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SIŪLO SUSTA ARO VEIKSMUS
NUSINUODIJO KOMUNISTŲ POETAS 

VISIŠKAI NUSIVYLUS PARTIJA
B. - PREZIDENTAS SUTINKA ATŠAUKTI 

VISAS JAV KARO JĖGAS
PRAHA, Čekoslovakija. — Pasižymėjęs komunistų poetas ir 

diplomatas, už savo poemą Stalino garbei laimėjęs valstybinę 
premiją, Stanislav Neumann, 42, nusižudė, priimdamas didelę bar
bitūratų dozę.

Nors poemos “Stalino Daina” 
autorius nusižudė jau rugsėjo

18 d., tačiau viešai paskelbta 
tik spalio 7 dieną; Nusižudymo 
priežastis buvusi visiškas nusi
vylimas komunizmo politika.

Valdinė Čekoslovakijos žinių 
agentūra CTK tik tiek paaiški-

> no, kad. Neumann “mirė tragiš
kai”, tai yra bendra pranešimų 
forma smurtingos ar tragiškos 
žymių komunistų mirties atve
jais.

Neumano atvejį geriau žinan
tieji čekai aiškina, kad jo politi
nė savižudybė yra nemažiau 
reikšminga, kaip ir dviejų Čekų 
studentų Jan Palacho ir Jan Za- 
jico, kurie 1969 metais suside
gino protestuodami prieš sovie
tų invaziją ir okupaciją.

Poetas Neumann dar 1951 me
tais laimėjo Klemento Gottwal- 
do valstybinę premiją už poemą 
“Stalino Daina”. Paskutiniais 
laikais jis buvo spaudos ir kul
tūros reikalams attache prie Če
koslovakijos ambasados Varšu
voje.

Neumaimo laiškas draugams

IŠ VISO PASAULIO

CHICAGO. — Būdamas Chi
cagoje praeito rugsėjo 16 ir 17 
d. prezidentas Nixon davė su
prasti, kad Kongresui sesiją 
baigus sekančią savaitę jis vėl 
apsilankys Chicagoje paremti 
senatoriaus Ralph Smith kandi
datūrą. Chicagoje skelbiama,
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Egipto Nasserio karjera prasidėjo 1952 metais, kai-jis (kairėje) kartu su grupe karininkę, vado
vaujamu gen. Mohammed Naguib (dešinėje) nuveftė Egipto karalių Farouką, matoma viduryje.
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kad prezidentas atvyks kitą KAIRIŲJŲ REMIAMAS GEN. TORRES
penktadienį, spalio 16 d.

Sen. Smith kandidatūrai pa
remti pirmadienį, spalio 19 d. 
Conrad Hilton viešbutyje $250' 
nuo lėkštės pietų metu kalbės __ .. _
viceprezidentas Špiro Agnew. miniai Jis pareiškė, kad sudarysiąs populiarią tautinę valdžią.

SUDARYS BOLIVIJOS VYRIAUSYBŲ
LA PAZ. — Kairiųjų remiamas generolas Ju^n Jose Torres 

nuvertė dešiniuosius, oponentus. Entuziastingai jį pasitikusiai

VlUAUSIOS ŽALIOS

♦ Rusų rašytojas A. Solže-

Neumann parašė: “Aš pasiry
žaunusižudyti, nes vis labiau 
įsitikinu; kad tie idealai,* dėl ku
rių aš įstojau į partiją ir dėl ku
rių mano artimuosius draugus 
vokiečiai 1945 m. gegužės 2 die
ną išžudž, nebuvo įgyvendinti, 
o buvo politinės praktikos su
trypti, žinoma, aš įgalėčiau 
prieš tai kovoti, bet nebeturiu 
fizinės bei politinės jėgos. Aš 
begaliu ir nenoriu prieš partiją 
eiti”.

WASHINGTONAS. — 47 me- Bolivijos perversmas, kurio 
tų senumo projektas suteikti pasekmėje buvo nuverstas prezi- 
moterims lygias teises praeitą dentas Oando Candia, buvo įvyk- 
ketvirtadieni pagaliau pasiekė ■ dytas su mažomis aukomis. Bet 
Senato plenumą. Konstitucijos prezidentas buvo pašalin- 
autoritetai sako, kad . tas pro-jį^ įaj įuoj prasidėjo nesutiki- 
jektas yra pasivėlinęs daug me- tarp jį pašalinusių genero- 
tų. Siūlomasis moterų teisių bi- Vieni karininkai rėmė de- 
lius, kurs Atstovų Rūmų jau .šiniųjų kandidatą į prezidentus, 
priimtas ir Senate senatoriaus ’kiti— kairiųjų. Kaip skelbia 
Birch Bay. (D., Ind.) yra remia-j vėliausios žinios, bent šiuo tar- 
mas, pirmą kartą buvo kopgre-Jp^ padėties šeimininku yra gen. 
sui įteiktas 1923 metais m-ten Torres.
išgulėjo iki šiam laikui. »
- NEW YORKAS. - Jungtiniu Kraujo praliejimas įvyko tik 
Tautu general, sekretorius U nedideiiame kasyklų Oruro mies- 
Thant grąžino Baltųjų Rūmų ^ kuris yra 120 myhų atstu- 
pakvietimą dalyvauti prezidento"me nuo Paz. Ten kariuome- 
ruošiamuose pietuose spalio 25 nė pradėjo šaudyti į kairiųjų su- 
d. Jungt. Tautų čarterio 25 me- demonstraciją. Kaip
tų sukaktuvėms paminėti. Abe- pranešama, dešimt demonstran- 
jojarna ir ar Sovietų prezidentas tli byvo nušauti. Į demonstran-

Bolivijos perversmas, kurio

*

Kaip

tus šaudė 2-ros divizijos kariai, 
kurie rėmė gen. Rugelio Miran
da, surengusį perversmą ir nu- 
vertusį prezidentą Ovando.

Miranda, konservatyvis armi-

Premijos mokslo 
ir meno žmonėms

Okup. Lietuvoje paskelbtos 
1970 im vad. respublikinės pre
mijos. Jas buvo pateikę mokslo 
ir technikos premijų bei litera
tūros ir meninių premijų komi
tetai, gi nutarimas kam premi
jas paskirti sutartas komunis
tų partijos Centro Komiteto ir 
vadinamos Lietuvos TSR Minis
trų Tarybos. Spauda (plg. “Tie
są”, 194 nr.) paskelbė, jog pre
mijos paskirtos:

Mokslo ir technikos srity — 
11 asmenų už skaičiavimo prie
monių kompleksą “Rūta 110”, 
3 asmenims — už plataus taiky
mo integralinių mikroschemų 
serijos sukūrimą ir įdiegimą, 
dar dviem — už darbus komp
leksų teorijos klausimais ir už 
darbų ciklą “Didelės varžos pus
laidininkių fotolaidumas”, K. 
Grigui, A. Jonynui, L. Saukai — 
už veikalą “Lietuvių tautosaka”, 
J. Baršauskui, K. čerbulėnui, A. 
R. Jankevičienei, J. Minkevi
čiui — už kūrinį “Lietuvių liau
dies architektūrą” (I ir II to- 
ai), P. Brazdžiūnui — už kelis 
fizikos vadovėlius.

Literatūros it meno premijos 
_ p. Galaunei — už leidinius 
“Lietuvių liaudies menas” (už 
1956—1968 m. jo paruoštas še
šias knygas apie medžio dirbi
nius, keramiką, skulptūrą, gra
fiką, tapybą), J. Macevičiui —

Podgorny pietuose dalyvaus. 
Prezidentas Nixon spalio 23 d. 
Jungt. Tautose pasakys kalbą. 

ROMA — Italijos senatas 
priėmė pirmuosius du paragra- _________________ ________
fus įstatymo projekto, kuriuo jos štabo viršininkas, nepajėgė 
numatoma legalizuoti perskyras, išsilaikyti: jį nuvertė gen. Tor- 
•Lieka dar devyni paragrafai res> remiamas kairiųjų. Dabar 
priimti, kol bilius bus persiųs-, Miranda yra pasislėpęs užsienio 
tas atstovų rūmams galutinai valstybės ambasadoje."
nubalsuoti. Pirmasis paragra
fas praėjo su krikščionių demo
kratų ‘ pataisa, kad prieš duo
dant skyrybas, būtų dar kar
tą bandoma poras sutaikinti. Po
piežius patvirtino savo nusista
tymą, kad santuoka yra nebeiš- 
ardoma. “Ką Dievas sujungė, 
joks žmogus nebegali atjungti”, 
pasakė jis.

CHICAGO. — Du Marquette 
distrikto .policininkai revolverio 
šūviais sunkiai sužeisti trečia
dienio naktį, kai prie 15 st. ir 
Tripp avenue, Franklin parke, 
jiedu sustabdė apklausti einantį 
įtartiną jauną vyrą, kurs į juos 
pradėjo šaudyti. Gaudomas jau
nas barzdotas negras, kurs po
licininkus apšaudęs sėdo į jo lau
kusį automobilį ir nuvažiavo.

už eilėraščių rinkinį "Kasdieniš
ka knyga”, V. Mackevičiui — 
už tapybos darbus (jų tarpe 
grynai propagandinio turinio 
“Revoliucinis Vilniaus” ar ko- 
umnisto Stimburio portretas — 
E.), V. Noreikai — už 1967— 
1969 m. koncertinę programą, 
V. Petkevičiui — už knygas vai
kams, A. Skirutytei — už estam
pų ciklus (pusė jų ir vėl atlikta 
partijos “šlovei” — E.), P. R. 
Verbai, režisieriui, operatoriui 
už kino filmus ‘Ištikimybė”, “V. 
Svirskis”, “čiutyta rūta”, “šim
tamečių godos”. (E)

Generolą Torres remia stu
dentai, darbininkai, ūkininkai 
ir, kaip atrodo, didesnė pusė ka
rininkų.

Mirė Ch. Šulginas
Lietuvoje apie rugsėjo 17 d. 

mirė buvęs Kauno valst. teatro 
— operos solistas Chanonas šul
ginas. “Literatūros' ir Meno” 
savaitraštis, rugs. 19 paskelbęs 
neilgą Alg. Kalinausko nekro
logą, nepažymėjo buv. solisto 
mirties datos.

į
Ch. šulginas, gerai prisimin

tinas kauniškės operos senesnės 
kartos lankytojams, buvo gimęs 
Vilniuje 1891 m., taigi, mirė 
sulaukęs 79 m. amžiaus. Daini
ninko — baritono karjerą jis pra
dėjo 1918 m. Vilniaus “Lutnia” 
teatre, nuo 1922 m. persikėlė į 
Kauną, kur 1923 m. debiutavo 
valst. teatre Fauste, Valentino 
vaidmeny. Operoje buvo atli
kęs per 40 pagrindinių ir mažes
nių vaidmenų.

Pokario metu šulginas dai
nuodavo Radijo programose, gi 
1947 m. atsisveikino su aktyvia 
scenine veikla. A. Kalinauskas 
velionį apibūdino žodžiais: “be 
galo kuklus ir nuostabiai darbš
tus žmogus, viso kolektyvo my
limas kolega”. (E)

Komunistai pradėjo 
smarkiausiu puolimą

PHNOM PENH, Kambodija. 
— Tūkstančiai šiaurės vietna
miečių ir Vietkongo ^partizanų 
ketvirtadienio rytą pradėjo 
smarkiausią puolimą prieš Kam
bodijos 16 batalionų jėgas prie 
Tang Kauk miestelio, esančio už 
52 mylių į giaurę nuo Phnom 
Penh. - . sį še

“Turiu jums pasakyti, kad pa
dėtis eina blogyn ir mūsų situ
acija dabar yra labai labai rim
ta”, pripažino oficialus Kambo
dijos pranešėjas majoras Am 
Rong. “Atrodo, komunistai pra
dėjo savo didžiausią šio karo 
ofenzyvą”.. Apie '7 ar 10 tūks
tančių. komunistų mėgina prasi
laužti per Kambodijos pajėgas. 
Jie tuo pačiu metu pradėję puo
limus prie Prakham ir Kampong 
Chnang. “Jie susilaukė pastip
rinimų iš visų pusių: iš rytų, 
šiaurės ir šiaurvakarių”, sako 
Am Rong.

* Formozos kalnuose rastas 
praeitą savaitę dingęs Ameri
kos lėktuvas, kuriame skrido 45 
keleiviai ir įgula.

Nixonas reikalauja, kad būtu paleisti 
visi karo belaisviai

WASHINGTONAS, D. C. — Prezidentas Nixonas trečiadie- - 
nio vakarą pasiūlė visame pasaulyje sustabdyti karo veiksmus. 
Jis patarė nestiprinti laikomų pozicijų ir nesiveržti į kitų laiko
mas teritorijas. Pirma sustabdyti karo veiksmus, laikytis dabar 
užimamose teritorijose ir pradėti pasitarimus taikai visame pa
saulyje. Prezidento pasiūlymas liečia ne tik Vietnamo karo veiks
mus, bet Laos ir Kambodiją, Izraelį ir Egiptą, Jordaniją ir Siriją.

•Prezidentas Nixonas pasižadė
jo atšaukti visas Amerikos ka
ro jčgas iš pietų Azijos, jeigu 
pavyks susitarti dėl taikos šia
me šimtmetyje. Prezidentas ma
no, kad Paryžiuje pradėtas Viet
namo taikos derybas vertėtų pra
plėsti. Reikėtų tartis dėl Laos 
ir Kambodijos. Prezidentas yra 
Įsitikinęs, kad Vietname pirma 
reikia rasti politinį klausimo 
sprendimą. JAV neremtų prezi- > 
dento tiktai tuo atveju, jeigu jis 
pralaimėtų rinkimus; j eigų, di
delė krašto gyventojų dauguma 
jo neremtų. Be laisvų rinkimų 
Vietname JAV jokiu būdu nesu
tiks “mesti vilkams” dabartinį 
prezidentą ir kitus jo bendra
darbius, kaip reikalauja komu
nistai.

Prezidentas patarė abiem pu
sėm tuojau pasikeisti visais ka
ro belaisviais. Belaisvius tek
tų paleisti be jokių sąlygų, ne
laukiant ir ilgai dėl jų neside- 
rant. Pietų Vietnamo karo jė
gos laiko 457. belaisvius. Ame
rikiečiai mano^kad^apie tūkstan
tis Amerikos karių yra komu
nistų nelaisvėje.' Belaisviais abi 
pusės turėtų tuojau pasikeisti.

Abiejų partijų įtakingesnie- 
ji politikai pilniausiai pritaria 
prezidento Nixono pasakytai 
kalbai. Demokratas Mike Mans
field ir rėpublikonas Hugh Scott 
pareiškė, kad jiedu pritaria pa
grindinėms prezidento Nixono 
išdėstytoms mintims.

Respublikonų vadas Gerald 
Ford mano, kad prezidento kalba 
turėtų paveikti užsienio politi
kus ir priversti juos imtis žings
nių pasaulio taikai.

400 metų biblioteka
Vilniuje minėta seniausios 

Lietuvos bibliotekos, Vilniuje, 
400 metų sukaktis. Jos direk
torius, Jurgis Tornau, “Tieso
je” (rugs. 17) pasakojo apie bi
bliotekos praeitį ir dabartį. Po
kario metu Odesoje pavyko ras-xv Uo U JL do V Lvfjdo j u a v

nicinas, iš Maskvos telefonu pa-1 ti ir atgabenti į Vilnių pirmąją 
siektas Vladimire, užsienio ko- lietuvišką knygą — M. Mažvydo 
respondentams pareiškė, kad jis Katekizmą, Maskva gi grąžinę 
yra pasiryžęs ^tti į Švediją ir vienintelį pasauly žinomą M. 
priimti jam paskirtą Nobelio Daukšos Katekizmo egzemplio- 
premiją. Sovietų rašytojai taip 
pat telefonu jam patarė į Švedi
ją nevažiuotu;?

♦ Jeigu karaliaus Huseino 
tankai nebūtų pajėgę išvyti įsi
veržusių Sirijos tankų, tai Jor- 
danijon būtų pasileidę žydų tan
kai ir sumušę sirijiečius. Ame
rikos karo laivai ir aviacija bū
tu sustabdžiusi Nasserio arba V

rių, K., Sirvydo žodyną ir kitų 
unikalių dalykų.

Pasak Tornau, dabar bibliote
koje dirba palyginti nedaug 
žmonių — vos pusantro šim
to. Daug pasaulio knygų biblio
teka gauna mainais. Nors Vil
niuje, Antakalnyje statomas 
studentų miestelis, tačiau pa
grindiniai bibliotekos fondai 
liks centriniuose universiteto rū-sovietu karo laivus, bandžiusius! . .... , .x, ... ... Ūmuose. Pirmoje eileje bus įskelsiu operacijų metu įsiveržti | 

Izraelio teritoriją.
♦Urugvajaus tupamaros va

dovybė sutiko tartis su valdžios 
atstovais dėl Amerikos diploma
to Claude Fly ir Brazilijos kon
sulo Gomide paleidimo. Tupama
ros vadai nori, kad Urugvajaus 
valdžia paleistų suimtus teroris
tų grupės narius.

♦ Buvusi Leningrado baleto 
šokėja Natalija Makarova, pa
bėgusi nuo rusų, jau ruošiasi ba
letui su anksčiau iš Leningrado 
pabėgusiu Rudolfu Nurejevu. 
Jiedu šoks “Gulbių ežere”.

♦ Puerto Rico salose lyja ne
paprastai smarkus lietus. Sa
los pakraščiuose pradeda kilti 
vanduo. 5,000 žmonių privers
ti palikti namus ir ieškoti prie
glaudos toliau nuo jūros.

Jordano karaliaus Husseino žmona, angly kilmės princesė Muna, jau 
kuris laikas gyvena Londone. Princas Feisalas, 7 mėty, jau pradė

jo lankyti angly mokyklą.

ta ekonomikos fakulteto biblio- į* - =w -
teka, kurią greitu laiku su da
rys 200,000 tomų.

Bibliotekos įsteigimo iškil
mės Vilniuje iškilmingai uni
versitete minėtos rugsėjo 17-18 
d. Buvo svečių ypač iš Sovietų 
Sąjungos universitetų, aukštų
jų mokyklų, “Tiesa” gi minėjo 
(nr. 217), kad “atvažiavo daug 
svečių iš užsienio”. Rugsėjo 17 
d. posėdy, pirmininkaujant Vil
niaus universiteto bibliotekinin
kystės ir mokslinės informaci
jos katedros vedėjui L. Vladi- 
mirovui, šalia bibliografo V. Bo- 
gušio, pranešimus darė du sve
čiai rusai.

Kitą dieną vyko iškilmės fil
harmonijos rūmuose, čia daly
vavo partijos, valdžios ir kiti 
pareigūnai. Kalbėjo rėkt. Kubi
lius, bibliotekos direktorius J. 
Tornau, sveikino N. Kurovas iš 
Maskvos. Pabaigoje L. Vladi
mirovas perskaitė sveikinimo 
laišką, Sovietų partijos C. Ko
mitetui. (E)

Ar vokiečių lenkų 
derybos sekasi?

BONA, Vakarų Vokietija. — 
Kanclerio Willy Brandt pastan
gos pagerinti santykius su ko
munistiniais kraštais rodo pasi
sekimą, užbaigus su Lenkija 
preliminarinius pasitarimus dėl 
nepuolimo pakto.

Aštriausia problema tebepa- 
silieka Neisės-Oderio linijos pri
pažinimas pastovia siena tarp 
Vokietijos ir Lenkijos, bet šiuo 
klausimu palikta toliau tartis 
abiejų šalių užsienių reikalų mi- 
nisteriams.

Oderio-Neisės linija apima 
buvusias Vokietijos teritorijas, 
kurias sąjungininkai po II Pa
saulinio karo pavedė Lenkijai ir 
kurias lenkai vadina lenkiško
mis istorinėmis žemėmis. *

Pasitarimai tarp Vak. Vokie
tijos ir Čekoslovakijos prasidės 
Pragoję ateinančią savaitę.

Vietnamo valdžia 
nepritaria Nixonui
SAIGONAS. Vietnamas. — 

Pietų Vietnamo valdžios parei
gūnai pareiškė nepasitenkinimą 
dėl prezidento Nixono pasiūlymų 
paskelbti paliaubas ir pradėti 
tarptautines derybas dėl taikos 
Indokinijoje. Kiti Amerikos są
jungininkai sveikina" prezidento 

iniciatyvą.
“Paliaubų pasiūlymas nėra 

mums palankus”, pasakė P. Viet
namo valstybės sekretorius 
Nguyen Tien Hy.

WASHINGTONAS. — Per
spėdamas, kad okeanai ir Didie
ji Ežerai neužilgo gali būti pa
versti naujomis išvietėmis, kur 
valdžia ir pramonė supils savo 
atmatas, prezidentas Nixonas 
savo pranešime Senatui ir Atsto
vų Rūmams pasiūlė įstatymais 
griežtai uždrausti vandenų terši
mą toksinėmis (nuodingomis) 
medžiagomis ir bendrai suregu
liuoti kur ir kaip padėti viso
kias atmatas.

♦ Fort Worth aerodrome nu
krito F-lll lėktuvas, užmušda
mas du aviacijos pulkininkus. 
Jau sudužo 16 šios rūšies lėktu
vų.



BAŽNYTINĖS ŽINIOS

Kita 156 balsais prieš 19 pri

PER ANNUM

SKAITYK IR KITAM PATARK, 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS■

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

J. Augustaitjlės -Vaičiūnienės poezijos knyga jau išspaus-

sirenka svarstyti įvairiu kon
troversinių bažnyčios klausimų 
Teologai diskutuosiu, kaip bu
tu galima leisti teologams tu
rėti skirtingas nuomones svar
biais doktrinų klausimais ir pa
silikti katalikais, toliau kuni
gystės klausimais, jų tarpe celi
bato ir kt.

Teologai reikalaują rinkti, 
popiežių, vyskupus, kunigus

Briuselis, Belgija (BNS). — 
Internacionalinė katalikų teolo
gų konferencija baigėsi stipriu 
reikalavimu, kad popiežiai, vys
kupai ir kunigai būtų renkami 
“demokratišku būdu”. (Pasiva
dinęs Pasauliniu teologijos kon= 
gresu dėl bažnyčios ateities su
sirinkimas nulemiama balsų dau
guma pareikalavo radikalios da
bartinės rinkimų procedūros re
vizijos ir indorsavo rezoliuciją, 
reikalaujančią baigti diskrimi
naciją prieš moteris bažnyčioje, 
o perstudijuoti galimą moterų 
vaidmenį kunigystėje,

Kdngrese dalyvavo apie 200 
atstovų iš 30 valstybių ir kokie 
700 kitų mokslininkų stebėto
jais. Pagrindiniai kalbėtojai bu
vo žinomasis šveicarų teologas 
kun. Hans-Kung, Vokietijos jė
zuitas Karl Rahner, Prancūzijos 
Yves Congar, O. P.; JAV Ray
mond Brown ir Kanados Gre
gory Baum. Pirmininkavo kun. 
Edward Schillebeeck iš Olandi-

Kunigas neklauso vyskupų
Amsterdam (N. C.) — Nepai

sydamas Olandijos vyskupų, ve
dęs kunigas Huub Oosterhuis, 
praeitais metais pašalintas iš jė
zuitų, praeitą rugsėjo 27 d. ce- 
lebravo mišias Amsterdamo uni
versiteto studentų šv. Ignaco 
koplyčioje.

Harlemo vyskupas Theodore 
Zwartkruis pareiškė, kad to ku
nigo veiksmas yra “nepriimti
nas” ir kad tas kunigas toliau 
negali dirbti kunigo pareigose.

Kun. Oosterhuis ir keli kiti 
kapelionai buvo pašalinti iš jė
zuitų 1969 metais už grasinimą 
nutraukti ryšius su Bažnyčia 
priverstino celibato klausime, 
tačiau jis pasiliko tos universi
teto parapijos kapelionu ir šie
met apsivedė.

Vyskupų konferencijos pir
mininko kardinolo Alfrinko se
kretoriatas paskelbė, kad reika
laujančių panaikinti priverstiną 
celibatą kunigų grupei, kardino- 
las pareiškęs, jog vyskupai ne
gali leisti vedusiems kunigams 
vadovauti Eucharistijos cele
bracijoms.

“Kiekvienas norintis legaliai 
vadovauti Eucharistijos celebra
cijai, gali tatai daryti tik vysku
pams pritariant, nes tik vysku
pas gali autorizuoti, o kas tatai 
daro prieš vyskupų valią, pra
silenkia su tikrąja Eucharisti
jos intencija”, sakoma pareiš
kime.

Nepatogus svečias

Wellingtonas, Naujoji Zelan
dija. — Kun. Ian Raisley, karin
gas šiaurės Airijos protestonų 
lyderis, laukiamas atvykstant į 
Australiją lygiai tuo metu, kai 
ten atvyks popiežius Paulius, bū
tent lapkričio mėnesį. Kunigą 
Paisley atvykti Į Australiją pa
kvietusi Tarptautinė krikščio
niškų bažnyčių taryba. Austra
lijos valdžios pareigūnai pripa
žįsta, kad būsią nepatogu, jei 
toks antikatalikas, kaip kun. 
Paisley atvyks' tuo pačiu metų 
kaip popiežius, bet sakosi nieko 
negalį padaryti.

Miške augęs, miške lapojęs, 
Namo parėjęs, nekaltus daužo, 
vanoja. (Kultuvės spragilas)

dintą. .Gaunama pas leidėją ‘JONĄ KARVELĮ (7026 So 

CIaireinont Avenue, Chicago, I1L 60636) ir pas knygų pla- 

tįntojus. Kaina §3.50.
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Vėl diskutuos celibatą?
Vatikano Miestas. — Popie

žiaus Pauliaus VI dar 1969 m. 
balandžio mėn. paskirtą iš žymių 
teologų komisija antrą kartą su

imta rezoliucija reikalauja, kad 
katalikai,giliau pažvelgtų į sa
vo bažnyčios diplomatinę veiklą 
ir jos finansus, į jos auklėjimo 
pastangų socialinę rolę ir į jos 
fondų naudojimą įvairiems pro
jektams.

Vatikano radijas apie šį kon
gresą paminėjo tik keliais sa
kiniais, oficialusis “Osservatore 
Romano” pareiškė “stiprią abe
jonę” dėl kongresui pirmininka
vusio Briuselio kardinolo Leo 
Jpsef Sųenens pareiškimo, kad 
bažnyčia turi stengtis pašalin
ti visokius neesminius šiboletus 
(ornamentus, papuošalus), ku
rie skaldo, krikščionybę ir pa
tarė šaukti.,'Kitą ekumeninį Baž- 
nčyios susirinkimą, kuriame da
lyvautų visi krikščionys,

Dvi šventos daktarės
Pirmą kartą katalikų bažny

čios ’ istorijoje - dvi moterys pa
skelbtos "bažnyčios daktarė
mis”; rugsėjo: 27 d. popiežius 
suteikė daktaro laipsnį Ispani
jos mistikei pv. Teresei iš Ąvi- 
los, o spalio >4 d. Italijos domi- 
ninkonei šv. -Kotrynai iš Sienos. 
Iki šiol bažnyčios daktarai buvo 
tik vyrai ir tų buvo tik 30.

Daktarė Teresė mirė 1582 m., 
o Dr. Kotryna 1380 metais. Tokį 
suvėlinimą Vatikano radijas aiš
kina buvus “reikalinga išspręs
ti klausimą, ar cliarisma, tai 
yra specialios šventos Dvasios 
dovanos — žodžio, žinojimo ir 
išminties buvo suteiktos mo
terims ar nebuvo”.

Moterims gauti teisių pripa
žinimą bažnyčioje didelė kliūtis 
yra šv. Povilas, parašęs savo 
laiškuose, kad “moterys bažny
čioje tegul tyli, nes joms nėra 
leista kalbėti1’; kitame savo laiš
ke (Timotiejui) Povilas liepia 
“neleisti moterims mokytoj au-

Priminta, kad posėdžiuose da
lyvavo vyskupai Brizgys ir Dek- 
snys.

Tėvas Placidas Barius, Toron
to lietuvių parapijos klebonas, 
reikalavo nedelsiant steigti pa
rapijų tarybas, pagal vietinių 
vyskupų direktyvas.

šioje bažnyčios kitimų gady
nėje, kalbėjo tėvas Placidas: 
“Pasauliečiai neieško kuniguose 
neįmanomos tobulybės. Bet žmo
nės, nori, kad jų kunigai būtų 
žmoniškų dorybių vyrai, įmano
mai pastovūs ir jaustų pagrin
dinį respektą pavieniam asme
niui”.

ROCKFORD, ILL
“Naujienų” pusryčiai

Lietuvių klube
Rockfordo lietuviai jau baigė 

išvažiavimus prie ežerų ir į par
kus. Pasibaigė ir piknikai. Da
bar prasideda veikimas salėse, 
nes gaivinanti saulutė vis la
biau ir labiau nuo mūsų tolsta. 
O tai reiškia, jog žiemužė arti
nasi. Netrukus susilauksime šal
čių ir sniego, tad ilgiau pasilik
ti atvirame ore nebebus labai 
malonu.

Rockfordo lietuviai gali pasi
didžiuoti, kad jie yra ir “nuo blo
gų oru” apsidraudę: jie turi gra
žią pastogę, kur šilta ir jauku. 
O toji pastogė yra Lietuvių 
klubas, kuris vis labiau pasireiš
kia kaipo lietuvių veikimo cen
tras.

Klubas yra pritraukęs pačius 
veikliausius vietos lietuvius, ku
rie susirenka ne vien tik tam, 
kad galėtų smagiai laiką pra
leisti, bet taip pat ir planavimui 
visokio visuomeninio darbo.

Kadangi klubui priklauso daug 
naujieniečių, atseit, Naujienų 
skaitytojų, tai jie pasitarę su
manė Naujienų dienraščio nau
dai surengti Lietuvių klube pus
ryčius sekmadienį, spalio 18 d. 
Tai bus. atsilyginimas Naujie
noms už tai, kad jos mielai pa
tarnauja mūsų organizacijoms, 
kaip antai: Balfui, Altui, A. L.

Monsinjoro McEUigoto 
žodžiai ir jo darbai

Chicagos arkidiocezijos savait
raštis “The New World” spalio 
2 d. praneša iš Lake Placid, N. 
Y., sekančią žinią:

Chicagos Arkidiocezijos kapi
nių direktoriaus monsinjoro 
Francis J. McElligott žodžiais, 
Katalikų kapinės, kaip pati Eu
charistija, turi skelbti, kad mes 
esame triumfuojantys žmonės— 
žmonės, kurie per mirtį parėjo 
į gyvenimą, žmonės kurie lau
kia Kristaus atėjimo”.

Msgr. McElligott pasakė kal
bą Nacionalinės Katalikų Kapi
nių Konferencijos 23-j e metinė
je konvencijoje.

’Paskutinės sesijos tema buvo 
“Laikyti' Kristų krikščioniško
se - laidotuvėse”. Monsinjoras 
McElligott- pareiškė, kad kapi
nės daro didelį simbolinį poveikį 
į žmogaus ieškojimą Dievo.

Visos kapinės kalbančios apie 
žmogaus nemirtingumą ir rei- 
kalinguipą tikėtis pomirtinio 
gyvenimo, tąsiau vien tik kata
likų kapinės tegalinčios skelb
ti tą jjidįngą.dr visišką tiesą...

Tai - monsinjoro žodžiai, bet 
jo įvesta tvarka Lietuvių šv. Ka
zimiero kapinėse griežtai prieš
tarauja5'jo‘žodžiams, kai mirę 
katalikai kaip galvijai trokais 
ir kranais verčiami be ceremo
nijų į: duobes...

Lietuvių kunigų problemos
The New World spalio 2 d. nr. 

pranešime iš Kennebunk Port, 
Maine, rašo: Lietuvių Romos ka
talikų kunigų sąjunga ‘(Al
liance) ^čia įvykusiame dviejų 
dienų posėdyje pagyrė JAV Ka
talikų konferencijos socialinės 
akcijos departamento dėl Dar
bo Dienos pareiškimą kaip įro
dymą susirūpinimo etninėmis 
(tautinėmis) mažumomis.
' JAV-bėse yra apie 600 lietu
vių kilmės kunigų. Beveik treč
dalis jų priklauso Lietuvių Ku- 
ųigų.Sąjungai.

Svarstytų klausimų eilėje bū- 
vo^.Įvedimasatnaujintos bibli
jos vertimo lietuvių kalboje.
- Visiškainaujas .liturgijos yer~ 
tImas'^pagaf Vatikano ?direkty
vas.,.. - ■ .

Reikalas pergalvoti vadina
mų “tautinių parapijų” statusą.

Popiežius Paulius aiškinasi, 
kad šventa Teresė nėra konflik
te su šv. i’ovilu, nes reikalau
damas, kad moterys bažnyčioje 
tylėtų turėjęs galvoje, kad mo
terys negali dalyvauti bažnyčios 
hierarchijoje, tai yra būti po
piežiais, kardinolais ir vysku
pais.

B-nei, SLA koupai, šv. Pętro ir 
Povilo lietuvių parapijai ir Rock
fordo Lietuvių klubui. Visoms 
toms organizacijoms Naujienos 
patarnauja, garsindamos jų pa
rengimus. Jos taip pat veda ne- 
atlaidžią kovą už mūsų tėvynės 
Lietuvos išlaisvinimą. Iškelia
mos aikštėn komunistų ir jų 
pataikūnų skelbiamus melus, 
Naujienos atlieka labai svarbų 
darbą. Mūsų tad pareiga jas 
paremti. O paremsime jas atsi
lankydami į rengiamus pusry
čius, kurių paruošimu rūpinasi 
mūsų šeimininkės Savickienė, 
Stružienė ir kitos. Visi kvi^ia- 
mi atvykti.

Pusryčiai prasidės 8:30 vai. 
ryto ir tęsis iki 11:30 ryto. Ti
kimės susilaukti svečių ir iš Chi
cagos. žvalgas

’ _ . ___ — Sek pasaką, mamyte,
’ Apie senus ląikus,

* . Kai aitvarai ir laumės
b-- Skrajojo po laukus ...

' S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
taykštavimai.1 Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
siems bei jaunimui:

'1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 dot

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė,. ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra-' 
žus leidinys. ,SL50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.
4 4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumės Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVĄ, poema. 118 psl., $1,00.

6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 
tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psL 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

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

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, $1.00.

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba 
ranauskas parašė Anykščių Šilelį, įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų Kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

X t N A U J I E ’N O S,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

New Yorke yra nemažai seny apleisty rajonu, kuriuose gyvena neturtingos šeimos. Vaikai čia 
randa daug pavojingą tačiau nuotykingy pramogy* Paveiksluose matome vaikę, šokantį nuo vie- 
np stogo ant kito/ keli vaikai važiuoja prisikabinę prie traukinėlio. Mergaitės žaidžia prie šiukš- 
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OKUPANTO IR JO TARNŲ BALSAI
Kaip ir buvo galima laukti 

ALTos paroda “Pažink savo 
priešą komunizmą” nepatiko 
Lietuvos okupantui ir jo tar
nams. Vilniaus radijas ir kai 
kuri to paties plakato spauda 
šiame krašte parodą įvertino 
kaip “hitlerininkų” pasireiš
kimą, -vėl išvardindami “kalti- 

- ninkais” jau eilę metų jų kar
totas pavardes. Nei apie tau
tos žudynes, nei trėmimus, nei 
apie slaptuosius NKVD doku
mentus parodoje jie nedrįso 
užsiminti . Matomai, ten bu
vo nutarta, kad parodai sunie
kinti ir “liaudžiai įtikinti” ne
kreipti į ją dėmesio užteks pa
rodai uždėti “hitlerininkų”1 
antspaudą. Kad parodoje Sta
lino sėbrai — naciai pavaiz
duoti su visais jų išradimais 
žmonėms naikinti ir “nuopel
nais”, už kuriuos Nuernbergo 
teismo duotas atitinkamas ūž- 

' mokestis, okupantui buvo ne
paranku minėti arba agentų 

‘ apie • tai dar nebuvo pranešta.
Kas kita pasigirdo atviro žo

džio daktarų — “profesionalų” 
atsiliepime, šie taip pat nė žo
deliu neužsimindami apie pa
rodos tikslą ir nepaisydami 
kažkodėl ją užsimanė pakrikš
tyti tik “genocido” vardu. To
kį krikštą atlikę, jie ėmėsi 
‘‘profesionališkai” įrodinėti, 
kad iš parodos reikia pašalinti 
tokius “nereikalingus ir visuo
menei nesuprantamus” daly
kus kaip partizanų kovų ir au
kų pavaizdavimą, užuominas 
apie senąją Lietuvos'istoriją, 
jos kultūrą, lietuvių išeivių veik 
lą ir ypač jų pastangas Lietu
vai išlaisvinti.

“Profesionalai” taip pat ne- 
įpatenkinti kodėl komunizmo 
grėsmę Amerikai vaizduoja
me skyde “Mes Jus Palaido
sim”, — po kumštį iškėlusiu 
Chruščiovu, yra surikiuota vi
sa eilė kitų “kumštininkų” bei 

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

' Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
.. asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
. jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė- 
: dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai

kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
1;. galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
ižytąVienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie. pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A.

- Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji- 
x mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviė- 
' šuolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

BE DRUSKOS
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- , 
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, Illinois 60608.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 e. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

Čekį ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

v ' > 1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

riaušininkų su raudonom vė
liavom. Jiems taip pat “nesu
prantama” kam parodos gale 
primenami Viet Namo komu
nistų žiaurumai ir net bando- 
ųia įpiršti mintis, kad “Viet 
namo karas prasidėjo Lietu
voje 1944 m.”

Matyt, norėdami savo “pro- 
fesionališkumą” dar daugiau 
įrodyti, šie kritikai išvardino 
ko parodai trūksta. Pripažin
dami, kad jau ir dabartinę 
“parodą apžiūrėti užtrunka 
bent porą valandų”, kritikai 
pasigenda “bent keturių žemė
lapių su galimai naujausiais 
duomenimis”, duomenų apie 
1944 - 53 m. laikotarpį (“Atro
do, parodos rengėjai apie tą... 
etapą Lietuvoje net nežino
jo. .. ”), duomenų apie kultū
rinį genocidą, lietuviškumo 
slopinimą, “ateistinę saviveik
lą” religijai griauti, Lietuvos 
sukolchozinimą, rusų mokyklų 
tinklą ir kit.

Šitokius “perteklius” ir “trū
kumus” suradę, “profesiona
lai” tarė, kad paroda yra “mė
gėjų ir nemokšų daug pinigo 
kaštavęs eksperimentas”, įvyk 
dytas “net nekonsultuojant su 
profesionalais’’. Visuomenė ne 
tik nekviečiama parodą aplan 
kyti ir įsitikinti jų kritikos tei
singumu, bet įspėjama budėti, 
kad panašūs “eksperimentai” 
ateityje nepasikartotų.

Užkalbinus keletą parodęs 
ruošėjų dėl tokios kritikos, bu
vo pareikšti:

1) Kritikuoti ir nuomonę 
reikšti dėl parodos kaip ir dėl 
bet kokio viešesnio darbo visi 
turi teisę. Be kitų privalumų, 
visuomenė ’gauna progos pa
matyti ir kritikų “veidą”.

2) Parodos ruošėjai anaip
tol nesiribOjo apimti tik lietu
vių tautžudybės — genocido, 
ką ir parodos pavadinimas sa
ko.

•Z:?y<

3) Paroda, nors ir kilnoja- 
a, buvo paruošta didelė ir 

jos dokumentus bei kitokius 
eksponatus apžiūrėti užtrunka 
keletą valandų, šie parodos 
kritikai daug ką pražiūrėjo ar 
nenorėjo matyti. Jų siūlomi 
papildymai “trūkstamais duo
menimis” iš parodos padarytų 
studijinę knygą ar ką pana
šaus.

Nei tautžudybė, nei tokių 
parodų ruošimas laisvame 
krašte dar nėra virtę “profe
sionaliniu” dalyku. Gaila, kad 
“profesionalai” — jeigu tokių 
esama — laukė 30 metų ir tuo 
privertė “neprofesionalūs” im 
tis tokio sunkaus ’ uždavinio, 
kurį atliko net nelaukdami at
lyginimo ar padėkos už eilės 
metų darbą ,

'Dėl “pasenusios” genocidi
nės medžiagos panaudojimo 
vienas iš parodos ruošėjų pa
juokavo, girdi: “kritikai” sa- 
vd ryšių su okupanto tarnais 
ir genocidinihkais padedami, 
tegul iš jų išgauna “nematytos 
ir naujausios” genocidinės 
medžiagos, kaip pavyzdžiui: 
Vyskupo Vincento Boriseyi- 
čiaus teismas ir •sušaudymas 
kun. Vlado Mirono, 'buvusio 
Min. Pirmininko kankinimas 
ir mirtis; rusų armijos vaiz
dai “košiant” Lietuvos miškus 
ir kaimus; slaptųjų masinių 
lietuvių kapų Lietuvoje ir Ru
sijoje sąrašas; Sibiran -vežti 
sugaudytų ir laukuose užtver
tų lietuvių vaizdai ir daug, 
daug to, kas būtų labai reika
linga ne tik parodai, bet ir ap
lamai Lietuvos kančių istori
jai. Gal “ryšininkams ir “ben
dradarbiams” NKVD archy
vai yra prieinamesnį? Tokiai 
medžiagai vietos parodoje vi
sada būtų surasta.

Parodą mačiusieji lietuviai 
ir nelietuviai atvirai pripažįs
ta, kad ji daro’ gilų, pribloš
kianti įspūdį. Patriotinė lietu
viškoji spauda taip ją ir apra
šė bei įvertino. Tur būt, ne 
“genocido profesionalų” aki
mis parodą žiūrėjo ir ameriki
nės visuomenės atstovai: kon- 
gresmanas G. R. Ford, linkė
damas, kad šią parodą pama
tytų kiekvienas jaunas ameri
kietis arba kongresmanas E. 
J. Derwinski, pareikšdamas, 
kad paroda yra “įspūdingiau
sia ir prablaivinanti”) “a most 
impressive and sobering”) ar 
ba didžiosios spaudos atstovai, 
kaip Walter Trohan ir kiti. Či
kagos katalikų laikraščio “The
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Atsiųsta paminėti
Balys Sruoga. RADVILA 

PERKŪNAS. Antroji laida. 
Viršelį ir titulinį puslapį pie
šė A. Kurauskas. Terros leidi
nys, 10 x 7 colių formato, 136 
psl., gero popieriaus su paties 
Radvilos portretu ir 6 pusla
piais M. Dobužinskio pieštų 
“Radvila Perkūnas” operos 
dekoracijų reprodukcijų. Dar
bas atliktas švariai ir skonin
gai. Knygoje įdėta atskiru 
spausdintu lapeliu klaidos pa
taisa, kur po portretu padėtas 
parašas “Jonušas Radvila 
Perkūnas. Sena Graviūra”. 
Pataisyta, kad parašas turi bū 
ti Kristupo Radvilos Perkkū- 
no portretas, ne sena Graviū
ra, bet XIX amžiaus dailinin
ko V. Gersono paveikslas”.

Balio Sruogos “Radvila Per
kūnas yra perspausdintas 
antrąja laida išleistas išeivijo
je, kadangi pirmoji laida, išė
jusi Lietuvoje (Kaune 1935 
metais) labai nedideliu tira
žu, yra visai išsemta, o antroji 
laida nepasirodė— šis veika
las nepateko net į B. Sruogos 
“Raštus” (Vilnius, 1957 m.,) 
rašo Dr, V. Sruogienė knygai 
įžangos žodyje. Kur gi pateks, 
kadangi Radvila Perkūnas 
dėlto ir Perkūnu buvo pra
mintas, kad kaip tikras perkū
nas skaldė maskolius ir daužė 
jų pilis, gi apie tokius didvy
rius, kurie Lietuvą narsiai 

New World” redaktorius Floyd 
Anderson parašė: “We were 
all quite impressed with the 
exhibit, which was marvelous
ly well done”. '

Atviro žodžio daktarai pa
rodoje nerado nei krislo, ver
to teigiamai paminėti. Savo 
“kritika” jie išsidavė ir paro
dė nepaslepiamą norą parodą 
suniekinti ir ją pristatyti vi
suomenei kaip nežiūrėtiną ir 
nevertą dėmesio. Okupantas 
to tikslo manė atsieksiąs ban
dydamas parodai uždėti “hit 
lerininkų ’’ antspaudą, o atvi
ro žodžio “profesionalai” ta
rėsi būsią sėkmingesni, pri
kergdami parodai “mėgėjų ir 
nemokšų” eksperimento eti
ketę. Tuo jie galutinai parodė 
savo “veidą”, kuris jau ir ki
tais atvejais buvo beišryškėjąs. 
Matomai, šie kritikai tautos 
tragedijos bei komunizmo grės 
mės parodą žiūrėjo jau per 
okupanto akinius.

Lietuviškoji visuomenė turi 
įsidėmėti ir žinoti, kiek toli 
kai kurie “ant rankų iš praga
ro išnešti kūdikėliai” laisva
me krašte mokslų besiekdami 
jau yra nuėję. Nebestebėtina, 
kad kai kurie naujųjų ateivių 
vaikai jau sugeba savo dakta
ratų tezėše komunizmą pavaiz 
duoti teigiamai.

Dr. Vincas Kudirka, patekęs 
į lenkomanų pinkles, savo 
klaidą apverkė ir visą savo 
amžių pašventė tautos reika
lams. Tikėkimės, kad bent da 
lis ir šių klienų suklydusiųjų 
pasuks atgal dirbti tautai, o 
ne okupantui ir tautos žudi
kams. Z. Kolba

illfio

nuo maskolių gynė, dabar 
okupantas Lietuvos žmonėms 
neleidžia žinoti. s.

Vincas Žemaitis. Pavėluotas 
Lietuvos krikštas, Chicagos 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos leidinys 1970 m. Atspausta 
iš 1970 m. rugsėjo 9-18 dienų 
Naujienų. i

Tai gerai dokumentuota 
Vinco žemaičio studija, kuria 
susidomėjimas buvo toks di
delis, kad jau išparduoti visi 
atsarginiai Naujienų numeriai, 
kuriuose ta studija ėjo. Dėlto 
gerai padalyta, kad atskira 
brošiūra ši visiems lietuviams 
pastudijuotina studija per
spausdinta. Su aplanku kny
gelė turi 54 puslapius. Kaina 
$1.50.

Vytautas Alantas. Nemunas 
teka per Atlantą. Novelės. Ni
dos Knygų Klubo (Londone) 
leidinys, 264 psl., viršelis pieš
tas Jadvygos Paukštienės. No
velių pavadinimai: 1) Viskas 
galėjo ir kitaip susiklostyti, 2) 
Nemunas teka per Atlantą, 3) 
Ugly Lithuanian, 4) Renesan
sas Žemaitijoje ir 5) Viešpats 
ieško Viešpaties, ši paskutinė 
novelė grynai istorinė iš kara
liaus Mindaugo įpėdinių laįk.. 
Kaina $2.50 ir $3.00.

A. Vaičiulaitis. Mūsų mažoji 
sesuo. Išleido Nidos Knygų 
Klubas, 104 psl., kaina $2.50 
ir $3.00. Jauniems lietuviu
kams ir ypatingai lietuvaitėms 
skaitytina labai intriguojanti 
apysaka apie Marytės nuoty-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

' Jungtinis negrų
, kolegijų fondas

Siekia šiemet sukelti 310 miL

Palmer House, Chicagoje įvy
ko U. N. C. F. (Jungtinio Negrų 
Kolegijų Fondo) konferencija, 
dalyvaujant apie 20 negrų kole
gijų prezidentams ir kt. atsto
vams, pasitarti kaip sukelti $10 
milijonų dolerių fondą 36 neg
rų kolegijoms paremti.

To fondo direktorius Vernon 
Jordan pranešė, esą nors įstaty
mai yra pasikeitę, tačiau kai ku
rios “senosios konfederacijos” 
valstijos tebepraktikuoja siste- 
matišką sunkinimą siekti moks
lo savo juodiesiems piliečiams”.

U. N. C. Fondas išauklėjęs 
dabartinę Amerikos negrų in
teligentiją. Nuo jo įsteigimo 
1944 metais, tas fondas iki šiol 
sukėlęs jau daugiau kaip 100 
milijonų dolerių.

“Pernai privačios korporaci
jos davė aukštesniam švietimui 
daugiau kaip $390 milijonų, iš 
kurių tik mažiau negu pusket
virto milijono teko U. N. C. F. 
mokykloms”, pasakė Jordan.

kius su naminiais gyvuliais ir 
laukiniais žvėreliais, baubais 
ir maumais Lietuvos kaime, 
giriose ir laukuose.

AŠTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

Čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta. . :

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psl.

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl.

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psL

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL ’

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psL

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl. -

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia . Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun-;: 

, tuš pinigini orderi. . , . . ■;

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

Pas mus taupomi jūsų pihigai atlieka du 
• didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa

siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

i Praeitais metais tose 36 neg- 
J rų eukšt. mokyklose mokėsi 40,- 
000 studentų, jis pasakė. Vie
ną milijoną dolerių Jordan tiki
si sukelti šiemet Chicagos srity
je.

Specialiai 
meškeriotojams

Deja, ne Michigan©, o Bodeno 
ežere (Bodensee), Bavarijoje, 
meškeriotojas Hans Weltin pa
gavo ant savo meškerės labai di
delę žuvį, kitaip sakant ta žu
vis Weitina pagavo, kadangi jis 
pirma vienas, vėliau prisišaukęs 
draugo pagalbos, vienuolika va
landų kankinosi, kol žuvį nuga
lėjo ir galų gale į valtį įritino. 
Žuvis, vadinama Boderisee-Wels 
buvo arti 2 metrų (1.80 m.) il
gumo, svėrė tris ketvirtadalius 
centnerio ir buvo apie 50 metų 
amžiaus, žuvis gyva ir sveika 
perduota į Miuncheno Tierpar- 
ko akvariumą.

Kai abudu žvejai, po kelių va
landų tąsynių, žuvį jau buvo 
prie valties pritraukę, ji staiga 
atsistojusi ant galvos nėrė į gel
mę ir kelis kilometrus valtį nu
vilko paskui save.

Weltinas žuvį rado iš ryto, 
įsikabinusią į unguriams per 
naktį paliktą meškerę.

i į-

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo kidiltal 
ApdriuHI Iki $20^000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St ? Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

įsteigta 1923 metaw Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Eskimų vaikai mokomi tėvų kalba
Šį rudenį Aliaskos eskimų vaikai pamokas pradėjo 

gimtąja savo tėvų kalba. Iki šio meto Aliaskoje veikian
čiose pradžios mokyklose vaikai buvo -mokomi tiktai an
glų .kalba, šis klausimas kelis metus buvo svarstomas, 
kol pagaliau prieita įsitikinimo, kad pirmais ir antrais 
metais eskimų vaikus reikia mokyti gimtąja kalba, o vė- 

*liau jau pradėti juos mokyti angliškai.
Eskimų vaikų pradžios mokyklos kalbos klausimą 

svarstė kelios Aliaskos įstaigos: Aliaskos valstijos švie
timo departamentas, Federalinės valdžios indėnų reika
lų kalbos skyrius ir Aliaskos Universitetas. Šių įstaigų 
atstovai priėjo išvados, kad pirmais metais vaikus reikia 
mokyti gimtąja jų kalba, o vėliau pradėti juos mokyti 
svetinių kalbų. Anglų kalba eskimams yra svetima kalba.

Pradžios mokyklų tvarkytoja mokytoja Winifred 
Landie pareiškė, kad teko ilgai posėdžiauti, kol buvo su
organizuotos pirmos mokyklos eskimų vaikams. Praeitą 
pavasarį teko važinėti po visas didesnes Aliaskos eskimų 
kolonijas ir rinkti mokytojas, kalbančias abiem kalbom. 

. Toms mokytojoms praeitą vasarą buvo suruošti specialūs 
kursai, kad pasiruoštų mokyti eskimiukųs. Vyrai eski
mai tokiais dalykais, kaip vaikų mokymas, neužsiima. 
Jie medžioja ir meškerioja, kad šeimos nariai visą laiką 
turėtų pakankamai šviežios mėsos. Jeigu jie nemeškerioja, 
tai ruošiasi meškerioti, bet vaikais tai tikrai nesirūpina.

Mokytoja Landie pasakoja, kad pats sunkiausias da
lykas buvo mokymo priemonių parūpinimas. Nebuvo va
dovėlių ir nebuvo kitų pradžios mokyklai būtiniausių mo 
kymo priemonių. Išviso, nieko eskimiško nebuvo. Teko 

į viską iš naujo paruošti.
Eskimų pasaulyje, palyginus, yra nedaug. Suraši

nėjimai, fotografavimai eskimų kaimelių ir ledinių namų 
— iglų ir kita statistinė medžiaga sako, kad eskimų skai
čius nesiekia. šimto tūkstančių. Nedaug tetrūksta, bet 
pilno šimto tūkstančių nėra. Chicagoje yra daugiau lie
tuvių, negu eskimų visame pasaulyje. Eskimų kalba, kaip 
ir lietuvių, labai sena. Lietuvių kalba yra labai sena in
doeuropiečių kalba, o eskimų kalba yra labai sena Alta
jaus urdų kalba. Reikalą dar pasunkina eskimų kalbos 
pasiskirstymas dviem tarmėm. Vieni kalba sena jukų tar
me, o^kiti kalba nei kiek ne jaunesne inupiakų kalba. 
Jukų tarmę vartoja Aliaskos pietinėje dalyje, Aleutų sa
lose ir Sibire gyvenantieji eskimai, o inupiakų tarmę var-

(Tęsinys)

Grįždamas vėl prie S. ir pa
brėžęs rinkimų išdavas, straips
nio autorius neriasi į platoką 
spekuliaciją dėl pažangiečių vi
siško rinkimų pralaimėjimo. Tuo 
kaltino jis kairiuosius — social
demokratus ir ypač krikščionis 
bei kunigus, šiuo atveju dakta
ras visai teisus. Tik, manding, 
jis klaidingai samprotauja,.kai 
kalba, jog priešininkai varė pro
pagandą prieš pažangiečius vaiz
duodami juos žmonėms diktato
riais. Iš tikrųjų, žodžiais kaip 
diktatorius, diktatūra agitato
riai nebūtų galėję paveikti ma
sių ir nuteikti jas prieš pažan
giečius todėl, kad tas žodis joms 
buvo svetimas, nieko nesakąs. 
Propaganda prieš pažangiečius 
vesta kitais dviem žodžiais: po

toja Aliaskos šiaurėje, Kanados šiaurėje ir Grenlandijoje 
gyvenantieji eskimai. Kaip lietuvis dzūkas, gerai įsi
klausęs lietuvį žemaitį, gali suprasti, ką jis nori pasakyti, 
taip eskimas jukas gali suprasti eskimą inupiaką. Bet la
bai dažnai vienas kito nesupranta, nes yra daug visai 
skirtingų žodžių ir kitaip tariamų.

Amerikiečių valdomoje Aliaskoje yra 16,000 eskimų. 
Marquette Parke yra daugiau lietuvių, negu Aliaskoje 
eskimų. Didelė jų dauguma vartoja jukų tarmę, bet šiau
rėje Aliaskos gyvenantieji vartoja inupiakų tarmę. Nėra 
jukų kalbos žodynų, nėra mokykloms vadovėlių, nėra jo
kių priemonių vaikams mokyti. Mpkytpja Landie pareiš
kė, kad praeitais ir šiais metais papuoštos pačios būti
niausios priemonės mokykloms. Paruošti vadovėliai lo
tynų raidėmis. Tiktai dviem jukų kalbos garsams reikėjo 
naudoti kitas raides, o šiaip lotynų raidžių užteko.

Bet ir raidyno klausimas nebuvo pats sunkiausias. 
Eskimai jukai tą patį žoęlį naudoja “kvadratui” ir “sta
čiakampiui”, o naujai ruošiamuose- vadovėliuose vis dėlto 
buvo reikalas beirti kvadratą nuo stačiakampio. Kad vai
kai galėtų vieną figūrą atskirti nuo kitos,, vadovėlio ruo
šėjai stačiakampį jukiškąi pavadino “prailgintu kvadra
tu”. Tai ne naujas jukiškas žodis, bet eskimiukai jį supras.

Mokytoja Landie džiaugiasi, kad pavyko įveikti vi
sas kliūtis, surasti reikalingas mokytojas,’ jas paruošti 
pradžios mokykloms, aįspąusdipti ręikalįiigus vadovė
lius, suvežti mokyklinio amžiaus vaikus ir pradėti eski- 
miukus^mokytį gimta jų kalba. Mokytojai džiaugiasi pir 
momis dienomis mokyklose. Jiems atrodo, kad buvo pa
darytas labai svarbus pirmas žingsnis. Vaikai mokykloje 
jaučiasi gerai, kalba jiems suprantam^ kalbą .ir nori mo
kytis. Angliškai juos pradės mokyti, kai jie jau galės 
skaityti jukįškaį arba įnupiakiškai-

Beskaitant mokyklų administratorės pranešimą apie 
eskimų mokyklas, prisimena praeitais ir užpraeitais me
tais buvusi įtampa keliose Chicagos bažnytinėse pradžios 
mokyklose. Aliaskoje pradžios mokyklose pradėjo dėstyti 
jukų kalba, o Chicagoje buvo uždrausta -lietuviškai vai
kus net prie komunijos paruošti! Nejaugi aukštieji baž
nyčios kunigaikščiai nelietuviai, keliems išlietuvėjūsiems 
gizeliaujant, nepanaikins paskelbto uždraudimo mokyti 
lietuvių vaikus lietuviškai?

nai, dvarininkai, šie žodžiai anais 
revoliucinės dvasios sudarytais 
laikais jausti tiesiog papikti
nančiais. Juk žodis “ponas” ne
figūravo tada oficialinėje (kan
celiarinėje) kalboje ir jo vieto
je tevartotas “pilietis”. O ponas 
mūsų kaimiečiams buvo beveik 
tas pats, kas ir dvarininkas. Pa
žangiečių parodytas santūru
mas žemės reformos klausimu 
davė progos jų priešininkams 
prilipdyti jiems dvarininko bei 
popų partijos dėmę ir tuo už
kirsti laimėjimą rinkimuose.

Po labai savaimingos bendros 
S. apžvalgos seka jo darbai, ku
rių mūsų autorius siauruose 
straipsnio rėmuose tik du teiš- 
kelia: 1922 m. konstituciją ir že
mės reformą. Didžiausias dak
taro originalumąs konstitucijos 

apibūdinime yra joje pastebė
tas trūkumas — neįrašyta isto
rinė sostinė Vilnius, čia visai 
teisingai prikišamas konstituci
jos autoriams nenuoseklumas, 
kai suminima bent 4 ankstyves
ni atvejai, kur proklamuota 
Lietuvos sostinė Vilnius. Bet pa
minėjimas šiame sąryšyje 1928 
m. konstitucijos ir prof. A. Vol
demaro nepritarimo jai yra ne
pateisinamas šuolis į šalį bent 
dėstymo metodo atžvilgiu (ne
liečiant paties fakto tikrumo). 
Nebent autorius rado reikalą pa
minėti tą konstituciją dėl anglų 
mūsų ministrui pirmininkui A 
Voldemarui pareikšto protesto, 
šis daktaro, rodos, pažodžiui ci
tuojamas anglo protestas, kur 
jo užminta net 1922 konstitu
cija, bene pirmą kartą spaudo
je skelbiamas ir, jei autentiškas, 
būtų ne be vertės indėlis į mū
sų istoriją. Būtų labai pagei
daujama, kad prie šio visai nau
jo fakto būtų pridurtas ir šal
tinis, iš kurio jis pasemtas. Lig- 
šiol vien buvo žinoma, kad ang
lai (kaip ir prancūzai) protesta
vo dėl 1928 m. konstitucijoje pa
žymėtos Vilniaus sostinės pri
tardami lenkų protestui. Dė
mesio verta ir protestuojančio 
anglo ministro pastaba, kad gal 
ir Ambasadorių konferencijos 
1923.3.15 sprendimo dėl Vil
niaus nebūtų buvę, jei Vilnius 
Lietuvos sostinė būtų buvęs pa
žymėtas 1922 konstitucijoje.

Originalus dr. Misiulis ir šiaip 
konstitucijos kritikoje. Iki šiol 
apie šią konstituciją kalbėta 
vien liečiant jos turinį ar bend
rai ją apibūdinant. Kritikuoti 
jos iš neigiamos pusės, rodos, 
nesiėmė net toks autorius, kaip
gi. Roemeris, parašęs stambų 
veikalą apie ją. Rimta, origi
nali daktaro kritika nepeiktinas 
įnašas į mūsų istorijos mokslą. 
Težino ateinančios kartos, kad 
ne visi vien liaupsino St. S. jo 
auksinio jubiliejaus dienose. O 
buvo-ir kritikų.

Kaip konstitucija, taip kriti
kuojama ir žemės reformos įsta
tymas. Dr. Misiulis visai tei
sus, kai jis ne vienam seimui 
teikia žemės reformos įstaty
mo leidėjo garbę. Jis su geru 
pagrindu įrodinėja, kad jis tik 
tęsė, apipavidalino, ką jau prieš 
jį buvusios vyriausybės nuo pat 
pradžių darė, čia pat dr. su
minėti keli vyriausybių leisti že
mės reformos įstatymai atsklei
džia svarbią istorijos moksle pa
tirtą tiesą: paskiruose reiški
niuose išryškėja bendro pobū
džio visuomeniniai reikalavimai. 
Tie paskiri reiškiniai buvo įsta
tymai, potvarkiai, deklaracijos 
(šiųjų pirmoji prof. A. Augusti
no sudarant pirmą ministrų ka
binetą) apie žemės reformą. Jie 
rodo, kad žemės reforma,_ at

seit, dvarų bei stambių ūkių da
lijimas bežemiams ir mažaže
miams buvo tautos visuotinis 
troškimas ir laukimas. Jos rei
kalas gyvai jaustas jau prieš 
pasaulinį karą, ypač Aukštai
čiuose, kur valstiečiai gan su
spaustai gyveno smulkiuose 
ūkiuose. Mat, nuo baudžiavos 
panaikinimo, kur valstiečiams 
palikta po valaką (a. 21 ha.) 
jau gyveno trečioji karta ir tie 
valakai daug kur du kartu skal
dyti. Dėl pakartotinų skaldy
mų ūkiai labai susmulkėjp ir jų 
savininkai sunkiai galėjo ar nęt 
negalėjo išsiversti. Jie pasida
rė, kaip žmonės sakydavo, nei 
ūkininkai, nei bernai. Tapę 
mažažemiais, jie gyvai jautė že
mės badą. Jiems dūrė į akis čia 
pat įsiterpę dvarai, palivarkai, 
priklausę negausiems savinin
kams, aprėpusiems daugiur ge
resnes žemes su miškąis, pievo
mis, ežerais. Vaizdas žadino var
ganiems valstiečiams socialinės 
Santvarkos neteisybės jausmą. 
Pokariniais laikais aplink vy
kusios revoliucijos dar pakurs
tė tą rusenusį jausmą. Mūsų 
didieji žemės reformos propa
gandininkai, iš kurių tarpo ypač 
prasikišo kun. (dabar prelatas) 
M. Krupavičius, ir reiškė tą ma
sinį jausmą. Ir dr. Misiulis 
trumpai nusako tą tiesiog tau
tinį žemės reformos reikalą, kai 
kalba: : bengiančiai.mūsų žem
dirbių tautai į nepriklausomą 
gyvenimą jos pirmaeilis pagrin
dinis reikalas buvo teisingas že
mės valdymo pertvarkymas: že
mės reforma”.

Hgoko dr. Misiulio straipsnio 
originalumas glūdi ne tiek da
lyko dėstyme, kiek jo svarsty
me. Tiesa, pagrindas yra vaiz
davimas St. S. institucijos, jos 
darbų, kaip dėstoma ir kitų au
torių. Bet daktaras įpina į dės
tymą savaimingus- svarstymus, 
net nukrypdamas į šalį. Tuo bū
du, jis užkliudo ir Kristaus vie
tininką šv. Tėvą, kad “jis be jo
kių skrupulų mūsų amžiną sos
tinę Vilnių pripažino lenkams”, 
ir Šiluvos bei Aušros Vartų Pa
nelių Švenčiausių koplyčias Ame
rikoje, ir Panemunės karių maiš
tą, ir Skipitį, prilęidųsį į Lie
tuvąžydų-komunistų, ir 192&m. 
konstituciją, kuriai Voldemaras 
“buvo priešingas ir jos nepasi
rašė”,; ir daug kitų dalykėlių. 
Šiuose nukrypusiuose-svarsty- 
muose pasirodo autoriaus asme
nybė, žvelgianti į 50 m. senu
mo praeitį tam tikros srovės po
žiūriu. Praeitis ir dabartis čia 
susitinka.

Esu įtrauktas ir aš sroviškai 
į tuos gerbiamo daktaro svars
tymus ir tai padaryta su geru 
pagrindu. Atitaisyta manoji iš 
nežinojimo kilusi klaida. Prisi
pažinęs ją padaręs, turiu .imtis 

nemalonios pareigos kalbėti vie
šai ąpif save.

Kai Čikagos Lietuvių Istori
kų draugija praeito balandžio 
mėn. 14 d. pakvietė kalbėti apie 
St. S., sumojau skaityti ne 
įprastą jo istoriją, suminėti jo 
darbus, bet jo paties idėjas ry
šium su nepriklausomybės kil
mę mūsų veikėjams. Stengiau
si įrodyti, kad nepriklausomy
bės ir St. S. mintis kilo Pirmo 
Pasaulinio karo metu. Tuo, žino
ma, nenorėta nuvertinti viso 
ankstyvesnio tautinio sąjūdžio, 
kur ir siekta tautai laisvės. Bet 
apie tą laisvę kalbėta abstrak
čiai. Siekta daugiau, kultūri
nės laisvės: savos spaudos, sa
vų mokyklų su dėstomąja lie
tuvių kalba, laisvės kurti savas 
draugijas, vartoti lietuvių kal
bą įstaigose. O iškėlus politinį 
reikalavimą, tenkintasi autono
mija, kaip rodo Didysis Vįlpiaus 
seimas ir seimai Filadelfijoj 1906 
m. ir Čikagoje. 1914.

Šią išvadą, tiesa, griauna tas 
Vilkaičio iškištas socialdemo
kratų Įsteigiamojo Seimo reika
lavimas net 1896 m., jei ji$ būtų 
buvęs tikras. Tas pats p. Vil
kaitis linkęs matyti Lietuvos ne
priklausomybės ir St. S. mintį 
slypėjusią nęt Kudirkos “Vąr- 
pb” šūkyje “Kelkite, kelkite, kel
kite” ir lietuvių pasipriešinime 
spaudos draudimui, kaip rojio 
generalgubernatoriaus Sveto - 
poIk-Mirski raštas carui 19()3 
m. šie suminėti dalykaį — tai 
vis rezistencinės dvasios apraiš
kos. Įš jo kilo nepriklausomy
bės ir St. S. mintis. Bet jos pa
čios dar nereiškė tos minties.

(Bus daugiau

KUR GARBINAMOS KARVĖS
Du Chicagos vokiečiai keliau

tojai broliai Kurt ir Stęfi Kles- 
sig praneša “Abendpostui” sa
vo įspūdžius iš Nepalo sostinės 
Katmandu, didžiojo Azijos kal
nyno Everesto papėdėje. Jiedu 
rašo: “Hindusų miestai tebė
ra atsilikę 200 metų”.

Kas šiems pasaulio keliauto
jams ypatingai keistai atrocję, 
tai religija tų 8.6 milijonų Ne
palo gyventojų: “Karvė čia yra 
dievas ir bėgioja po gatves ir 
po namus. Stačiai neįtūsėtina, 
kas čia tenka matyti”.
- Nepalas yra viena' Indijos 
valstybėlė prie Himalajų kalnų 
tarp Tibeto ir pačios Indijos. ■

• Ir pelėdai savo vaikai gra
žesni uą kitus. .

• Velyk aplink mylią negu 
tiesiog į skylę.

Su kroviniu eina,
Be krovinio stovi.

• (Laikrodis)

jasi būdamas vokiečui. Aš pasakiau, kad 
aš esu mažos tautos, niekam iiieko blogo 
nepadariusios atstovas. Bet aš didžiuojuo
si, kad esu lietuvis.

I Lucerno miestą galima vąžįuoti tiktai 
traukiniais, nes lėktuvai negąįį ten nusi
leisti. Miestas tarp kalnų. Tęn visą laiką 
pučia smarkus vėjas.

Reikia priminti, kad labai malopu žiū
rėti pro traukinio langą. Švęicarijos vo
kiečiai nepaprastai darbštus. Jie prižiūri 
kiekvieną žemės varsną. Kiekvienas krū
melis gražiai apkąuptąs, palaistytas ir ne
ša daug vaisių.

. Vokiečių ir galvijai gražiai atrodo. Jįe 
riebūs, gal ir perdaug riebūs, bet atrodo 
sveiki, tešmenys pilni pieno. Pakąlnėse 
stovintieji nąniai taip pat ątrodo labai stip
rūs. Apie namus švara ir gražūs takeliai.

Šiose apylinkėse vokiečiai gyveną kelis 
šimtmečius. Daugelis bandė juos užka
riauti, bet jiems nepavyko, šivęicąrijoje 
yra didokas skaičius vokiečių, prąncųzų, 
italų, bet juos labiau riša ląisvė, pegu ski
ria tautiniai skirtuipąį. ŠveięąĮ’as nori būti 
laisvas. Vienį kitų nesistengia pavergti. 
Jie. gerbia kitų teises ir įsitikininius. švei
carai yra sudarę stiprią federaciją, nei kiek 
nesilpnesnę, negu Amerikos valstijų są
junga.

Bežiūrint į -Šveicarijos vokiečius, man 
prisiminė laukus dirbantieji japonai. Pro 
traukinio langą ir ten mačiau tvarkingai 
dirbančius. Man prisiminė nedideli japo- 
nukai, tvenkiantieji balas ir pašlaites, kad 
galėtų sutraukti ne vien pašlaičių vandenį, 

j bet bando ji išsunkti ir iš pačios kalnų že

ŠIŲ DIENŲ EUROPOJE t 
PASIDAIRIUS

Rašo DAN KURAITIS

G
Mes apsistojome dideliame restorane, 

kuri valdo vokiečiai. Tuojau matyt, kad 
restoranas yra tvirtoje vokiško šeimininko 
rankoje. r Restorane duodamas vokiškas 
maistas, o ištruoškusiems duodamas vo
kiškas alus. Alaus butelių nesimato. Alų 
pilsto Į statinėles. Vieniems duoda dides- 

. nes, o kitiems mažesnes. Jeigu benešant 
alų puta nukrinta, tai tuojaus slatinėlę pa 
ima, nusineša prie baro ir ją vėl pripildo 
iki paties pakraščio.

Restorane sriuba ant stalo atnešama 
puode. Iš puodo samteliu ji pilama į plok
ščias lėkštes. Sriubos galima valgyti, kiek 
tiktai nori. Ne vienas keleivis prisivalgė 
vienos skanios sriubos. Jis buvo sveikas ir 
sotus, nes vokiečių gaminta sriuba labai, 
skani ir sveika. Netrukus atnešė dešrų ir 
kopūstų. Gerai pavalgius ir prisivalgius, 
savininkas* dar atneša dideli cigarą. Rei
kia pripažiųti, kad vokiečiai moka maistą 
pasigaminti ir labai aukštai vertina alų. 
Man atrodo, kad dešros ir alus padaro vo
kiečius tokiais stipriais.

Šveicarija yra daugiakalbė, bet Ciuri
cho ir Lucerno miestai yra vokiški, čia di
delę daugumą sudaro vokiečiai, užtat inies 
tuose yra vokiška tvarka. Visi kalba vo
kiškai. Aš tos kalbos nemoku, bet ne vie
nas vokietis man pasakė, kad jis didžiuo- 

mės. Tuose'mažuose tvenkinėliuose, tose 
iš tolo matomose balutėse japonai pajėgia 
net ryžius auginti. Aiškus daiktas, kad ki
nai nėra tokie darbštūs kaip japonai. O 
prancūzai, /palyginus juos su japonais, tai 
tikri tinginiai, bet vokiečiai yra nepapras
tai darbštūs. Matyti iŠ visko. Matyti iš šva
ros, iš derlių užuoganų ir daržovių bei 
gėlių. Taip, vokiečiai apie namus turi ir 
gėlių.

PILOTO KALNAS \

Lųceruo miestą? ąpsuptąs kalnais ir 
ežerais. Bet d’džitrtlšią ątrąkęija yra 7,000 
pėdų aukščio kalnas, iškyląs iš visų kalnų. 
Nežinau, kuriais spųietimaiš vietos gy
ventojai tą kalną yądina Piloto kalnu. ’

Į Piloto kalną pėsčiam įlipti būtų) neį
manoma. Tūkstantis pėdų vįrš jūros jau 
yra dįdęlis dalykas, bet 7,000 —tai ne juo
kas. žmonės lipa ir į Piloto kalną, bet ne 
kelioms dienoms atvažiavę turistai.

Kalno viršūnei pasiekti yra įrengti spe
cialūs vagonėliai, kuriuos į viršų velka 
nepaprastai stiprus retežis. Tas pats rete
žis tuos vagonėlius ir žemyn leidžia. Jei 
gų tas retežis nutrūktų, tai vagonėliai, 
bekrisdami žemyn, užmuštų visus turistus. 
Bet prie vagonėlių įrengti nepaprastai 
stiprūs stabdžiai. Jeigu retežiai ir nutrūk
tų, tai stabdžiai sulaikytų vagonus. Stab
džiai įsirėžtų į žemę ir sustabdytų vagonė
lius. Žemyn jie nevažiuotų, bet sustotų, 
kol atsirastų reikalinga pagalba ir pamažu 
vagonus nuleistų žemyn. Taip jau ne vie
ną kartą yra atsitikę.

Šimtai turistų kiekvieną dieną keliasi 
į kalnus. Vienas vagonas šliaužia paskui 
kitą, kad tiktai daugiau žmonių užvežtų Į 
viršukalnę. Pačįaipe viršuje šalta, vėjas 
gana stiprus. Turint galvoje šiltą vasaros 
dieną pakalnėje, tai viršūnėje pradžioje 
labai smagu, bet netrukus pradedi justi 
šalĮą vėjo srovę. Iš viršukalnės labai gra
žu žiūrėti į patį miestą ir į supančius-eže
rus.

Buvo sunkų ir brangu tuos retežius 
įrengti, kad galėtų užvilkti žmones į kal
ną. Bet šiandien šiiųtai turistų keliauja į 
Lųcerną, kad. galėtų pasidžiaugti gražiais 
gaiptos vaizdais. Vietos gyventojams išlai
do? šimteriopai apsimokėjo, nes žmonės, 
mokėdami už kiekvieną pakilimą į kalną, 
mokėjo ir dąr šiandien tebemoka.

Turizmui pradėjus didėti, vokiečiai 
kalno viršūnėje Įrengė spektakli. Kalno 
viršūnėje yra dar du atskiri kalnai. 200 pė
dų atstume vienas nuo kito. Kai iš viršu
kalnės pasižiūri žemyn, tai vis dėlto šiur
pulys nukrečia. Jeigu jau paslystam ar 
kokia nelaimė ątsitiĮdų, tai mirtiųų be
krisdamas. Gyvas žemės nepasiektum. 
Bent taip atrodo, Kol pasiektum žemę, tai 
užtrokštam.

Vokiečiai kalno viršūnėje rengia nau
jus dalykus turistams. 7,000 pėdų aukštu
moje jie tiesia nąujas vielas, kad galėtų 
pakabinti vagonėlius, kuriais permes žųio 
nes nuo vieno kalno į kitą. Vagonėliuose 
galės susėsti po 15 žmonių, kurie turės 
progos pasižiūrėti į žemę ir pajusti tekan
čius šiurpulius. Žmonės bijo, b,et jiems pa
vojus patinka.

Panašus dalykas jau yra įrengtas Bra
zilijoje. Tiksliai neatsimenu, bet, rodos, 
jis-vadinasi Reo dagerara.. Ten taip pat 
2,000 pėdų aukštumoje nuo vieno kalno į 
kitą yra nutiestos stiprios vielos, kuriomis 
šliaužia pakabinti vagonėliai. Brazilijoje 
buvome kartu su žmonelę. Aš nuo vieno 
kalno Į kitą nuvažiavau, bet mano žmone
lė, vargšelė, neturėjo drąsos: labai dide
lis nervų Įtempimas. Aš esu pasidavęs li
kimui. Važiavau Brazilijoje, būčiau va
žiavęs ir Piloto kalne, jeigu viskas jau bū- 

. tų buvę Įrengta. Bet darbas ten nėra baig
tas, o aš nežinau ar dar kartą Į Piloto kal
ną man pavyks patekti.'

AŠTUNTAS STEBUKLAS

Jčalbant apie septynis pasaulio stebuk
lus, tai aštuntą stebuklą tektų skaityti dar 
ir Piloto kalne padarytus Įrengimus. Kai 
turistai pradės važinėti tarp tų dviejų 
kalnų, tai bus Į ką pasižiūrėti. Ne tik tu
ristams nuo kalno viršūnės, bet ir nuo že - 
rųės žmonėms. Vokiečiai Įdėjo nepaprastai 
daug supiapųmo ię energijos i Piloto kaipo 
atrakcijas.

Vokiečiai pe įštižėlįąi. Jeigu jie ką 
pradeda, lai padarę, pįįętp kalnas turistų 
tarpe tiek išgarsės, kad kiekvienas turis
tas norės jame pabūti ir viską pamatyti. 
Pasaulyje viskas keičiasi. Keičiasi ir pats 
turizmas. Anksčiau po pasauli važinėjo 
tįktai dideli ponai, o šiandien, atsiradus 
puįkiems keleiviniams lėktuvams, važi
nėja ir mužikai arba mužiku vaikai.

(Bus daugiau)
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QĮL AHHA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSĮ Et 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofisu tolefų, PRospect 8-3229 

Rezid. telet: WAIbrook 54076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius priima tik susitarus.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Msdical Building). ToL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Ttiafu PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Mirė Augustė Tyslevienė
ST. CATHERINES, Ont. — 

General ligoninėje rugsėjo 25 d. 
'mirė Augustė Augąitytė-Tysle- 
vienė, sulaukusi 81 metų am
žiaus. Ji būva gimusi 1889 m. 
birželio 5 d. Marijampolės pa
rapijoje, Pagelumtiškių kaime. 
Pasitraukė j Vakarus kartu su 
dukra Jule, kai komunistai ant
ru kartu ėmė žygiuoti į Lietu
vą.

Kartu su dukra ji atvyko j 
Kanadą ir nuo 1953 m. visą lai
ką gyveno St. Catherines mies
te. Pasižymėjo draugiškumu.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDĄS-PROTEZISTAS

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON' 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

Razidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB.
2850 West 63rd Št, Chicago, Iii. 60625 

Telef.: PRospect 64084

antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 
ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristu

DR. EDMUND LGARA
2709 W. 5|st STREET

Tel.: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą:’ Pirm., ketv. 
t—i, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 
________ šeštad. 10—2 vaL_________

Rez. GI 8-0873*

DR. W. M.EiSIN - EiSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

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

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

Apdraustas perkraustyma* 
iš Įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

ToL: FRontior 6-1882

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė

R. i E R Ė N A S 
2047 W. 67th PI. WAIbropk 5-8063

^RADINSKfl'-
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 

Treč. ir šeštad. uždaryta 
Ofiso telu Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

’ STALINIS _ i 
RADIJAS - PATEFONAS ’

TIK 26 INC. PLAT.

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

. > ■ ' i

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad^ ketvirtad-, 5—8, 
antrad. 2—4..

Ofiso tei.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
24S4 WEST 71 st STREET 

VALANDOS:' Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrąd. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, p-šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTCMETR1STAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71«t ST. > 

• VaL: antrai nuo 2—5 po pietų,

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tel. 925-8296 '

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

uždaryta.
Rez. teta WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso talafu HEmlock 4-2123 
Rtzid. fal«f~ Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-213 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

SKAITYK ’’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

RCUSS 0 P HI
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma- 
_ dienio iki penktadienio 10—11 

vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tei.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60*629

Tad visų buvo gerbiama ir mė
giama. Labai mylėjo savo gim
tąjį kraštą. Jai buvo mielas 
kiekvienas to krašto miškelis, 
upelis, o ypač žmonės.

Gyvendama pas dukrą Julę ir 
žentą Kostą Stankus, velionė ne
buvo atskirta ir naudojosi tokia 
laisve lyg būtų pilnateisė namų 
šeimininkė. Todėl ji nesijautė 
esanti vieniša. Jei kas atvyk
davo pas ponus Stankus, kai jų 
nebūdavo namie, tai velionė 
draugiškai tokį svečią pasitikda
vo ir pavaišindavo.

Pernai dukros Julės ir žento 
Kosto pastangomis velionės 80 
metų amžiaus sukakties proga 
buvo suruoštas šaunus pobūvis. 
Jai tai buvo tikrai maloni staig
mena. Pasidžiaugusi gautomis 
dovanomis, ji savo kalboje pabrė
žė, jog tokio amžiaus žmogui 
ne tiek yra mielos dovanos, kiek 
mieli yra asmenys, kurie teikia
si atvykti ir pagerbti seną mo
terį. Pareiškė ji dar pageidavi
mą, kad jai mirus jie palydėtų 
ją į amžino .poilsio vietą.

Velionė buvo religinga ir mir
čiai ruošėsi iš anksto. Ji pati 
pasirinko karstą ir paminklą. Už- 
angažavo taip pat ir karsto ne
šėjus.

Velionė tikėjosi atšvęsti ir 81 
metų amžiaus sukaktį. Buvo 
tvirta ir judri iki pat gimtadie
nio dienos. Bet staiga pasku
tinę dieną prieš gimtadienį su- 
negalėjo ir birželio 5 d. buvo iš
vežta į General ligoninę, iš kur 
jau gyva nebegrįžo ir rugsėjo 25 
d. amžinai užmerkė akis.

Velionė buvo pašarvota Butler 
laidojimo koplyčioje, į kurią bu
vo prisiųsta daugybė gėlių. Pa
skutinį patarnavimą atliko kun. 
A. Žilinskas iš Toronto. Į kapi
nes palydėjo ilga vilkstinė au
tomobilių iš St. Catharines, Wil- 
lando, Delhi, Hamiltono ir kitų 
miestų. Prie \ duobės atsisveiki
nimo žodį pasakė Bendruomenės 
pirmininkas J. šarapnickas.

Kun. A. Žilinskas visus laido
tuvių dalyvius paprašė atvykti 
į J. ir K. Stankų namus, kur 
buvo suruošti užkandžiai.

Velionė paliko Kanadoje duk
rą Julę, žentą Kostą ir du anū
kus, o Lietuvoje tris anūkus ir 
du proanūkus.

Auguste, ilsėkis svetimoje, 
bet draugingoje mums Kanados 
žemelėje... Dalyvis

,X.:y:^į?WSl

Per labai stipry elektronų mikroskopą šitaip atrodo grafito dulkės.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Linksmumo arba Ufiderio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antim 

pių papuošimai Ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava. ~ 586-1220

G U Ž A U S K Ų
BEVERLY HILLS GtLINYilA

G£L£S VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
v-- -------- -

tortas, o mes visi jiems padai- 
navom ilgiausių metu. Prie 
vaišių gražiai prisidėjo ir po
nia Onutė Muiiolius, kuri vi
sus gerai nuteikė. Be to ačiū 
pirmininkui P. Masilidniui už 
man įteiktas vertingas dovanė
les ir malonų, draugišką priė
mimą savo namuose. Manau 
ne be reikalo daugelis sako, 
kad mes žagariečiai turime 
gerą pirmininką. A. Jusas

šventė 50 metui vedybinio gj’- 
venimo sukaktį, širdingai dė
kojo Upytės klubui už puikias 
dovanas. Vaišes praėjo labai 
linksmoje nuotaikoje.

Klubo koresp.

Geležinė balelė, 
Kur nuklimpo kumelė: 
Penki vilkai traukia, 
Penki vilkai laukia.

TĖVAS 1R SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
b/ 2533 W, 71st Street 

Telef.:

IX *** 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ / Telef.; TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GRoovehill 6-2345-6

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui į visus Amerikos 
miestus arba .bet kurią vietą pasau
lyje. ' , .

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku; telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASCIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Every year we fail' 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you now you can help.

Write: The Preektenfe Committee 
on Mentei Retardation, 
Washington, O. C. 20X1.

' - —-------------------------  į

Addren ■ ------------- 1

SUU-------------------DpCede------------- Į
T. - JT .T------------------—— —  
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žagariečiu Klubas
Žagarės Draugiško Klubo 

gausus susirinkimas įvyko sek
madienį rugsėjo 27 d. Holly
wood salėje, kaip visuomet 
pirmininkaujant Povilui Ma- 
silioniuL Susirinkimas gerai 
praėjo, tik reikėjo paskubėti, 
nes po mūsų salę turėjo užimti 
kiti.
.Prie klubo prisirašė ir buvo 

priimtos šios naujos na’rės: 
Mary Zubras, Rose Brazis, He
len Dybas, Kleofa Mieliūnas, 
Anna šūkis ir Justine Schirto.

Raštininko Jos. Keturakio 
protokolas ir kitų valdybos 
narių pranešimai priimti. Per 
trijų mėnesių atostogas įvyku
sių poros piknikų, birželio 28 
d. ir rugpiūčio 23 d. apyskaitą 
pateikė komisijos narė Adelė 
Saukus, iš kurios buvo aišku, 
kad abu piknikai davė nema
žai pelno,, užtat visiems padė
kota.

Tradicinis metinis numaty
tas balius įvyks šeštadienį lap
kričio 7 d. Hollywood salėje.

1 Komisiją jau-turime, būtent 
'Adelė Šankus, Josephine Masi- 
;lionis ir Kazimiera Stukas, bet 
ponia Josephine Masilionis 
jau kuris laikas nesijautė ge
rai, tai dabar yra išvykusi 
Ohio valstijon pailsėti bei at
lankyti savo artimuosius gimi
nes. Iš Povilo Masilionio suži
nojau, kad jo vadinama Bo- 
buks greit grįš į namus Chica- 
gon.

Po trumpo susirinkimo dar 
turėjome linksmą vaišių po
būvį ir atšventėm poros žymių 
vyrų gimtadienius, būtent pir- 

Jmininko Povilo Masilionio ir 
muzikanto Mykolo Ramanaus
ko. Ant stalo atsirado didelis

Upytes Klubas
Šios senos ir veiklios organi

zacijos mėnesinis susirinki
mas įvyko spalio 2 dieną Tal- 
man svetainėje, 4500 So. Tal- 
man Avė. Narių atsilankė 
daug. Susirinkimą atidarė pir
mininkė Anna Condux. Buvo 
pagerbtas vienos minutės at
sistojimu miręs narys Ignas 
Staškūnas. Raportai buvo pri
imti. Kalbėta dėl naujo nario 
priėmimo į klubą, dėl neatsi
lankymo i susirinkimą. Pagal v c. v O
klubo įstatus;Dorintis stoti na
riu, turi būtu susirinkime, tik

■ < Z'

tada bus priimtas.
y Buvo renkama komisija' 
ateinantį parengimą, kuris 
įvyks gruodžib-- 5 dieną Tal- 
man svetainėje. Išrinkti A 
D.eikųs, M. Rądžiukėnas ir L. 
Vaičekauskas. Apsvarsčius 
kitus klubo reikalus ir susirin
kimui pasibaigus buvo vaišės. 
Prie vaišių prisidėjo gerasis 
Žemaitis su V. O. Kiaunė su p. 
S. Kiauniene skaniais pyragais 
ir tortu. Kiauniai, kurie at-

Balyno balaitėj
Nuklimpo kumelaitė:
Penki vilkai traukia, 
Du varnai laukia.

(šaukštai)

Susirinkimų ir parengimų

(Spyna)

*

— Lietuviy Moterį Draugija "Ap- 
švieta" baigė savo atostogas ir pirmas 
susirinkimas įvyks spalio 11 dieną, 
1:00 vai. po pietų Lietuvių auditors 
joj, 3133 So. Halsted St. Narės prašo
mos gausiai susirinkime dalyvauti. Iš
girsite komisijos pranešimus ir aptar
site Draugijos reikalus. Po susirinki
mo bus vaišės.

Rožė Didžgalviene, rast

— Chicagos Lietuvių Našlių, Naš- 
iukių ir Pavienių Klubo eilinis susi

rinkimas įvyks spalio 9 d., penktadie
nį, 8 vai. vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. šis susirinkimas yra svar
bus, klubas kviečia narius ir nares 
gausiai susirinkit ir aptarti klubo rei
kalus ir įsigyti banketui bilietus.

M. U r be Į i s, rąšt

— Garsaus Vardo Lietuvaičių Drau
gystės 60-tų metų sukakties banketas 
ir šokiai ivyks sekmadieni, spalio 11 
d., Vyčių salėje, (K of L Hali), 2451-55 
West 47th St., Chicagoje, Pradžia 6 
vai. vak. Dėl rezervacijų arba bilie
tų skambinkite p. Jasaitis — telef. 
LA 3-1138 ar Naujienose pas Mrs. 
Austin.

. Devynerių Metų Mirties Sukaktis

SOPHIE BARČUS
Pagal tėvus Laurinavičiūtė

Gyveno 7159 South Maplewood Avenue

Mūsų mylima motina ir senelė 
mirė 1961 metų spalio mėn. 9 d., 
2:50 vai. ryto, sulaukusi 63 metų 
amžiaus.

Gimusi Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskr., Užvenčio miesto.

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko giliai nuliūdusius: duk

terį Aldoną Daukus, žentą Felik
są, anūkę Šophie, anūkus Terry ir 
Michael, du brolius: William Lau
rence, brolienę Constance, jų sū
nų William Jr. ir Chester Law
rence, brolienę Elizabeth ir jų šei
mą. brolienę Barborą Stupelis, 
brolvaikius: Anthony Steeples su 
šeima, Valeria Sebastian su šeima 
ir velionės a. a. Susan Ljlle šeimą.

1 kitus gimines, draugus ir pažįsta
mus. Lietuvoje paliko teta_ Ona 
Laurinavičiūtė ir pusbrolis 
Laurinavičius su Šeima.

Velionė priklausė SLA 308-tai Moterų kuopai, Amerikos Legiono 
271 Dariaus ir Girėno posto moterų pagelbiniam vienetui ir Čikagos 
Lietuvių Moterų Klubui.

Mūsų brangiajai motinai ir senelei pagerbti š. m. spalio 9 dieną 
7:30 vai/ buvo atnašaujamos šv. gedulo mišios Tėvų Jėzuitų koply- 
čioje. į

I . - ' j. * z
Mes Tavęs, Mūsų Brangioji, niekuomet neužmirkime. Tu pas mus 

jau nebesugrĮii, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. Te
būnie Tau lengva ši šventa žemelė.

Šią devynerių metų njirties sukaktį liūdnai pamini

DUKTĖ, ŽENTAS, ANŪKAI, BROLIAI IR KITI GIMINĖS

gl£3R

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG1

Laidotuviy direktoriai:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
-V.- . ," - • ir_. ’ j' _ _ > ■ _ . . .7 . . . .į' “U -» - '• ’ ' ■ - . __

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIQNED KOPLYČIOS

NARUI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

■■NMEUKMHBSMB

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS D1FNĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-JOC?

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th-STREET
2314 WEST 23rd PLACE ’

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

S — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL,— FRIDAY, OCTOBER 9, 1970



;Klausimas: nešios moterys ilgus sijonus ar nenešios? Daug kur mo- 
Werys kovoja prieš madų diktatorius ir nesugrįžta prie ilgesnių ma
cų, kaip mergina kairėje. Sakoma, kad tai pirmas kartas istorijoje, 

-kada moterys pasakė — "ne" madų kūrėjams. Dešinėje — mergina 
^.Londone paklusniai užsidengė kojas, tačiau apsinuogino aukščiau. 
9 ' Gal, jos kojos negražios?

registruotis pas P. J. Maldei- 
kienę telefonu TO 3-1930. Taip 
pat yra kviečiami tolimesnių 
distancijų Cicero apylinkės gy 
ventojai palengvinti aukų rin
kėj ų darbą, pasiunčiant aukas 
paštu į Balfo sąskaitą Nr. 
21203 St. Anthony Savings & 
Loan Association, 1447 So. 49 
Court, Cicero, Ill. 60650, arba 
ten pat asmeniškai įteikiant O. 
Zailskienei, kuri tuojau pat 
išrašys pakvitavimą ir pinigus 
Įneš Balfo sąskaitom

Ralfas, Cicero Skyrius.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikli

CICERO
BALFO VAJUS

L Laisvojo pasaulio lietuvių 
^parama okupanto škriaudžia- 
jniems broliams yra mūsų tau 
Jtinio susipratimo apraiška. 
jSkaudžiuosius tautos Įvy- 
kius išgyvenusioji gėhtkar- 
įė jau yra sulaukusi senatvės. 
Todėl tiek anapus, tiek šiapus 
nuolatos didėja materialiai iš
silaikyti nepajėgiančiųjų skai
čius. Jie šaukia pagalbos ligos 
ir kitų nelaimių atvejais. Atei- 
įdami jiems į pagalbą stiprina
me tautinės gyvybės palaiky- 
mą ir atliekame savo krikščio
niškąją artimo meilės pareigą.
' Cicero Balfo veikėjai taip 
suprasdami lietuviškosios šal
pos darbą, ryžtingai išeina į

Balfo rudeninio vajaus žygį. 
Cicero Balfo valdyba, nese
niai turėjo pasitarimą dėl'va
jaus sėkmingesnio įvykdymo, 
kas pareikalauja daug sava
norių aukii rinkėjų ir aukoto
jų nuoširdžios talkos, Bet Ci
cere ęntuziazmo netrūksta. 
Daugelis pereitų metų aukų 
rinkėjų vėl pasižada aukoti sa
vo poilsio laiką aukų rinkimui, 
o aukotojai, kaip ir visados, 
tikimės šiltai priims rinkėjus 
ir įteiks gausias aukas lietuviš
kajai šalpai. Argi sotieji gali
me būti laimingi, jei mūsų 
brolis alksta? Todėl visi su
glaustom gretom dėkimės prie 
šio Balfo rudens vajaus pasi
sekimo, kad pagelbėtume di
desniam skaičiui nelaimingu-

*Aukų rinkėjai yra prašomi

G. V. L. SOCIETY
One of the oldest Chicago Li

thuanian organizations still in 
existence, very actively, is the 
Garsus Vardas Lietuvaičių Drau
gystė who will celebrate their 
60th anniversary at a Dinner- 
Dance on Sunday, October 11, 
6:00 p. m., at K of L Hall (Vy
čių salėje) 2455 W. 47th Street, 
Chicago. Music by George Jo
nikas and his band.

GVL has donated much to Li
thuanian and 'American chari
ties, in fact, their most recent 
donation was $100 to the Bal- 
zekas Museum Building Fund.

Perhaps one of the reasons 
they have been in existence for 
so many years is that Mrs. Jose
phine Kriščiūnas, president, 
and Mrs. Alice Uzemack, vice- 
president, have kept these same 
positions for over 40 years. At 
the dinner-dance on Sunday not 
only these women will be honor
ed but also Mrs. Stella Belunski, 
a 60-yeaf member-founder, Mrs. 
Anna Mikaitis, a 50 year mem
ber and others.

The chairman of the affair is 
Adeline Jasaitis.

Christine Austin,
Co-chairman

— Eleonoros Marčiulionie
nės keramikos paroda atida
roma šeštadienį spalio 10 d. 7 
vai. vakaro. Čiurlionio galeri
joje. Jaunimo Centre, 5620 So. 
Claremont Avel. Lankymo, va
landos nuo 7 iki 9 vai. vakarais 
savaitgaliais nuo 11 — 9 vai. 
vakaro. • .5

— Bail A^ Cooper su žmona 
Eleonora lankėsi Bostone. Pa
matė istorines vietoves ir mies
tą. Sako Bostonas nelabai pa
likęs. Esą ir tenai jaunimo de
monstracijos žmonėms atsibo- 
dusios, kaip ii pas mus. Chi
cago, kaip sąyo miestas, esąs 
saugesnis. ~

-— Dail. Anastazijos TamO-\ 
šaitienės kiMmu . ir gobelenų 
paroda vyksta Windsoro Uni
versitete, Kanadoje. Paroda 
buvo atidaryta spalio 5 d. ir 
tęsis iki spalio 21 d. Dailinin
kė išstatė 23 darbus. Tamošai 
tienės austais kilimais ir lie
tuviškais dekoratyviniais ab
strakčiais elementais žmonės 
domisi ir jais gėrisi.

— Rašytojas —dramaturyas\ 
Anatolijus Kairys, LB Kultū
ros Fondo pirmininkas JAV 
LB centro valdybos pavedimu 
organizuoja antrąjį teatro fes-

The Chicago Sales manager of a major 
blue chip company needs a reliable 
person with excellent secretarial 
skills. This is an interesting position, 
requiring a diplomatic handling of, REAL ESTATE FOR SALE 
customer-calls; and will be a ehaUenge Namaj _ Pardavlmui
to the career secretary who likes '

more than routine assignments.
Company provides excellent em
ployee benefits, major medical, stock 
purchase plan and an outstanding 
profit sharing retirement program.

We are convenient to the north and 
northwest lines of Chicago & N.WJLR., 
the Kennedy Expressway and the 

C.T.A.
_ PLEASE CALL TODAY TO 

ARRANGE AN INTERVIEW:
M. J. DOYLE 489-1500

HARRIS SEYB0LD
CO.

1924 N. PAULINA
CHICAGO

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui

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

' ’ - • į- DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
- PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
. An Equal Opportunity Employer ,

SEWING MACHINE

AND FLOOR GIRLS
Will train. Top Rates. 40 Hour week. 
Some overtime. Work for a nice 
Boss in clean pleasant surroundings. 

Blue Cross plan available. 
Company benefits.

. CHICAGO FLAG & 
DECORATING CO.
823 So. WABASH 

HA 7-3960

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI .

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET ...TEL. 925-6015

. A. G. AUTOREBUILDERS
ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki 5:30 
vaL vakaro, šeštadieniais nuo 8 vaL ryto iki 12:30 vaL p. p.

Savininkas lietuvis.

ČIKAGOJE, 3518-24 West 63rd ST. TEL. 776-5888

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MEDŽIŲ AMŽIUS
Iš medinių augalų ilgiausiai 

išgyvena Dracoena Iraco (Ka
narų salose) — iki 6,000 metų.

Meksikos balinis kiparisas 
Meksikoje išgyvena iki 5,000 
metų.

Sekvoja milžiniškoji siekia 
iki 4,000 metų.

Kai kurios tysmedžio skirtys 
sulaukia 3,0000 m. amžiaus.

Ąžuolai taip pat išgyvena 2,- 
000 metų.

Libano kedras išgyvena 2,000 
—3,000 metų.

Ęglių užtinkama 1,370 m., pu
šų — 1040 metų.

Japonijoje augąs ginkmedis 
turi 1,200 metų.

Klevas sulaukia 150 metų, 
baltalksnis — tik 50-60 metų.

REIKALINGA
_ ~ ReZ: AlfasPrit^ka Alvudo NAMŲ ŠEIMININKE 
Xaiku Teatro direktorius, re- Gyventi su maža prfva. 
žisuoja A. Kairio vaidinimą čiame kambaryje. Geras atlyginimas, 
“Du broliukai”. Vaidina Al- reikalingos rekomendacijos, 
vudo Vaikų Teatro artistai. Skambinti Mr. ROLE 
Repeticijos vyksta kiekvieną' WH 4-5600
sekmadieni Gage parko valdi
niame name. Vaidinimas įvyks 
lapkričio 8 d.

— Eugenija Izokaitienė, Lie
tuvių televizijos finansų telki
mo komiteto narė, daug dirba, j 
kad LTV pobūvis B. Pakšto 
salėje spalio-^ d. gerai pasi
sektų. ' '’'s

, RAG SORTERS
. New Material.

Steady employment.
S. HELFAND & SON 

615 W. PERSHING RD. 
927-3333

HIGH RATES

Passbooks $5,000 minimum
2 year certificate

INSURED
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
•i 4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

$1,000 minimum
1 year certificate

/■' . ............ 1 *

MOVING — Apdraustas perkraustymas 1 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

*..___ _____ J........   — - .......... .. ■........ .

I. .. ,., I,,—— IM ,
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

* Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.
Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

« — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— FRIDAY, OCTOBER 9, 1970

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-10

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

,  «UWTTI IASDER----------

[NAUJIENAS
i.. ■■ a temyi —

ir props sužino bktai per

NAUJIENAS

5-Day week, cleaning and laundry.
— Mok. Salomėja Sakalienė Į No Children. Good pay. Age under,

™ a ? n j i 55 years. Northwest Lincolnwood.Toronto, Ont, Canada, moko Must Speak English.
(lietuvių kalbą Lituanistikos 225-2130
seminare. J šį seininarą yra
priimami studentai, baigę 10 —i—i'iiii r.;,.-. .
metų lietuviškos mokvklos FURNITURE AND FIXTURES 
kursą. R*k*ndal ir Įrangim*! ,

— Felix J. Pupelis, Norridge, PARDUODAMI
III. užsakė- Geriems metams *
XT .. X ■- » iki 50% nuolaida. Galima pirkti
Naujienas savo mamytei An- dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 
nai Kalvai Iieriei, gyv. Con- _____ lietuviai.______

i r„i:v SOUTHWEST FURNITURE CO.cord, Calif. ■ TBL.GR84421

—' LB Chicagos apygardos) 6200 wesTEkN AVE. 
valdybai dažnai tenka bendra- ‘ -
darbi auti su Įvairiomis vieti- ♦ Tauragės Klubas kviečia vi- 
nėmis amerikiečių įstaigomis, sus atsilankyti į rengiamą šokių 
Ypač dabar, kai amerikiečiai Linksmavakarį spalio 17 dieną 
daugiau dėmesio pradeda skir- 7:30 vai. vak. Marquette salėje, 
ti tautinėms grupėms. Lietu- 6908 So. Western Ave. Gros 
vių tautinės grupės geresniam getas K. Ramanausko orkestras, 
atstovavimui amerikiečių įstai- įžanga 1,50 dol. (Pr).
gose, apygardos valdybai būti- ----------------;------------ ------------
nai reikalingi artimesni ryšiai LB DramM pradeda 
su apygardos ribose esančiomis sezona šeštadienį, spa- 
organizacijomis. Todėl nedel- lio w 7 val vakare Jau_ 
siant prašoma visas lietuvių njmo Centre šaukiamas pirmas' 
organizacijų valdybas pranešti Dramos studijos lankytojų' 
savo adresus ir organizacijos pasitarimas. Maloniai prašomi 
pavadinimą apygardos valdy- atvykti praėjusių metų lankyto- 
bai adresu: Jonas Jasaitis, jaį jr yjsi norintieji į Dramos 
5922 So. Oakley Ave., Chicago, Į studiją naujai įstoti, šiais me
ili., 60636. Rajs LB Dramos studijoje dėstys

akt. ir rež. Juozas Valentinas. 
Gerbiami tėvai malonėkite savo 
jauniesiems priminti šį praneši
mą, jei jie kartais laikraštyje jo 
nepastebėtų. Dramos studiją 
veda LB Kultūros Fondas, o fi
nansinį išlaikymą teikia Lietu- 
vių Fondas, todėl už Dramos

' studijos lankymą mokėti nerei
kia. šio šeštadienio pasitarime 
dalyvaus ir LB Kultūros Fondo 
pirm. p. A. Kairys.

LB Kultūros Fondas 
(Pr).

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
yZ**’ namu, automobi

liu, gyvybės, svei
katos ir biznio.

X~r—/patooio. llelrrtoH 
Xlimo sąlyaoa.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ara. PR 8-2233

ANTANĄ RŪKĄ — rašytoją, poetą, dramaturgą, aktorių 
pagerbti išleista nauja knyga

Antanas Rūkas

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami. "'■

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., Įreng
tas skiepas, 60-ta ir Francisco. ,

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šfl 
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke. . į

ŠIMAITIS REALTY
NOTĄgY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE ’
2737 W. 43rd STREET

BRIGHTON PARKE prie Archer Avė. 
2 aukštu 3 butu mūrinis. Geros paja
mos. Kaina $18.500. Skambinkite 

savininkui tel. 254-5084.

PRIE 51-os IR KEDZIE 5 kambarių 
mūrinis. 2 miegamieji ir valgomasis, 
šildymas gazu, karstu vandeniu. Už
dari užpakaliniai porčiai, vielų tvora, 
grista alėja. Virs 20,000. Vakarais, 

po 7 vai. telefonuoti savininkui 
‘ LU 5-5133

TEN STEBUKLAI, ČIA NAMAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000. .

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru rankų, Marquette Par
ke. $44,000. ‘
< 2 BUTŲ. 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par- X 
ke. $36,000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.600.

VERTINGAS APARTMENTTNIS prie 
Jaunimo Centro, švarūs butai; pasto
vūs gyventojai, $11.000 nuomos. Įmo
kėti $15,000. Rimtas pasiūlymas. — 
$44,000. '

BEVERLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsvs. apie $14,000 pajamų. Su- 
tarkit apžiūrėti.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezidencija. 5 miegamieji. 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. $37,500.

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

Calk Frank Zapolla 
320SM W. 95th St. 

GA 44654

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2858_WEST 59th STREET

r HOME INSURANCE

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St.
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Achar, 
Chicago, III. 60631 Tai. YA 7-5980

A. A L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimu ir Taisymu ' 

1646 WIST 69th STREIT 
Ta U Rlpublk 7-1941

VEIKALAI SCENAI
BUBULIS IR DUNDULIS IR SVAJONIŲ ŠALIS

Kieti viršeliai. . Kaina $4.00

Gauti ją galima: Mrs. E. Rūkas, 3346 W. 65th Pl. Tel. 471-0814, 
o taip pat “Naujienose” ir “Ten-oj”

♦ Tik ką išėjo iš .spaudos 
Vandos Frankienės-Vaitkevičie- 
nės ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, 
pasaka mažiesiems. Jūratės Ei- 
dukaitės iliustruota. Didelio for-' 
mato, Dviejų spalvų, 24 psl.l 
Gaunama pas autorę — 7311 So.’ 
Talman Avė., o taip pat Nau
jienose, Marginiuose ir pas Pū- 
kelevičiūtę. (Pr). •

I"" "II I ■ I I

SIUNTINIAI
I LIETUVA

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street j 

Chicago, 60629
WA 5-2787

Dldslic patlrlnkfma* Įvairiu pro--, 
Wy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
> *

5% KAMBi MŪRINIS, šilima gazu, 
alumin. langai, pusė rūsio įrengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
$23.500.

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
nas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$44.500. ' ' *’

GRAŽUS SKLYPAS 2 butų namui 
geroie Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.
4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin. langai, šildymas gazu. gara
žas. Marouette Parke. $52.000

6 KAMBARIŲ MŪRINIS BUNGA
LOW, šiluma gazu. Aliumini! aus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Ramentas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai senus ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-eondltioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose. ' "

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAI, 

4444 So. Western Ave.. 
CHICAGO, ILL. 80609 

TeL: VI 7-3447

A. ABAJLL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas Ir nute
kamuosius vamzdfius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tudrpolnting” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

Dralnarimas veltai. kreinHtės bet kad*

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ • 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*


