir gidas 
pravažiuoj amas 
esą paprastų 
apsi pi rkincj iųip

pasakoja apie 
vietoves. Tai 
darbo žmonių 

vietovė. Čia 
esą viskas pigiau ir gauti gali 
kas tik kasdieniniam gyveni
mui■, reikalinga. Prisėdę -šali
gatviai. Prisidėję pintinių, ra
telių Įr visokių kitokių “karbe- 
liukų”. Pardavėjai ir parda
vėjos apsidengę japoniškais 
lieisargėliais, kad saulė neper-

Kąi šiaip taip per didelį var
gą išvažiuojame iš tos tur
ginės gatvės, priešais matau 
jų maldyklos - mečetės auk
sinius bokštus ir bokštelius. 
Jų tiek daug ir taip spalvingi, 
gotikos stiliaus, kad iš karto 
visų turistų dėmesį patraukia.

Autobusas sustoja kitoje gat
vės pusėje. Gidas veda ir iš
karto Įspėja nusiauti batus ir 
palikti prie įėjimo. Batus pa
likę sekame mūsų vadovą, ku
ris' suka kairėn ir prie smiks- 
tančių indų, panašių Į fajer- 
verkus, sustoja. Nustebęs tik 
neriktelėjau: matau gi Budą, 
guli ant rankos pasirėmęs, 160 
pėdų ilgio ir 30 pėdų aukščio. 
Tokio milžiniško dievo nesiti
kėjau matyti. Einu paskui gi
dą ir stebiu besimeldžiančius 
budistus. Jie pirmiausia meta 
pinigus ir tada uždega smilka
lus. Juos paėmę abiem rankom 
atsiklaupia ir iškelia smilkalus 
aukštyn. Taip klūpo keletą 
minučių, į aukštį akis įrėmę. 
Po to smilkalus tokius, lyg plo
nyčius virbalus, kurie pripilti 
lyg pelenų — ir tada jau muša 
kaktą Į grindis keletą kartų. 
Kai maldą baigia, atbuli pasi
traukia. Kiti gi. prisiartina prie 
gulinčio Rudos, kur patogesnę 
vietą gavę, atsigula ir miega. 
Užklausiau, kodėl jie, kur 
meldžiasi, ten ir miega? Gidas 
paaiškina: “Buda priėmė jų 
maldą, jiems pasidarė ramu ir 
gera, tad paęinaudodami Bu
dos malone, jie čia pat gali ir 
ramiai pailsėti”. Neretai prie 
miegančių matosi jų pačių pa
sidėti ir batai. Tai matydamas, 
aš padariau visai kitokią išva
dą: visur baisiai jau svilina 
karštis.

lyg altorius li

Važiuojame į kitą maldyklą 
ir negaliu atsistebėti anų. žmo
nių tamsumu. Kai pasukame į 
šalutinę gatvę, randame nuo
stabiai gražią maldyklą, kur 
kinietiško stiliaus bokštai stie
biasi į padanges. Tarpe jų 
vaikšto galvas nusiskutę ir ap
sidengę raudonomis marško
mis jaunuoliai, panašūs, kaip 
mano matyti Los Angeles, gie
dą ant šaligatvio. Tik čia jie 
neturi jokių gitarų, būgnų ir 
nerėkia, negieda į dangų iškė
lę galvas.

Patenkame i didelį kambarį, 
kur sėdi 394 Budos. Visi auk-j 
sinės spalvos — paauksuoti. Gi
das pasakoja, kad tas kamba
rys yra naudojamas jaunų vy
rų, vadinamų Monks. Jie tris 
mėn. rugsėjį, spalį ir lapkritį 
praleidžia čia kaip atgailau
jantieji. Jie negali prašyti jo
kios išmaldos, bet žmonės 
jiems suneša per tą laiką mais
tą ir visa tai, kas, jų nuomone, 
jiems reikalinga. Prieš tas Bu
das paklotas raudonas kilimas 
ir jie visi ant jo sėdi, valgo, 
miega ir meldžiasi.

Vėl išeiname Į lauką arba 
maldyklos kiemą, kur daug 
turistų grupių arba ir pavienių, 
čia vieni meldžiasi (žinoma, 
vietiniai) kiti gi ‘ kilimus au
džia. Jie pririšę labai storus 
siūlus ant medinių storų kar
čių ir vikriai iš tų siūlų išpina 
raštuotus kilimus. Dar kiti pa
simeldę miega. ^Bėgančiųjų 
pilni pakraščiai. Tikrai čia taip 
vėsu ir neprošalį gal būtų kiek 
ant minkšto kilimo išsitiesti, 
galvoju bevaikščiodamas.

Pasidaręs nuotraukų ir ap
žiūrėjęs nuostabiai gražią jų 
šventyklą, pasijutau, kad ma
no kojų padai degte dega. Bū
čiau ir pamiršęs, !kad vaikšti
nėjau jau kuris laikas be batų, 
jei ne ant rankos kabotų suriš
tos sandalių šikšnutės ir kojų 
padai neskaudėtų. Taigi aš 
juos su savim nešuosi, nes čia 
vaikštom po didelius maldyk
los kambarius.

Kaip gera, kai <vėl balai ant 
kojų ir jau lipame į autobusą. 
Bet lai neilgai. Vėl privažiuo
jame pačią garsiausią vieta, 
kur Buda iš penkių su puse to
nų aukso nukaldintas, nudai-

ntuvų niekur nė- lintas. nulietas. { tą mažą mal-

ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

Diriguos Alice Stephens'
SEKMADIENĮ, ŠIŲ METU SPALIO 22^0, LINKSMINS SVEČIUS 

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

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

NAUJIENŲ BANKETE
f . -- . . - - * - • ■ T

¥bu can’t
live on love

forever.
the love in the vorid and you’re doing

That’s foe when you’re old, right?
It’s for when you’re old if yoa can 

afford it.
The kind of retirement you’re liter 

isn’t the typical rocking-a—-- 
the-froat-porch variety. 
Hy picture yourself taking 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that forty acres and Eying off the 
land. Pipe dreams’ Not if you pre
pare now. ' / "

E Bonds, 5}^% -yhen hdd to m«tu-

first yew). That extra payable

Not » the time , to start saving.

ity. Join the Payroll Savings Plan 
where ycx work. That way, an amount

t»t3 redear^taca. Ahd
paycheck and used to buy U.S. Sav
ings Bonds. It’s an easy way to save.

Now Bonds pay a bonus at maturity

1739 So. Halsted Street Chicago, IlL 60608
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Mažoji Lietuva vokiečių mokslo šviesoje
Paaiškinamasis ivadas fe

Neseniai mirus lietuvių kalbi' 
ninkui a. a. dr. A. Saliui, lietu
vių spaudoje tenka skaityti jo 
darbą ir jo asmens liaupsinimus 
bei teigiamus jvertinimus. Esant 
didelei lietuvių kalbininkų sto
kai, iš tiesų, lietuvių kalbos mok
slinio tyrimo ir jos ugdymo sri
ty velionio yra daug padirbėta. 
Reiktų ramiai ir palankiai iš
klausyti, ką apie tai rašo, prisi
laikydami seno lotynų priežodžio 
— de mortuis aut bene, aut nihil, 
jo geri draugai bei kolegos, bet 
jokiu būdu negalima tylėti, kai 
autoritetingai prabyla Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirm. 
Stasys Barzdukas (sk.: “Drau
gas” rugs. mėn. 2 d. 1972 m. 11 
d.) šiais žodžiais: “žemaičiui An
tanui Saliui buvo būdingi žemai
čio bruožai. Bet vienas bruožas 
itin teigiamas: ką jis darė — 
darė kompetentingai ir gerai; 
pasirašydamas prisiėmė atsako
mybę. Visu pirma vertino tiesą, 
jam svetimas buvo propagandi
nis efektas. Geriausiai jį pa
gerbsime, pažindami jo mokslą 
ir sąmoningai bei veikliai nusi- 
statydami jo išvadų vykdymo at
žvilgiu”...

Nors trumpai pažvelkime, kaip 
ten iš tikrųjų buvo. St. Barzdu
kas tam pat str.: “Pagarbos žo
dis senam Kolegai” rašo, kad 
naujai Įsteigtam Kauno univer
sitetui “buvo degantis reikalas 
paruošti kalbos mokslų specia
listų ir Lietuvos švietimo minis
terija 1925 metais išsiuntė du sti
pendininku Į . Leipzigą: rytų 
aukštaitį Praną Skardžių ir že
maitį a. a. Antaną Sali, abu ro
džiusiu lietuvių kalba susidomė
jimo, gabumų ir atsidėjimo”...

Čia tenka prisiminti, kad vo
kiečiai, pralaimėję pirmąjį pa
saulinį karą, turėjo išsižadėti 
Klaipėdos krašto ir Dancigo ko

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street 

IKftllHIIIIIIIIKIIlIIIIimKIIIEHSXIEII

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose' gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poeraos 
Kišeninio formato, 157 psL $2.00.

5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. "Slių rinktinė, 169 

psL Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys. AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.

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

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

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 85 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psL, 86.00
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

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

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL S3.Ė0.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas. praSome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.
A, v, t,,

1739 So. Halsted SL, Chicago, IIL 60608

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 82.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

ridoriaus. Dėl to kilo didelis rū
pestis politiniais tikslais įrody
ti, kad jų nustotos teritorijos 
niekad nebuvo lietuvių nei len
kų gyvenamos, kad nuo Vyslos 
žemupio iki Nemuno gyvenusios 
vokiečių kronininko Dusburgo iš
vardintos prūsų gentys, kurios 
per sukilimus ir 200 metų Ordino 
karų su Lietuva metu, išnyko ir 
po Žalgirio mūšio XV ir XVI 
šimtmety Mažąją Lietuvą kolo
nizavo bėgliai iš Didžiosios Lie
tuvos. Šio tikro absurdo svar
biausiu įtaigotojo buvo žemai
tis — mažlietuvis (Pagėgių aps.) 
Jurgis Gerulis. Jo įkvėpta ir re
miama Gertrud Heinrich’aitė 
(greičiausiai suvokietėjusi An- 
drikaitė iš Pakalnės apskrities), 
vėliau ištekėjusi už dano Mor- 
tenseno, parašė Karaliaučiaus 
universitete disertacinį darbą, 
kuriame įrodnėjo, pasiremdama 
jos drauge su Geruliu sugalvo
tais duomenimis, kad senas, visą 
savo gyvenimą pašventęs lietu- 
vių-prūsų klausimui studijuoti 
Karaliaučiaus u-to žymus kalbi
ninkas prof. A. Bezzenberger’is 
ir visi kiti prieškariniai vokiečių 
mokslininkai klydo, tvirtindami 
ir įrodydami, kad mažiausiai 
skalviai, nadruviai, sūduviai nuo 
amžių yra autochtonai (čiabu
viai) lietuviai. Ypač įsigalint 
vokiečių nacių mokslui, tas labai 
tiko jų politikai. Be to, Geru
liui vedus Kuršo vokietę barone- 
są ir tapus veikliu nacių parti
jos nariu, jo, kaip lietuvio rene
gato, karjera kilo kaip ant mie
lių. Jis buvo pakeltas Leipcigo 
ekstra ordinariniu profesorium, 
po to Prūsijos švietimo ministe- 
riu ir, galop, Karaliaučiaus uni
versiteto rektorium.

Gerulis buvo geruose santy
kiuose su prof. K. Būga, kurį jis 
sugebėjo įtaigoti Heinrich’aitės

Chicago, Illinois 60608

Rio de Janeiro, Brazilijoje, žmonės gali pirkti televizijos aparatus išsimokėjimui po 38 "cru
zeiros" (apie 6 dol.) per mėnesį. Ne tik turtingųjų namai, bet ir vargšų lūšnos pasidabinusios 

televizijos antenomis, kaip matosi šioje nuotraukoje.

darbo duomenimis, kaip paskuti- į įvairios “kultūros”, lietuvių ne- 
niais kruopštaus vokiečių mokslo Į minint.
rezultatais. <Prof. K. Būga, pil
nai patikėdamas senu vokiečių 
mokslo objektyvumu, 1924 m. 
išleido žemėlapį, kuriame Geru
lio įkvėptas įrašė prūsais visas 
gentis nuo Vyslos iki Nemuno, 
o didesnę dalį Žemaitijos 13 am
žiuje kuršių (ne baltų, bet finų) 
apgyventą. Nespėjęs suprasti 
Gerulio mokslinės klastos, prof. 
K. Būga tais pat metais staiga 
pasimirė, bet už šias pronacines 
tezes, jis buvo vokiečių labai 
aukštai vertinamas ir minimas 
kiekviena proga, kai lietuvių 
klausimas buvo liečiamas. Galė
jo būti prof. Būgai Gerulio in
spiruota ir kita jo klaidingai iš
kelta tezė, būk lietuviai į dabar
tinius gyvenamus plotus atsi
kraustė 6-7-tam šimtmety po Kr. 
iš Rytų, kai slavai užplūdo da
bartinius Gudijos (Bielorusijos) 
plotus. Be to, prof. Būga visai 
be pagrindo visiškai suniekino 
dr. J. Basanavičiaus ilgų metų 
tyrinėjimo darbą apie trakus, 
kaip lietuvius, kadaise gyvenu
sius Dunojaus žemupyje. Nese
niai išleistoje plačioje studijoje 
bulgarų prof. Duridanov įrodė, 
kad dr. Basanavičius buvo teisus.

Prof. K. Būga buvo gabus kal
bininkas, bet menkas istorikas. 
Klaidinga jo paskelbtoji teorija 
apie lietuvių atsikraustymą iš 
Rytų į dabartinius gyvenamus 
plotus kaip tik buvo blogam pa
vartota vokiečių “ostforšerių”, 
jų tezei paremti, kad lietuviai, 
besibraudami į Vakarus, aiškiai 
yra neseni kolonistai dabarti
niuose jų gyvenamuose plotuose.

Kad Ordinui atsiradus Pabalty
je, lietuviai (žemaičiai) buvo ma
žiausiai atstu apie 100 km. nuo 
Baltijos jūros. Tie pajūrio plo
tai buvo apgyventi finų (kuršių, 
livų) genčių. Į jas besiverždami 
tik XV-XVT šimtm. žemaičiai pa
siekė Baltijos pajūrį ir Mažosios 
Lietuvos teritoriją. Anksčiau 
tarp Vyslos ir Nemuno gyvenu
sios prūsų gentys, kaip baltų, 
slavų, germanų (gotų-variagų) 
mišinys. Sukilimai ir karai su 
Ordinu juos sužlugdė ir palikę 
skystai apgyventi plotai, apau
gę miškais ir virtę dykromis 
(Wildniss), kurias, remiant Or
dino magistrams ir jų įpėdi
niams. kolonizavę iš Didžiosios 
Lietuvos atbėgę bėgliai kolonis
tai.

Čia tuoj naciai archeologai, 
prof. Engei, La Baume ir kiti 
pakreipė ta linkme vokiškąjį ar
cheologijos mokslą, liečiantį Pa- 
baltyjį. Atsirado jų sukurtos

lietuvių tau- 
neapdairia ir 
teorija kalb. 

Už tai jis bu-

Tai parodo, kokį didelį meš
kos patarnavimą 
tai padarė savo 
klaidinga mokslo 
lietuvis K. Būga.
vo vokiečių “ostforšerių” jų raš
tuose cituojamas, Įrekfemuoja- 
mas ir aukštinamas, ypatingai 
po to, kai jis be kritiško žvilgs
nio perėmė Gerullis’o tezes apie 
prūsus ir kuršius. Prof. K. Bū
gos kaip žymaus lietuvio kal
bininko autoretinga nuomonė na
cių “ostforšerių” buvo naudoja
ma griovimui prof. A. Bezzenber- 
ger’io ir kitų objektyvių vokie
čių mokslininkų pagrįstos nuo
monės dėl lietuviu seno autoch- 
toniškumo Pabaltyje.

Gal būt pačiam Gerullis’ui bu
vo nepatogu savo tezėmis išeiti 
viešai prieš prof. Bezzenberger’į, 
tam reikalui jis surado veržlią, 
apsukrią Karaliaučiaus univer
siteto studentę Heinrich’aite. Jo 
remiama ir įkvepiama ji staiga 
sužibo naujojo vokiečių mokslo 
apie lietuvius — prūsus žvaigž
de, o vėliau ištekėjusi uoliai re
miama savo vyro dano, gabaus 
geografo Mortenseno ir visų na
cių mokslininkų — virto Betlie
jaus žvaigždėmis tiesų, ar ne fe
nomenalu, kai jauna studentė tu
rėjo drąsos kritikuoti seną, visą 
savo amžių tiem klausimams pa
šventusį, garsų vokiečių kalbi
ninką A. Bezzenberger’į ir vi
sus kitus prieškarinius vokiečių 
mokslininkus!...

Paliko tik, einant gerai pa
vykusiu patyrimu su prof. K. 
Būga, įtikinti ir apšviesti tuos 
'“durnelius” Litauer’ius, kad jų 
visos pretenzijos į Klaipėdą ir 
bendrai Mažąją Lietuvą yra vien 
tuščias muilo burbulas. Ir tam 
atsirado visai netikėtai puiki 
proga. Kauno universitetas siun
tė į Vokietiją savo stipendinin
kus (būsimus lietuvių kalboty
ros ir istorijos mokslų profeso
rius), pagilinti savo specialybė
je žinias ir parnešti lietuvių tau
tai apie ją objektyvių mokslo 
žinių bei tiesos.

čia Leipzige ir kitur jie pa
teko į ypatingą Georg Gerullis’o 
ir jo diriguojamų nacių profeso
rių globą... Pradžioje jaunus, ne
patyrusius lietuvius studijozus 
buvo stengiamasi užimponuoti 
vokiško mokslo nuoseklumu bei 
objektyvumu, nejučiomis juos 
įdoktrinuojant naujausiais Mor- 
tensenienės, jos vyro bei kitų 
jiems panašių apie lietuvius-prū- 
sus moksliniais atradimais... In- 
doktrinavimo srity, kaip žinome, 
vokiečiai yra nepakeičiami spe
cialistai.

Tais laikais jau buvo sufor
muluotos dvi svarbiausios nacis
tinės “tiesos”: 1) senieji skal
viai, nadruviai, sūduviai buvę 
prūsų gentys, mažai ką bendro 
turintys su lietuviais, 2) jiems 
laike karų su Ordinu žlugus, jų 

gyvenamus plotus XV-XVI a. ko
lonizavo Didžiosios Lietuvos bau
džiauninkai bėgliai.

Tom “tiesom” lietuvių visuo
menėje propaguoti buvo parink
ti iš kitų du gabesni ir imlesni 
lietuviai studiozai — pradžioje 
A. Salys, o vėliau Z. Ivinskis. 
Būsimam kalbininkui A. Saliui 
buvo duota disertacijai visai ne

kalta, iš viršaus žiūrint, apoli
tinė tema: “Die žemaitischen 
Mundarten”, pagrinde, pagal su
sitarimą su profesorium referen
tu, ne tiek kalbinė kiek istorinė. 
Žinoma, disertantui, objektyvu
mu pridengiant, buvo leista, kiek 
tas neprieštarauja pagrindinei 
politinei tezei, įnešti savų pasta
bų bei mokslinių naujumų, suriš
tų su vietovių tyrimu. Tas pats 
atsitiko ir su būrimu istoriku Z. 
Ivinskiu. Jam buvo duota taip 
pat visai nekalta, apolitine atro
danti, disertacijai tema: “Die 
Bauernstand im Grossfuersten- 
tum Litauen bis zum XVII Jahr- 
hundert”. Taigi, ne tiek istori
nė, kiek socialinė. Reikalinga 
buvo nušviesti, kad baudžiaunin
kų Lietuvoje padėtis buvo labai 
bloga, kad daug kas iš jų buvo 
priversti bėgti į Maž. Lietuvą 
pas vokiečius ir, vokiečiams juos 
priimant ir globojant, tuo keliu 
jie kolonizavo Mažąją Lietuvą.

Disertacijų turinys su profe
soriais referentais buvo aptartas, 
pagrindinė tezėms medžiaga pa
ruošta ir šaltiniai žinomi, liko 
tik juos savo nuožiūra sutvar
kyti, įrašyti savas nuomones ir 
padaryti išvadas ir už tai dak
taro laipsnis ir garbė!... Iš tiesų, 
reikėjo stipraus tautinio sąmo
ningumo, didelio mokslinio pa
siruošimo šioms vilionėms at
sispirti, o kitą vertus, juk visa 
tai buvo viešai skelbiama to lai
ko vokiečių mokslo korifėjų, kaip 
nesugriaunama objektyvi, nau
jai atrasta “tiesa”. Doktorantų 
disertacijos su nuoširdžia jų pa- 

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St. Chicago, I1L 60000
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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 duo mė
nesio pirmos.
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dci’n Genrg CaniUw’ui ir kitiems 
profesoriams už visą globą, pa- 
gelbą ir nurodymus darbe, buvo 
vokiečių atspausdintos ir recen
zentų aukštai įvertintos su pane- 
gyrikom. Nacinių pažiūrų vo
kiečiai mokslininkai savo raštuo
se rėmėsi šimtais citatų iš dok
torantų veikalų, nurodydami, kad 
tai pačių lietuvių tomis tezėmis 
aiškus pasisakymas, jų patvir
tinimas.

Lietuvoje mokslininkai, (V. 
Vileišis, Pov. Pakarklis, Fel. Ar
vydas, V. Pryšmantas, Karp ir 
kiti) susipažinę su disertacių tu
riniu, dėstomas tezes griežtai pa
smerkė, kaip klaidingas ir jų 
autorius skaitė patekusiais ant 
nacinio kabliuko masalo... Net 
lenkas prof. Lowmianski kriti
kavo dr. A. Salio tezes, kaip prie
šingas mokslinei tiesai.

čia randu reikalo pateikti vie
ną ištrauką, kaip būdingą vo
kiečiams. Prof. dr. Ed. Hermann 
“Goettingischen Gelehrten An- 
zeigen”, recenzuodamas Felik
so Arvydo knygelę “Das Memel- 
land ist es wirklich deutsches 
Land?” tarp ko kito išdidžiai sa
ko: “Pirmoje eilėje autorius tu
rėtų išspręsti reikalą su savo 
krašto žmonėmis, kurie taip pat 
skalvius, nadruvius ir sūduvius 
laiko prūsais, remdamiesi giliu 
moksliniu tyrinėjimu. Heinrich’
aitės ir Būgos išvados yra pa
tikrintos lietuvio Salio gan rū
pestingoje Leipcigo disertacijo
je: “Die žemaitischen Mundar
ten”, Teil I “Geschichte dės že
maitischen Sprachgebiets”, 1930. 
Jo išvada yra ta pati: lietuviai 
yra atkeliavę į Rytprūsius tik po 
Ordino karų, skalviai, nadruviai 
ir sūduviai yra buvę prūsai. Ko
dėl autorius nesusirūpino 
krašto žmogum?”...

(Bus daugiau)

savo

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

onę’

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 Į 
pasaulietiški-choraiv-9 bažnytiniai--ir-314-veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kita) organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba M 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS ' 
vardu Ir paslysti: 1

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

VILNIAUSTRADICINIS
DIENOS MINĖJIMAS
Tradicinis Vilniaus Dienos 

minėjimas šiais metais įvyks 
spalio mėn. 8 d. sekmadienį, 11 
vai. Jaunimo Centre, Chicago- 
je.

11 vai. ryte Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje Šv. Mišias atnašaus 
ir pamokslą pasakys tėvas Jo
nas Kubilius.

Pamaldų metu giedos sol. G. 
Mažeikienė, vargonais prita
riant muz. M. Motiekaieiui.

Po pamaldų prie žuvusių už 
Lietuvos laisvę paminklo įvyks 
pagerbimas lietuvių žuvusių 
kovoje dėl Vilniaus.

Aukurą uždegs Viln. Kr. Liet. 
S-gos Centro Valdybos vicepir
mininkas Valerijonas Šimkus.

Vainiką padės V. K. L. S-gos 
Chicagos Skyriaus vicepirmi
ninkas A. Stankus.

Žodį tars savanoris - kūrėjas 
J. Tamulis.

Apeigoms prie paminklo va
dovaus maj. P. Šeštakauskas.

Tuojau po apeigų Jaunimo 
Centre 203 kainb. prof. V. Sruo
gienės paskaita apie Vilnių.

Nariai ir patriotinė lietuviš
ka visuomenė maloniai kvie
čiama skaitlingai dalyvauti mi
nėjime ir paskaitoje.
Vilniaus
Sąjungos

Krašto Lietuviu
Chicagos Skyriaus
Valdyba

ABU LABU TOKIU

Pamatęs savo pacientą, dakta
ras pradeda bartis:

— Tamsta, tašai čekis, kurį 
man davei, buvo nepadengtas ir 
grįžo!

— Gali būti. Bet mano liga 
taip pat grįžo.
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Komunistinč kasdienybe
Amerikos lietuviai užverčiami Vilniuje ir Vokietijoje 

spausdintais laikraščiais ir žurnalais, kurie kalba apie 
aukštą “tarybinę” kultūrą dabartinėje Lietuvoje, apie 
stiprėjančią “komunistinę” santvarką ir apie geresnį, ir 
teisingesnį gyvenimą rusų okupuotoje ir rusams tarnau
jančių lietuvių komunistų valdomoje Lietuvoje. Kam ne
užtenka iš Vilniaus ateinančių spausdinių, tas dar gauna 
Amerikoje spausdintos Vilnies, Laisvės ir kitais vardais 
besivadinančių periodinių spaudos lapų. Prie jų dar pri
sideda keli Amerikos intelektualai, kurie, nekreipdami 
dėmesio į pavergtų kraštų gyvenimo tikrovę, susižavi 
kokia dirbtina statistika ir laukia “saulės iš rytų”.

Jiems labai nepatinka Naujienos, kurios nuolat kelia 
viešumon komunistinės propagandos melą ir bendradar
biavimu susižavėjusių intelektualų labai siaurą akiratį. 
Jie tvirtina, kad Naujienos yra atsilikusios nuo gyvenimo, 
jos nežingsniuoja kartu su tikrove ir stumia nuo savęs 
“pažangius” žmones. Pasakojama, kad paskutiniu penk
mečiu padalyta didelė pažanga, kad net jau ir “užkietė
jusi” bažnyčia atidaro duris kitaip galvojantiems žmo
nėms, o Naujienos dabartinėje “tarybinėje” sistemoje ne
nori įžiūrėti jokios demokratijos daigų, o dabartinėje ru
siškos prievartos sistemoje nemato jokios pažangos, jokio 
darbininkų ir darbo žmonių gyvenimo pagerėjimo. Jos 
net abejoja tomis kultūrinėmis vertybėmis, kurias pakar
totinai mini propagandiniai lapai, bet kurių turistams 
vengia parodyti.

Kartais susidaro įspūdis, kad pamažu, besidangstant 
įvairiomis priedangomis, rikiuojasi į “pažangos” gretas 
ir lietuviškoji spauda. Vieni į bendradarbiaūtojus rikiuo
jasi pagal įsakymą iš aukštybių, kiti tai daro pagal pačią 
naujausią madą. Tuo tarpų Naujienos kelia viešumon gy
venimo tikrovę ir kiekvienam pataria pagalvoti, prieš 
žengiant pirmą žingsnį arba metant akmenį. Laimė, kad 
Naujienos ne vienos. Panašiai galvoja visa eilė kitatau
čių, turėjusių progos geriau pažinti sovietinio gyvenimo 
tikrovę.

Paryžiuje leidžiamo dienraščio Figaro koresponden
tas Robert Lacontre, pagyvenęs Sovietų Sąjungoje porą 
metų, pramokęs rusų kalbos ir stebėjęs rusiško gyvenimo 
kasdienybę, šitaip apie “komunistinę” sistemą rašo:

“Privilegijuotieji užsieniečiai gali apsirūpinti 
maistu specialiose kratuvėse, kuriose jie moka sve
tima valiuta. Vidutinis sovietinis pirkėjas būtų labai

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Karaliaučiuje teko prabūti dvi dienas. Pirmiausiai 

tėvas sutvarkė visus mano kelionės reikalus. Jis sura
do jau iš anksto turėtą agentą. Jam išaiškino, ko jis 
norėjo ir kur mane turėjo pristatyti. Kai viskas buvo 
sutarta, tai tėvas nupirko man kelionei reikalingą ilgą 
bilietą.

Kai vokiečiai gydytojai tikrino mano motinos akis, 
jas patikrino ir man. Pasirodo, kad man buvo reikalin
gas sveikų akių liudijimas. Jeigu turėčiau trachomą ar 
kakią kitokią akių ligą, tai Hamburge būčiau sulaiky
tas. Nė vienas lietuvis negalėjo patekti į Ameriką dėl 
trachomos. Atvažiavusieji buvo laikomi uoste, kad 
neužkrėstų kitų. Ne vieną tuo pačiu laivu grąžindavo 
atgal. Laivų bendrovės tai žinojo, todėl jos pačios 
pradėjo rūpintis keleivių akimis. Jos turėjo gydytojus, 
kurie apgydydavo akis. Atvažiavusiam keleiviui teko 
kelias savaites gyventi Vokietijoje, kol pasitaisydavo 
akys, tada galėdavo važiuoti. Mano akis patikrino Ka
raliaučiuje, parašė liudijimą, kurį turėjau parodyti 
Hamburge.

Aš važiavau į Kanadą, todėl tėvas nupirko bilietą 
tiesiai į Montrealį. Jis viską man apmokėjo ne tik iki 
uosto, bet apmokėjo kelionę ir į Montrealį. Jis dar da
vė man pinigų, kuriuos turėjau parodyti Kanados pa
kraščių sargyboms. Kanadiečiai laikydavo žmones va
dinamoje “kaslegarnėje“, kol atplaukusieji sutvarky
davo tolimesnės kelionės reikalus. Kiekvienas naujai 
atvažiavęs žmogus turėjo turėti pinigų pragyvenimui. 
Jeigu jis negalėdavo Kanados pareigūnams parodyti

JONAS VAIČIŪNAS

BRUSOKIENĖS LAIŠKAS IR
KITOS IŠVADOS

Apie tą nelemtą išvyką į oku
puotos Lietuvos stovyklas jau 
esu rašęs bent trejetą rašinių. 
Iš jų pirmutinį paskelbė “Nau
jienos” jau tada, kada ta išvy
ka vos buvo pradėta organi
zuoti. Užteks, pats sau buvau 
pasižadėjęs, ypač po to “lai
mingo grįžimo” ir organizato
riams nelabai laimingos pa
baigos. Bet kada perskaičiau 
A. Brusokienės atvirą laišką 
ateitininkams ir skautams
“Naujienų” rugsėjo 22 laidoje,trumpame laiške gal ne visai 
neiškenčiu nepasisakęs dar ke- išryškino tą “galėjimą priklau-

liy žodžių.
A. Brusokienė tiesiog iššau

kia organizacijų vadus: “Vy
riausi abiejų organizacijų or
ganai prašomi nedelsiant aiš
kiai atsakyti, ar nariai, sto
vyklavę pionierių stovyklose, 
gali pasilikti skautų ir ateiti
ninkų organizacijų nariais?”

Džiaugiuosi galįs pritarti 
Brusokienės iššūkiui ir kartu 
su ja prašyti to paties.

Tik Aldona Brusokienė savo

laimingas, jeigu galėtų turėti tokios valiutos! Pir
momis ryto valandomis sovietinė šeimininkė išeina su 
savo “galbūtine’ (tinklelio krepšeliu, rusiškai va
dinamu “avoska” — “gal būti” jai ir pavyks ką nors 
nusipirkti N. R.) į krautuvę, kurioje mažai ką tega
lima nusipirkti. Ji niekad iš anksto nežino, ką tą 
dieną gamins pietums, nes tik atsitiktinai gatvėje 
pastebi vietelę, prie kurios jau stovi eilė, ir perka, ką 
jai Dievas duoda. Maisto krautuvių čia esama įvairių 
rūšių: yra didelių magazinų, kurie pirkėjams suke
lia dideles viltis viliojančiais savo vardais, kaip 
’’Gastronom”... Kiekvienoje apylinkėje yra viena 
arba net dvi tokios įstaigos. Jose yra įvairūs sky
riai : pieno, žuvies, mėsos, vyno, bulkų, dešrų ir ki
tokių prekių. Mažiausiam pirkiniui reikia išstovėti 
keliose eilėse: pirmiausia, kad pasirinktum pagei
daujamą prekę; antroji eilė — užsimokėti už pirkinį, 
o trečioje eilėje reikia stovėti, kad gautum nupirktą 
prekę. (Novoje Ruskoje Slovo, 1972 m. rugs. 18 d.,

Figaro korespondentas tvirtina, kad negalima kal
bėti apie gyvenimą Sovietų Sąjungoje, nežinant gyveni
mo kasdienybės. Ji skiriasi nuo gyvenimo kituose kraš
tuose. Jis tvirtina, kad ir duonos negalima lyginti su 
laisvojo pasaulio krautuvėse parduodama duona. Rusų 
krautuvėse pardavinėja pusiau žalią duoną, tiktai jos 
minkštimą. Rusai praeitų metų pabaigoje užsienio ko
respondentams parodė keliąs modernias Maskvos krautu
ves, kur pirkėjas galėjo pats pasirinkti prekes, šiandien 
tos krautuvės yra veik pustuštės. 0 kainos gyventojams 
neikandamos. C-

Kainos sovietinėse krautuvėse labai aukštos. Vasarą 
kilogramas apelsinų kainuoja virš rublio ($1.25), o žie
mos metu Maskvoje apelsinų negalima nusipirkti. Žiemos 
metu tomačių kilas Maskvoje kainuoja virš 10 rublių 
($11.60). Kai negalima nusipirkti maisto valstybinėse 
krautuvėse, tai šeimininkėms tenka pirkti vadinamoje 
“laisvoje rinkoje”, kurioje pardavinėjamos tiktai 60 arų 
žemės turinčių ūkininkų išaugintos daržovės. Jos yrą 
du, o dažnai ir net tris kartus brangesnės, negu valsty
binėse krautuvėse pardavinėjamos nesamos morkos ar 
kopūstai.

Didelė Sovietų Sąjungos darbininkų dauguma, sun
kiui dirbdama ir net lenktyniaudama, i mėnesi uždirba 
apie šimtą rublių, tuo tarpu sovietų maršalai ir aukšti 
policijos generolai gauna po 1,000 rublių i mėnesį.

Panašiai maistą pirkti turi ir Lietuvoje, nes visoje 
Sovietų Sąjungoje tvarka vienoda.

nedidelės sumos pinigų, tai jam neleisdavo išlipti iš 
laivo. Jis buvo tuo pačiu laivu vežamas atgal, iš kur 
buvo atvažiavęs.

Karaliaučiuje praleidome tris dienas. Pirmom 
dviem dienom tvarkėme savo reikalus ir apžiūrinėjo- 
me miestą, o trečią dieną visi išvažiavome. Aš išvažia
vau į Hamburgą, o mano tėvai išvažiavo į Pilviškius. 
Stotin visi kartu nuėjome, nes beveik tuo pačiu metu 
išėjo visų traukiniai. Maniškis išėjo truputį anksčiau, 
todėl jie mane galėjo palydėti, o tuojau turėjo ateiti 
jų traukinys, kuris turėjo nuvežti juos iki rusų sienos.

Karaliaučiuje labiausiai mano dėmesį traukė didy
sis tiltas. Visi trys ant to tilto gana ilgai prastovėjome. 
Jeigu tai būtų nuo manęs priklausę, tai aš kitur nebū
čiau ir ėjęs. Man patiko upe plaukiantieji laivai, mane 
traukė plaukiančio vandens misterija. Vanduo yra ne
gyvas daiktas, bet jis judėjo kaip gyvas. Vandenį gali 
laisvai semti, pilstyti ir purkšti, bet jo galia pasidaro 
labai didelė, jeigu kas bando pastoti jam kelią. Van
duo ramiai nurieda nuo rankos ar veido, bet jis suša
lęs ir suledėjęs, plėšia stipriausias uolas. Vėliau, tru
putį pasimokinęs fizikos, supratau, kodėl jis plaukia 
į jūrą, tuo tarpu Karaliaučiuje ir ant Novos krantu 
man tai buvo didžiausioji vandens misterija- Nesupra
tau kodėl žmonės vandenyje prigeria ir užtrokšta, tuo 
tarpu žuvys gali laisvai kvėpuoti ir laimingai gyventi.

Karaliaučiaus stotyje atsisveikinti su tėvu buvo 
liūdniau, negu Bliuviškių kieme. Ten aš žinojau, kad 
išvažiuoju su mane mylinčiais tėvais, tuo tarpu iš Ka
raliaučiaus aš jau tikrai nuo jų atsiskyriau. Išvažiuo
damas iš Bliuviškių aš žinojau, kad tėvas pasirūpino 
visais svarbiausiais kelionės reikalais, tuo tarpu iš Ka
raliaučiaus aš jau turėjau žengti pirmą žingsnį savo 
atsakomybe.
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syti”. Mat, galimas daiktas, 
kad toje išvykoje buvo ir vaikų 
arba dar nesubrendusių jau
nuolių, priklausančių vienai ar 
kitai organizacijai. Jų priklau-

pareiškimas kaip ir buvo gali
nta tikėtis, padarė daug įta
kos. Juo rėmėsi ir parapijos 
vadovybė. Parapijos vadovy
bės išsiuntinėti laiškai, įtaigo-

somumas organizacijai negalė
tų būti paneigtas, nes jiems 
sunku suprasti esamą padėtį. 
Visi gerai žinome, kad vaikas 
mėgsta važiuoti, nežiūrint kur. 
Jis negali atsakyti už save. Už 
jį atsako jo tėvai.

Grįžtant prie pačios ekskur
sijos, vertėtų paminėti lyg ir 
užmirštą klausimo sprendimą. 
Teko girdėti ir priimti už tiesą, 
kad ekskursijos dalyviams — 
nežinau ar visiems — buvo par
tijos apmokėta, jeigu ne kelio
nė, tai pragyvenimas stovyk
lose, taip pat ir kitos išlaidos. 
Trumpai: ekskursijos daly
viams nereikėjo apsimokėti už 
išgyventą laiką pavergtoje Lie
tuvoje.

Šis klausimas kai kurių eks
kursijos dalyvių aiškinamas 
tuo, kad pigiau kainavo, tad 
buvo verta tuo pasinaudoti. Ži
noma, skamba patraukliai, 
bet, kada spręsime teisiniu (ar 
bent logišku) požiūriu, pama-Įmainų”. Vietoj užsibrėžtų šim- 
tysime tokio aiškinimo visišką 
nesąmonę.

Palikome gimtąjį kraštą nuo 
bolševikų bėgdami. Okupan
tas atėmė viską: nepriklauso
mybę, laisvę, turtą, — dabar 
priėmimas iš jo malonės lygus 
nugraužtam kaului, tik šu
niui numestam. Kitaip žiūrint, 
; eigų priimame pagalbą iš 
okupanto ar jo įgaliotinių, sa
vaime tą okupantą Įteisiname, 
sutinkame su esama padėtimi.

Ar kas sugebėtų tą paneigti? 
Jeigu kas mėgintų, prašau. 
Pasišnekėtume toliau.

Pagrindinai žvelgdami į vi
są šią bylą, susipažįstame su 
trimis įtaigojimais, parody
tais prieš ekskursiją. Pirmas 
jų: spaudęs, griežtai tarusios 
žodį prieš. Kaip minėjau, tor 
kie įtaigojimai jau buvo prasi
dėję gana anksti. Kitas įtaigo- 
jimas buvo Amerikos Lietuvių 
Tarybos, taip pat grįežtai pa
sakiusios apie tokios ekskursi
jos žalą. Paskutinis priklauso 
parapijos kunigų sų pačiu 
klebonu priešakyje. Parapija 
daugiau klausimą sprendė iš 
religinės pusės, tačiau nęuž- 
miršdama ir bendro tautinio 
atspalvio.

Paaiškėjo štai kas. Anksčiau 
rašiusių spaudoje mintys nesu
kėlė reikiamo dėmesio. Daug 
kas sprendė, kad rašą turi ko
kių nors asmeniškų santykių su 
išvykos vadovais, ir dėl to rą? 
šo prieš. Tačiau, šiaip ar taip, 
lietuviškoji visuomenė buvo sų 
tą išvyka supažindinta, ir, vis 
dėlįo, daugumos galvojima$ 
buvo priešingas.

Amerikos Lietuvių Tarybos

jimąi pačioje šventovėje, ne
pasiliko be atgarsio. Pasiruo
šę siųsti savąjį atžalyną pio
nierių stoyyklosna, susiprato 
ir atsisakė ankstyvesnės min
ties, tikriau sakant, išbraukė 
vaikus iš važiuojančių sąrašo. 
Dėtos organizatorių pastangos 
subliūško.

Tada buvo mėginta viską 
vykdyti pusiau slaptai, kad 
niekas negalėtų mėginti kliu
dyti. Kokį mėnesį ar pusantro 
buvo visiška tyla. Daug kas ti
kėjo, kad ekskursija neįvyks, 
nes net ir jai pritariu laikraš
čiai nieko nerašė. Tuos laik
raščius žinome, jie atsisakė 
nuo laisvęs kovos, paneigę vis
ką, kas Ląisvinimo Veiksnių 
skęlbiama.

Vaidybą graži, bet, deja, ne- 
payykusi. Išvyka buvo, tai bu 
vp, bet jos vadovams nepavy
ko sugriauti bendro nusistaty
mo dėl vadinamų “kultūrinių

tų beliko tik pora dešimčių.
Jeigu Išvykos dalyvių būtų 

buvę daug, būtų visai kitą kal
ba. O dabar tik peršasi žodis 
paklausti: kas gi nešė tą ma
žumą paklusti įtaigotojams? 
Irgi prašau atsakyti.

Grįžus išvykai, reikalai pa
sikeitė. Vėl buvo “Naujieno
se” paskelbtas parapijos kuni
gų laiškas, išsiuntinėtas tė
vams. Tėvų susirinkime eks
kursijos vadovai buvo “nuvai
nikuoti”. Buvęs tėvų komiteto 
pirmininkas (deja, dar pasili
kęs LB Apylinkės Valdybos 
pirmininku ir Apygardos Val
dybos nariu) buvo vos ne nu
švilptas. Buvo išrinktas komi
tetas, nepritariąs panašiems 
“bendradarbiavimams”. Taip 
pat, ir buvęs mokyklos vedė
jas, visas išvykos pradininkas, 
nors ir privačiame pasitarime 
įmvo siūlomas ir toliau pasilik
ti, nebuvo tėvams priimtinas, 
;r jo vietoje atsirado kitas mo
kyklos vedėjas.

Juokingai buvo šnekama: 
jeigu buvusio mokyklos vedė
jo nebus, tai ir mokykla grius... 
Juk to vedėjo nebuvo kitų mo
kyklų vedėju, o tos mokyklos 
nė griuvo pė ką..,.

Jeigu jau buvęs tėvų komite
to pirmininkas, kurio žmona 
buvo vyriausia nelemtos išvy
kos palydovė, buvo nepriimti
nas tėvams, tad, logiškai šne
kant, kaip jis gali būti priim
tinas L. Bendruomenės vado
vams? Jeigu Bendruomenė 
stovi tautinio išlikimo sargy
boje, laiko pagrinde lietuviš
kąjį švietimą?

Niekas niekad niekur negrius.

Žingsnio nebijojau, bet buvo nejauku. Laimė, kad 
vokiškas traukinys greitai įsismagino ir, lengvai besi
sukinėdamas, važiavo pro Karaliaučiaus priemiesčius 
ir sodus, bėgo į vakarus. Laimė, kad atsisėdau prie 
lango, tai galėjau akimis ryti kiekviepą naują vaizdą, 
kurį sukelia naujo krašto medžiai, laukai, namai ir 
galvijai. Man susidarė įspūdis, kad ypkiečių laukai 
panašūs į vokiečių galvas. Vietomis viskas gražiausiai 
išskusta, o ten, kur palįktos ganiavos, tai atolas dide
lis ir žalias. Vie.toipis njatėsi paliktos prūdo akys, pa
našios į vienaakį monoklį. Vokiečių vąismętižįai man 
atrodė kitokį negu jie buvo Lietuvoje. Iš viso, vokiškas 
ūkis jau kitaip atrodė, negu lietuviškas. Juo toliau Į 
vąkarus vežė mus traukinys, tuo skirtumai darėsi di
desni. Prie rusų sienos karvės dar laisvai vaikščiojo 
ganiavose, kaip ir Bliuviškėse, tuo tarpu kitoje Kara
liaučiaus pusėje karvės jau buvo atitvertos ar parištos. 
Pas mus rętkąrčiais parišdavo nakčiai arklius, kad jie 
toli nenueitų, bet karvių niekas laukuose nerąišiojo. 
Kąrves mes parjodavome tiktai tvartuose, kad viena 
kitps nesubadytų, bet laukuose jos būdavo laisvos. To- 
liąų į vąkąrus laisvų laukų karvėms Vokietijoje jau 
tais, laikais nesimatė. Kiekvienas žemės sklypas buvo 
gerai prižiūrėtas, apartas ir apsodintąs.

IŠ Kąrąliąučiaus į Hamburgą traukinyje susipaži
nau su keliais lietuviais, važiavusiais ta pačia krypti
mi ir į tą pačią Kanadą. Jie buvo už mane vyresni, nes 
daugumas bėgo nuo karo tarnybos caro kariuomenėje. 
Kelionė į Hamburgą nebuvo tokia nuobodi, nes neju- 
čiomis pradėjo kalbėti ne tik apie savo kraštą, bet ir 
apie būsimą. Vieni važiavo į Ameriką, kiti tikėjos; 
tuojau pasiekti Angliją, o nedidelis skaičius važiavo į 
Kanadą. Ąš jau palaikiau artimesnius ryšius su tais, 
kurie važiavo į Kvebeką. Daugelis važiavo pas gimines. 
Vieni turėjo savo brolius Anglijoje, kiti turėjo tėvus!

NAUJIENOS, CHICAGO &, IL1___ WEDNESDAY, OCTOBER 4, 1972

Nepakeičiamų žmonių nėra, o, 
jeigu ir atsiranda, tai tikrai 
maža;. Ne; tėvų komitetas ne
griuvo, nei mokykla negriuvo, 
po Šios mažos “revoliucijos”.
Negriūtų nė Lietuvių Bendruo
menė. Tik reikia noro ir pasi
ryžimo tvarkytis taip, kad tau
tinė drausmė būtų išlaikyta.

Turima bėdos dar su viena 
mokykla. Joje Vasario 16 mi
nėjimo proga rodomi propa
gandiniai filmai iš okupuotos 
Lietuvos. Tėvai buvo pradėję 
bruzdėti, bet nebuvo, kas juos 
sucementuoja, kad būtų pa
reikštas protestas. Deja, tas 
filmų rodytojas ir yra vienas iš 
tų ciceriškių kultūrmainių 
prekybininkų.

Pradžia padaryta graži. Nie
kas nuo to ne tik nenukentėjo, 
bet žmonės pradėjo tiksliau 
suprasti tokių ir panašių už
mojų žalą. Laikas ir kitiems 
nepabijoti ir susitvarkyti, kaip 
ciceriškiai kad susitvarkė.

Paaiškėjo vienas labai svar
bus faktas. Klebonas savo pa
rapijoje yra viskas. Jis yra au
toritetingas, jo paklusta gal 
labiau, kaip kokių organizaci
jų vadovų. Cicero Šv. Antano 
parapijos klebonas tą įrodė. 
Tik labai tenka apgailestauti, 
kad toli gražų ne visi mūsų pa
rapijų klebonai panašius rei
kalus supranta. O gal ir neno
ri suprasti. Ciceriškis klebonus 
ragina lietuvius lankyti lietu
viškas pamaldas, tuo tarpu 
kada kitų parapijų klebonai 
net neduoda lietuviu vaikams 
lietuviškos pirmosios komu
nijos, o apie vaikams lietuviš
kas pamaldas ką ir kalbėti...

Ši išvyka yra tik vienas rato 
stipinas. Ratas sutruks, oku
pantas nepajėgs jo sukti, jeigu 
ir kiti stipinai bus sulaužyti. O 
tų stipinų besama. Vienus jų 
pastebime, kitų gal ir ne, ki
tais gal netikime, juos giname, 
lyg jie būtų mūsieji, priklau
sytų mūsų lietuviškam ratui.

Kada nepastebime pavergė
jo rato stiprinimo, pralošiamę 
labai daug. Patys nenorėdami 
stipriname tuos stipinus, vietoj 
juos silpninus. Dažnai nepati
kime žmonėmis keliantiems 
spaudos puslapiuose to bolše
vikinio rato stipinų tvirtumą. 
Esame įsitikinę, kad stipinas 
grynai lietuviškas, o tuo tarpų 
jis išprovokuotas okupanto, 
kad ir mūsų pačių rankomis 
vykdomas.

Mūsų pačių rankomis? O, tai 
turi būti tikrai mūsų naudai?

Deja, nevisuomet
Kaip nesupratome iki šiolei 

ciceriškių užkulisiu. Gynėme 
juos, negalėjome patikėti, kad 
jie gali vykdyti mums nepalan
kų darbą.

Dabar, jeigu neklystu, pra
dėsime tikėti.

Amerikoje. Visi buvo aprūpinti vadinamoms “šipkar- 
tėmis’’.

Daugumas lietuvių važiavo iš Žemaitijos. Vieni 
buvo nuo Sėdos, kiti nuo Tytuvėnų. Vieni jau buvo 
bųyę Anglijoje, o daugumą važiavo pirmą kartą. Vie
ni kelionės nebijojo, o kitiems kelionė atrodė labai pa
vojingas dalykas- Man kelionė buvo didelė nežinia, 
bet aš nebijojau ton nežinion pažiūrėti tiesiai Į akis. 
Kelionės bijojau, bet ji mane traukė. Ąlan atrodė, jog 
tai buvo mano žingsnis į savo gyvenimo kelią. Jeigu 
būčiau likęs kaime, tai būčįąu ėjęs tėyp pėdomis, jo 
parinktu keliu. Pasiryžęs išvažiuoti — pasirinkau savo 
gyvenimo kelią. Turint galvoje brolių likimą, dar ir 
šiandien manau, kad aš gerai padariau.

Traukinyje į Hamburgą, radau vieną jaunuolį, ku
ris taip pat važiavo į Kanadą. Tai buvo jaunuolis nuo 
Lukšių ir nuo Liepalotų. Mudu abu važiavome į Kana
dą, bet kartu važiavome tiktai į Hamburgą. Ten jam 
buvo duotas vienas laivas, o mane pasodino į kitą. Ne
beatsimenu, į kurį uostą jis važiavo, bet man teko va
žiuoti į Kvebeką.

Hamburgo stotyje mus jau pasitiko kelionių ben
drovės atstovas. Jis kalbėjo kelias kalbas, jų larpe ;r 
liętpviškąi. Jis jau žinojo, k$J važiuoju į Kanadą. 
Jis man pasakė, kad buvau jo sąraše. Čia pat stotyje 
agentas visus atvažiavusius suskirstė į grupes ir liepė 
visiems rimtai užsilaikyti. Teisybė, mūsų tarpe buvo 
pora vyrų, kurie buvo truputį girstelėję, bet Vokietijo
je triukšmo jie nekėlė. Grupės buvo pagal paskyrimo 
vietą. Kas vąžiavo į Ameriką, LUVP paskirtas Į vieną 
grupę, p Ęanądon vaŽįuojąųUej; LVV° paskirti į kitą 
grupę. Tos grupės vėliau dar kartą buvo skirstomos.

Išartą reikėjo tikrinti akis. Aš turėjau 
Karaliaučiaus gydytojo liudijimą, tai man akių tikrin
ti jau nereikėjo.



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ MOilAŽ 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

285S W. 63 rd STREET 
Ofiso t.l.f.: PRosiMct 8-3229

R.zid, WAIbrook 5-5074
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

juo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

Ran. tai. 239-4483

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsuiepias skambinti 324-0012

JIE VĖL PRADEDA

Talaf^ PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tradicija tapo, kad kiekvie
nais metais prieš pradėdami 
metinį Balfo vajų aukų rinkė
jai, skyrių ir apskrities valdy
bos susirenka pasitarimui ar- 
ba, taip vadinamam, vajaus 
atidarymui, šių metų Balfo va
jaus atidarymas įvyko Chica-! 
go Savings and Loan banko pa
talpose rugsėjo 24 d.

Vajaus atidarymo pasitari
mą pradėjo Chicagos apskri
ties Balfo pirmininkas Valeri
jonas Šimkus. Trumpai nu
švietęs Balfo reikšmę dabarti
niu metu ir pasidžiaugęs gau
siu susirinkusių skaičiumi ati-

Juzė Daužvardienė, Lietu
vos Generalinė Konsule, svei
kindama susirinkusius Balfo 
darbuotojus prisiminė mirusio 
Gen. Konsulo žodžius, kad šis 
vajus yra “gailestingi; širdžių 
vajus”. Linkėjo Balfo darbuo
tojams pasisekimo vajų prave
dant.

Balfo direktorių tarybos pir
mininkė Marija Rudienė va
jaus atidarymo proga sveikin
dama Balfo darbuotojus džiau
gėsi jų ištverme ir ryžtu.

LB Vidurio Vakarų apygar
dos pirmininkas Romualdas 
Kronas sveikindamas užtikri-

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rend.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EIS1N - EISIMAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. ~ 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-18T8 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980F

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

.VIDAUSUGŲ SPEC.
2454 WEST 71 ft STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta 
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

darymui pravesti pakvietė Jo
ną Jasaitį.

Pravedėjas nedelsdamas pa
kvietė invokaciją sukalbėti 
kum Stasį šantarą, buvusį il
gus metus Chicagos Balfo aps
krities pirmininką. Po invo- 
kacijos iš eilės kvietė kalbėto
jus, atidarymo garbės svečius.

GRADINSKAS
1973 METŲ 

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

LIETUVI, EIK PAS LIETUVAI
—

G Ė L ĮNINKĄS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GELBS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYČU 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0*34

‘ IIIW .

i PERKRAUSTYMAI

1. M 0 V ING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
J R. i E R Ė N A S
į 2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W< 71$t St — Vsl. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso teUt: 776-2830 
Naujas rez. tel*fu 448-5545

' MOVING
Apdraustu perkravsjymas 

ii įvairiu atstūmę.
į ANTANAS VILIMAS
i 823 West 34 Place
Į TeLr FRontier 6^1882

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

2750 West 7] st St 
T<l.j 925-8296

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

uždaryta.
Hl.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO, ILL. 60629 
į:------ ■ ----y

no bendruomeninių apylinkių 
valdybų paramą vajui pravesti.

Jau antri metai iš eilės va
jaus globėja yra Chicagos Sa
vings and Loan Assosiation 
banko prezidentė ponia Philo
mena PakeI, kurią vajaus ati
daryme atstovavo William Sa- 
bastijan, taręs sveikinimo žo
dį, pasidžiaugdamas riša lie
tuvių veikla ir ypatingai Bal
fo. Po atidarymo ponios Pa
keI lėšomis susirinkusieji huw 
nuoširdžiai pavaišinti.

Kum Petras Cinikas sveikin
damas susirinkusius ir linkė
damas pasisekimo vajui pra
vesti prisiminė pradinę Balfo 
veiklą ir pasidžiaugė, kad Bal- 
f’o veikla nesilpnėja.

Albinas Dzirvonas Balfo 
centro valdybos generalinis se
kretorius susirinkusiems pri
minė, kad Balf’o svarba nei 
kiek nesumažėjo, bet dar pa
didėjo, nes į vargą patekusiu 
lietuvių skaičius nemažėja.

Skyrių valdybų pirmininkai 
ar atstovai padarė trumpus 
pranešimus. Iš jų paaiškėjo, 
kad visi skyriai vajui jau pa
siruošę. Dar stokojama rinkė
jų, bet jeigu jų daugiau ir ne
atsiras, vajus nenukentės, nes 
tie kurie jau įsijungė į rinkėjų 
tarpą, pakels ir didesnę naštą. 
Tai jau ne vieną kartą Įrodyta. 
Skyriai vajui pradėti laukia 
ženklo, o tas ženklas — spalio 
1 diena. . t ■ <

Su oficialiosios atidarymo 
dalies pabaiga pasirodė ir pir
mosios aukos: Marija ir Anta
nas Rudžiai aukojo 200.00 dol., 
Ona ir Valerijonas šimkai 150. 
00 dol., kun. Petras Cinikas 25. 
00 dol. ir Standard Federal Sa
vings and Loan Ass. 100.00 dol.

Antanas Kizlauskas, Jauni
mo Kongreso peticijos komisi
jos pirmininkas, kvietė Balf’ 
ui aukų rinkėjus Įsijungti ir Į 
parašų rinkimą po kongreso 
peticija.

Chicagos Balf’o apskrities 
valdyba išspausdino praėjusių 
metų vajaus apyskaitą su au
kotojų sąrašu, kurią šiais me
tais rinkėjai Įteiks kiekvienam 
aukotojui. Tai vertingas dar
bas, kuris, reikia tikėtis, auko
tojų irgi bus Įvertintas. Apys
kaita parodo ne tik pajamas, 
bet ir tvarkingą bei kruopščią 
valdybos atskaitomybę ir fi
nansų tvarkymą.

Filatelistų biuletenis
Šiomis dienomis išleistas lie

tuvių filatelistų draugijos “Lie
tuva” biuletenis Nr. 4 (153) 
rugsėjo — spalio mėnesiuL Re
daguoja Juozas Žygas, 7234 
So. Washtenaw Avenue, Chi
cago, Ill. 60629. Biuletenio 
kaina $1.; užsisakant metams 
$5.

Biuletenio turinys: Lithpex 
— XV parodą atidarant; Gen. 
Konsulės sveikinimas, A. Beieš
kos: Ant Lietuvos laisvės au
kuro; J. Žygo: De jure 50 metų 
jubiliejus ir 1922 metų perspaus 
dinimai; V. Fugalevič: Lietu
vos pašto antspaudai, toliau fi- 
latelinės žinios ir Įvairenybės ir 
Fil. draugijos veiklos kronika.

Liet, general, konsule Juzė 
Daužvardienė savo sveikinime 
rašo:

Lietuvių Filatelistų Draugi
ja “Lietuva” gražiai išgarsina 
Lietuvos vardą ir stipriai pa

deda Lietuvos laisvės bylai 
skirdama kiekvieną savo paš
to ženklų parodą svarbiųjų Lie
tuvos istorinių momentų pami
nėjimui.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Upytės Draugiško Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks penktadienį, 
spalio 6 d. Hollywood salėje, 2417 W. 
43rd St. Pradžia 7:30 vai. vak. Nariai 
ir narės prašomi gausiai dalyvauti, 
nes turėsime daug svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

— Brighton Parko Lietuviy Moterų 
Klubo narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, spalio 5 dieną 8 vaL vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Nares prašome atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės. Ę. M. M.

— S. L. A. Motery 134 Kuopos 
ateinantis susirinkimas įvyks spalio 
6 d. 6:30 vai. vak, Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Prašau visas nares 
atsilankyti laiku ir atsivesti naujų 
kandidačių. Yra daug svarbių reika
lų aptarti. Po susirinkimo bus vai
šės. A. Haiik, mit. rašt.

A. A.
MALVINAI PUŽAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus,
Jos sūnų redakt Algirdą Pužauską, visą šei
mą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

; Kostas Karoblis

. - - v

Redaktoriui Algirdui Pužauskui, 
Lietuvoje mirus jo motinai

MALVINAI PUŽAUSKIENEI,
_ nuoširdžią užuojautą reiškia

Sophie Barčus Radio Šeima — 
Feliksas ir Aldona Daukai

A. A.
MALVINAI PUŽAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus,
žurnalistų - redaktorių Algirdą Pužauską, 
marčią Bronelę, anūkus — Andrių, Algį, Vai
dą ir visą giminę nuoširdžiai užjaučiame.

Magdalena ir Jonas Stankūnai

ADELE KATCH (KATCHINSKAS)

Didel, ramybę turi tie, kurie tnyH tavo įstatymu niekas |g ne* 
papiktins. 119:165.

Privalome prašyti daugiau ir daugiau malonės ir išminties ir Dvasios 
vaisių bei tarnavimo progos Viešpačiui ir broliams, ir didesnės pagelbės 
augti labiau ir labiau į panašumą brangiojo Dievo Sūnaus... Užlaikant 
save tokiame padėjime, kas gali abejoti, kad pažadėtoji Dievo ramybė 
prašalins daug nelabumo, kuris vargina žmonių širdis Savymyla ir ambi
cija ras mažai vietos tokiose ramybe pripildytose širdyse. Dieviškoji ramy- 
mė gali gyventi mūsų širdyse, valdyti jas ir užlaikyti jas nuo visokio sumi
šimo ir rūpesčio, kuriame yra pasaulis; net ir tuomet būsime ramybėje, kuo
met gyvenome sunkiose aplinkybėse — net tada kaip pats Priešininkas ap
sėda mus per savo suvedžiotus veikėjus.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: /Ar. F. Zavist, 3715 West 66th Street, CNc>9Of 
Illinois 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 ■ 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, ju>ec MOTERŲ liga 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

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

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
JTS ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 

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

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

Telef.: PRospect 6-5084

l

FORWT FIRES HURT 
CUR FOREST FRIENDS

Our do defense
the use of ire.

» So ^leeae Mow Sookqr'i AACc 
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Be fuse w til 
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tbaat Crash ill
įmokės dead oou

Šiomis dienomis Baliui aukų 
rinkėjai pradės lankyti lietu
vių namus. Tai nelengvas dar
bas, bet jis prasmingas, nes
skiriamas sušelpti Į vargą pa
tekusius seses ir brolius lietu
vius. Atverkime širdis — duo
ta auka nuskaidrins ne vieną 
gj-venimo dieną tų, kurie neš
dami sunkią okupanto pries
paudą savoje žemėje ar skau
džioje tremtyje kenčia. Ir ken
čia vien dėl to, kad jie yra lie
tuviai. Padėkime jiems.

K. Januška

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TURI GERIAT SLĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

PJeiflje! cxi
j*rrre®c iecesc iret

Lietuviai' teatro pasaulyje
Šiais metais išleistoje 10 lo

mų New Yok Times Theatre 
Reviews 1920 — 1970 serijoje 
paminėti sekantys lietuviai: 
dramaturgas Algirdas Lands
bergis,, aktoriai Joseph Boley, 
Joseph Daubcnas, Zita Litvi
nas, Dalia Mackus, dainininkai 
Anna Kaskas, Polyna Stoska, 
Arnold Voketaitis.

Saulius Simoliūnas

Gyv. Mundelein, Illinois
Mirė 1972 m. spalio mėn. 3 dieną, 6:00 vaL ryto, sulaukusi se

natvės. Gimusi Latvijoj, augo Lietuvoj.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Frances Burinski; 2 sūnūs — Benedict 

Katch, marti Josephine, ir Raymond Katch, marti Mary Ann; anūkai 
— Leonard Burinski, James ir Daniel Katch, Donna March ir Karen; 
7 proanūkai, seserys, duktė Vera Melwid ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami; : ' r ‘ ‘ - *

Trečiadienį, spalio 4 d., 7:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Kris
tau koplyčioje, 219 W. Maple St., Mundelein, Ill.

Penktadienį, spalio 6 dieną 10:30 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Santa Maria Del Popolo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Adelės Katch giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
.ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnūs, anūkai, proanūkei, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

KAZIMIERAS ROPOLYS
Gyv. Culver, Indiana

Mirė 1972 m. spalio mėn. 1 d., 5:05 vai. o pietų. Gimęs Lietuvoje, 
Utenos aps. ir parap.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Stella, pagal tėvus Sirus; duktė Loretta 

Brigham, žentas John; marti Delores Rupclis; anūkas Alan, švogerka 
Marcella Skores, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litu- 
anica Avenue.

Trečiadienį, spalio 4 dieną 10 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Ropolys giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. r :

Nuliūdę lieka:

Žmona, duktė, žentas, marti, anūkas ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.

=KE5

NARIAI:
Chicagoa
Lietuviu
Laidotuvią 
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYč’^f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-340)

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, III. Phone: OLympic Z-100S

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAros 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrjtfnia 7-6672
1102b SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

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

——
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Jauna stirnelė nebijo jauno John Pau! Kili iš Lake Elmo, Minn. Vaikas irgi drąsiai apžiūri
nėja nematytą padarą Wisconsin^ pramogų parke, prie Webster miestelio.

5917 North Broadway, kasdien 
nuo’10 vai. rvto iki 10 vai. va
karo.

Indėnų tradiciniais tautiniais 
šokiais yra vaizdingai išreiš- 
kiaina indėnų dvasinė prigim
tis, apimanti visas gamtos su- 

1 asmenintas jėgas — dangų, že
mę ir saulę, ir kt. Pirmadienį, 
spalio 23 d., tai yra Veteranų 
Dieną, bus specialių šokių die
na, skirta pagerbti kariuome
nėje tarnavusius veteranus, 
šokiai visas tris dienas įvyks 
po dukart — 2 vai. popiet ir 8 
vai. vakaro. Kaina Į šokius 
81.50 suaugusiems ir 75 centai 
vaikams iki 12 metų. Meno ir 
rankdarbių parodon įėjimas 
nemokamas.

Visas programos pelnas eis 
indėnų švietimo ir gerovės rei
kalams, kuriuos tvarko jų pa?

• čiu komitetas — Native Ameri-
C

can Committee.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

SHEET METAL
. JOB SHOP
WE NEED METAL SHOP WORKERS 

WHO CAN SPOT WELD AND 
OPERATE PRESS BRAKE AND 

SHEAR.
OVERTIME.

FREE EMPLOYEE BLUE CROSS & 
BLUE SHIELD.

PAID VACATIONS AND 
HOLIDAYS.

D. L. F. CO.
1612 No. THROOP ST.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

• PRAMUŠAMO PRESO
OPERATORIAI

• SL’DĖLIOTOJAI
• DAŽYTOJAI

Pastovus darbas asmenims, turin
tiems patyrimą virš minėtame darbe. 

Puiki alga ir priedai.

ROCK - OLA
800 No. KEDZIE

CHICAGO, ILL. 60651

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Lietuvos pogrindžio spauda ir Naujienos
Pulsai okupavę Lietuvą pir

moje eilėje uždarė visus ankš
čiau ėjusius laikraščius ir žur
nalus, Uždarytųjų vietoje pra
dėjo leisti tokius laikraščius, 
kuriuose buvo liaupsinami, 
“tėvas, mokytojas" ir kitoks Jo
sifas Visiarianoviėius Stalinas, 
rusų raudonoji armija ir visi 
ruseliai bei rusams parsidavę 
lietuviai. Lietuvių ir Lietuvos 
reikalais nebuvo kur rašyti. Be 
to kurie bandė rašyti i laikraš
čius straipsnelius ar straips
nius,. nepagarbinus Stalino ar 
ruso, kaip Lietuvos “išlaisvin
tojo” nebuvo dedami. Dažnai 
tokių neapdairių straipsnių au
toriai, net i ataskaitinius sąra
šus patekdavo ir atsidurdavo 
kalėjimuose.

Lietuviai neturėdami kur sa
vais reikalais pasisakyti pra

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

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

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

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

-l-JU.---------  f'"

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA čikagletės įspūdžiai oku 
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50.

Krttfijonac Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00. INDĖNŲ “PAU-VAU”

________ ............................. ........... ..........i -M. „ 1

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 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. VALANT1NAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Hgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920! 
:-

KNYGOS ANGLŲ KALBA

Dr. Juoms B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
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 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, UL 60608

dėjo slaptai įvairius laikraštė
lius spausdinti. Tiesa, per pir
mąją rusiškąją okupaciją gau
siau pogrindyje spausdintų 
laikraštėlių nepasirodydavo. 
Daugiausiai buvo skleidžiami 
mašinėle ar šapirografu paga
minti lapeliai. Daugiausiai 
šiuos laikraštėlius — lapelius 
pagamindavo gimnazijų moki
niai ir plačiai juos paskleisda- 
vo.

Okupavę . Lietuvą vokie
čiai -iš karto dar lietuviams 
leisdavo, kad ir per cenzūros 
koštuvus praleistus straipsnius, 
jau vokiečių leidžiamuose laik
raščiuose ši bei tą Lietuvos rei
kalais pasisakydavo. Kadangi 
Hitleris, bekurdamas “naują
ją Europą”, buvo numatęs Lie
tuvą ir kitas valstybes Įjungti 
i Reichą, tai ir vokiečiai opes

niais Lietuvos klausimais jo
kių straipsnių nepraleisdavo. 
Lietuviams ir vėl teko eiti i po
grindį.

Vokiečių okupacijos laikais 
tokių pogrindyje išleistų laik
raštėlių pasirodydavo jau dau
giau, ir jau nebe mašinėle ar 
šapirografu, bet kaip reikiant 
spaustuvėse spausdintų. Neži
nau, kiek iš viso Lietuvoje bu
vo spausdinta, bet teko matyti 
šiais pavadinimais: Į Laisvę, 
Lietuvos judas, Pogrindžio kun- 
taplis, Nepriklausoma Lietuva, 
Laisvės kovotojas, Trimitas. 
Visuose šiuose laikraštėliuose 
buvo keliamos aikštėn vokie
čių užmačios Lietuvos atžvil
giu ir svarstoma tarptautinė 
padėtis.

Nors vokiečiai griežtai drau
dė iš užsienio radijo klausytis, 
pagautus besiklausant Į karė
tus grūsdavo, bet vistiek ne tik 
radijo bangomis, bet ir kito
kiais kanalais pogrindyje dir
bę lietuviai sugebėdavo gauti 
Įvairių žinių ir jas savo skaity
tojams perteikdavo. Mane kaip 
Naujienų bendradarbi suįdo
mino žinutės, kurios tuomet 
būdavo paimtos iš Naujienų 
dienraščio.

Prieš keletą metu esu skai- 4- <-
tęs viename pogrindžio, be
rods Į Laisvę laikraštėlyje pa
imtas iš Naujienų žinias. Da
bar vėl pateko Į rankas pogrin
dyje leistas laikraštėlis Nepri
klausoma Lietuva 1944 m. ba
landžio 16 d. 7 nr. šiame laik
raštėlyje iš Amerikos lietuvių 
veiklos taip parašyta: “ŠĮ lai
kotarpi lietuvių spauda dau
giausiai užimta Lietuvių, kon
ferencijos Pittsburge aprašinė
jimu. Visi lietuvių laikraščiai 
atpasakoja ministro Žadeikio 
ir ištisai Įdėjo gen. konsulo 
Budrio ir konsulo Daužvardžio 
pasakytas kalbas. Taip pat 
veik visi laikraščiai, neišski
riant savaitraščių, ištisai Įdėjo 
!gen. štabo pik. K. Griniaus pas
kaitą “Nepriklausomos Lietu
vos vieta” ir prof. Dr. K. Pakš
to “Lietuva turi būti išgelbė
ta”.

“Naujienos” net Įsidėjo bu
vusio Estijos užsienio reikalų 
ministerio Pūstos kalbą ir išgy- 

•rė ją vedamajame kaip vieną iš 
išsamiausių. Taipgi Įdėtos Kon
ferencijos rezoliucijos angliš
kai.’’ (

Labai būtu įdomu, kad kas 
nors iš buvusių pogrindyje 
spaudos žmonių ir spausdinu
sių laikraštėlius smulkiai ir de
taliai tą veikimą aprašytų. Is
torikams tikrai būtų gera me
džiaga perduoti ateinančioms 
kartoms ir šioje srityje lietu
vių nueitas vargo kelias.

Stasys Juškėnas

Ten kitą savaitgalį, nuo spa
lio 21 d. iki spalio 23 d., tai yra 
nuo šeštadienio iki pirmadie
nio imtinai, Chicagoje įvyksta 
Amerikos indėnų šokių šventė 
ir meno bei rankdarbių paro
da.

Šventė ir paroda vyks Natio
nal Guard Armory patalpose,

TRUMPA!

— Prof. Stasys Pirmautas bus 
pagerbtas specialioje akade
mijoje ir bankete už nuopelnus 
Lietuvai ir išeivijai 85 metų 
amžiaus sukakties proga, lap
kričio 3 d. Lietuvių Tautiniuo
se namuose. Sudarytas rengė
jų komitetas, Į kurį Įeina at
stovai bei organizacijos. Lie
tuvių Profesorių šd-ja, LVS 
“Ramovė’, LDK Birutės d-ja, 
LK Kūrėjų Savanorių S-ga, 
Liet. Istorikų d-ja, Liet. Inži
nierių draugija, Liet. Šaulių 
s-ga.

— Kun. Dr. Antanas Juška 
yra Cicero Šv. Antano parap. 
aukštesniosios lituanistikos mo
kyklos direktorius, šiais moks
lo metais joje moko A. Kašu- 
bienė, P. Zailskas, dr. B. Motu- 
šienė, L Rūbienė, A. Kliorienė, 
J. Jakubka, V. Žukauskienė, J. 
Sakalauskaitė. Mokosi 43 mo
kiniai, kurių 17 yra biagiamoje 
klasėje. Tėvų komitetai! iš
rinkti J. Arštikys, A. Brusokie- 
nė, L Markauskienė, B. Novic- 
kas, E. Radvilienė O. Vyšniaus
kienė ir A. Zumaras., Kontrolės 
komisijon Įeina P.5 Baužys, O. 
Bigelienė ir V. Gečas.

— Chicago International 
Trade Klubas ruošia praktiškus 
eksporto seminarus La Salle 
banko 1848 kambaryje, 135 So. 
La Salle St., spalio 12 d. 9 — 5 
vai. Seminaruose kalbės tos 
srities specialistai ne tik teori
jose, bet ir praktikoje. Bus 
aiškinama visa eksporto pro
cedūra patiekiant net reikia
mus blankus jų. užpildymui. 
Tas seminaras yra pavadintas 
“How to do it” vardu. Lietu
viai turėtu šia verslo šaka susi
domėti.

— Chicagos Parkų Distriktas 
praneša, kad praeitais metais 
turėjo 6,108,710.34 dol. pajamų, 
virš dviejų milijonų daugiau, 
kaip 1970 m. Pajamas sudaro 
Įvairios koncesijos, automobi
liams pastatyti aikštės, laivelių 
prieplaukos, nuomos bei Fe
deralinės valdžios mokėjimai 
už atliktus darbus. Tos paja
mos padeda mokesčių mokė
tojams.

— Amerikos Veteranų S-gos 
Illinois skyrius duoda 500 dol. 
stipendijas 2-jo pas. karo taip 
pat Korėjos konflikto veteranų 
vaikams — būsimiems abitur-

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taikomi auto motorai, rtabdifal, 

funa-up, |r f. f
4*24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SKAITYK ’NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy RUkia

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

432-7474

DEPENDABLE WOMAN 
wanted for elderly lady. Light 

house keeping, cooking.
No laundry. English necessary.

875.00 per week.
LA 5-3579

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

EARN TOP MONEY
LEARN

IBM KEY PUNCH
IBM COMPUTER
PROGRAMMING

COMPUTER CAREER
INSTITUTE

346-1440 — Eves. 238-1740
Free placement

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

AVAILABLE NOW 
10311 So. MASON 

DELUX APARTMENTS
• 2 Bedrooms
9 Balcony
• Carpeting
8 All electric heat
• Air conditioning.

233-0036 785-5424

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI 

!0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR M421
6200 So. WESTERN AVE.

ientams. Informacijas bei rei
kiamus pareiškimus teikia ir 
juos priima iki sekančių metų 
kovo 1 d. Executive Director, 
Illinois AMVETS, P. O. Box 
541, Springfield, Ill. 62705. žu
vusiu veteranu vaikams vra tei
kiamos pirmenybės. Kitose val
stijose gyvenantieji informaci
jas bei blankus gauna iš Natio
nal Executive Director, AM
VETS Natl. Hq„ 1710 Rhode 
Island Ave., NW, Washington, 
DC 20036. Pareiškimus ten rei
kia Įteikti iki š. m. gruodžio 1 
d. Stipendijų dydis yra iki 2,000 
doleriu. C

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, «X5 Archer 
Chicago, III. 6M3L Tel. YA 7-59W

M. A. š IM K U S
R*al Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 2S4-74W 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.k________________________________ ✓

TERRA
Br«ng*nyb*», Laikrodžiai, Dovano* 

visoms progom*.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

VIENAI ŠEIMAI NAMAI

3 MIEGAMŲJŲ. 39-ta ir Rockwell. 
$10,000.

2 MIEG., 68 ir Claremont. $16,000.
2 MIEG., 56 ir Troy. $19,900.
4 MIEG., 56 ir Mozart. $22,000.
3 MIEG., 64 ir Campbell. $20,500.
4 MIEG., 69 ir Lawndale. $27,500.
4 MIEG., 67 ir Pulaski. S30,000.
3 MIEG., liuksus, 72 ir California. 

$35,000.
2 BUTŲ MŪRINIAI

43 ir KEDZIE, 2 po 5 kamb. S26,000.
43 ir TALMAN, 2x5 plius 2 kamb. 

$23,500.
46 ir MAPLEWOOD, 2 po 4. — 

S26.500.
54 ir RICHMOND, 2 po 6. S28,000.
66 ir KILPATRICK. 4 ir 3. S33.500.
64 ir CENTRAL, 5 ir 3. $27,500.
64 ir HOMAN, 2 po 5 plius 3. — 

$51 500
65 ir* FAIRFIELD, 2 po 6. $47,500.
71 ir KEDZIE, 2 po 5%, plius 3. 

$51,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs raudiniai.

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 S33,000.
MILAN & MILAN 

PR 9-4063

BOLING BROOK
V. A. FINANCING AVAILABLE 

3 bedroom ranch, country kitchen, 
carpeting, drapes. Fence. Aproxi- 
mately 10 minutes to Burlington 

transportation. $21.300.
BELAIR REALTY 

BOLING BROOK COMMONS 
739-0202

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

Gas heat, 2 full baths. 
Owner says SELL.

MILAN & MILAN 
PR 9-4063

SAVININKAS PARDUODA erdvų 4 
miegamųjų narna su valgomuoju. 2 
vonifi8į£ur! ; mšiuu garažu Mar- 
quewe^ ParKė $fie HST-tos ir Rockwell.

i . 327,900.- Tel; 476-3075.

BOLINGBROOK
Raised ranch 5 bedrooms. 2 baths. 
car heated garage. Full finished 

basement. Corner lot.
$34,000.

BELAIR REALTY 
BOLING BROOK COMMONS 

739-0202

4. G. AUTO RESUIIDERS 
čia automobiliai i^lveinami ir nuda 
tomi. Darbas atliekamas sąžiningą’ 
ir gerai, prityrusiu darbininku. Kai 

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Stre«t, Chicago, III 

TEL. — 776-5881 
Anicetas Garbačlauekat,

11 — -■ 111 1
A. * L. INSURANCE 4 REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

<645 S«. ASHLAND AVK.
LA 3-8775

(Currency Exchange Irtrigoj)
PlgO* au+ocnobllly draudimai.

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
6 KAMBARIŲ graži muro 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. Mūro garažas. Platus lotas. 
Vertas jūsų sprendimo. — $31,500.

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

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

LIUKSUS MODERNUS beveik nau
jas 5% kambarių mūras. Sausas, 
Įrengtas beismantas, air-cond., kar- 
petai, alum. langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. S25.000.

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

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

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

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

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

Valdiš Real Estate
7051 So: Washtenaw Ave. RE 7-7200

5 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 S27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ ŽIŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500. _

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150.000.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321

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

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
riu — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24,500. ,

5 KAMBARIŲ — e 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

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

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namy 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

DEL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656
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