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ČIKAGA. — Lapkričio 16 d. 
Lietuvos gen. konsului Čikagoje 
dr. Petrui Daužvardžiui sueina 
75 metai. Vietinės lietuvių or
ganizacijos ta proga planavo

• Devyniolika milijonų ameri
kiečių yra 65 metų amžiaus 
arba senesni. Ir kiekvienais me
tais jų skaičius padaugėja iki 
300,000.

pabaltiečių, daugiausia latvių, 
kuriuos po II-jo pasaulinio karo 
Švedija, kaip karo nusikaltėlius, 
atidavė Sovietų Sąjungai. Fil-

Jei pavyktu įsteigti trijy arabu valstybių: Egipto, Sudano ir Libijos federaciją, Afrikoje atsirastu 
stipri ir pasiturinti valstybė. Keli panašūs projektai praeityje nepavyko. Tik tris metus išgy
veno Sirijos ir Egipto bei Jemeno Jungtinė Araby Respublika. Nesusiklijavo ir Irako — Jordano 

unija, kai Irake 1958 metais buvo nuversta monarchija.

Lietuviai,
Bražinskų pabėgimas iš bolševikinio tautų kalėjimo yra dalis 

didžiosios lietuvių laisvės kovos. Jų žygis yra įrodymas, kad pa
vergtųjų sovietų tautų laisvės kova įgyja naujas formas. Bra
žinskai yra tos kovos pirmūnai. Tačiau jų likimas dar nėra iš
spręstas. Jų byla dar tebėra Turkijos teisme.

Sovietų Sąjunga, nelaimėjusi 
Bražinskų sugrąžinimo politiniu 
spaudimu į Turkijos vyriausybę, 
dabar bando paveikti jos teismą, 
pristatydama neva juos inkrimi
nuojančius įrodymus.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas jau yra susita
ręs su Turkijos advokatais ir pa
vedęs jiems Bražinskų bylą gin
ti. Jei bus reikalas, vėl bus pa
siųstas į Turkiją lietuvis ryši
ninkas.

Lietuviai! Bražinskų byla 
mums įsakmiai primena, kad tu
rime būti pasiruošę didesniems 
ir nenumatytiems įvykiams. To
dėl visi laisvojo, pasaulio lietu
viai turi sutelkti jėgas ir be svy
ravimų moraliai ir materialiai 
remti Vliko vykdomus darbus. 
Turime labai skubiai suteikti 
Bražinskų laisvei ginti stambią 
pinigų sumą. O ir kitiems atei
ties įvykiams turime būti pasi
ruošę.

Tad šiuo rimtu momentu Vy
riausias. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas prašo visus lietuvius 
specialiai Bražinskų laisvei gin
ti tuojau pat paaukoti bent vie
nos dienos uždarbį, arba,atsisa
kyti kalėdinių sveilanimo laiš
keli ųrr jiems numatytas išlai
das skirti šiam tikslui. Visi gi, 
kas tik gali, yra kviečiami au
koti ir stambesnėmis sumomis. 
Vlikas taip pat prašo kolonijose 
sudaryti šioms aukoms rinkti 
komitetus. . . ,

Lietuviai!- Pasaulio viešoji 
nuomonė seka Bražinskų bylos 
eigą. Jie savo šuoliu mus suar
tino su pavergta ir laisvės sie
kiančia tauta. . Aukokime sku
biai ir gausiai jų laisvės žygiui 
sėkmingai užbaigti.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

New Yorkas, 
1970 m. lapkričio 8 d. •

TRIPOLIS. — Libijoje pasi
baigė prokomunistinis “Afrikos- 
Azijos Liaudies Solidarumo kon
gresas”. Tos organizacijos‘būs
tinė iki .šiol buvo Kaire ir ją fi
nansais rėmė Kinija ir Sov. Są
junga. Kinija paskutiniu metu 
pasitraukė iš rėmėjų ir jos vie
tą užimti žada Libija, kurios 
vadas al Quadafi pažadėjo rem
ti visus revoliucinius judėjimus 
visame pasaulyje. Libija daug 
lėšų gauna iš žibalo.

PEKINAS. — KomunistĮnė 
Kinija pagerbė mirusį Charles 
de įGaulle, tris dienas laikiusi vi
sas vėliavas pusiau stiebo.

AMMAN AS. — Jordanas pa
skelbė, jog izraelitai apšaudė Jor
dano pozicijas artilerijos pa
būklais, tuo sulaužydami karo 
paliaubas.

WILLOW SPRINGS. — čia 
esančiame General Motors fa-. . . ..
brike darbininkai nesitiki greit vyksta “Carnegie Teatre”, Rush ir Oak str. šį šeštadienį, 6:30 
pradėti darbą, nes bendrovė at- vakare, festivalyje bus rodomas Švedijoje gamintas filmas, pa
metė visą eilę unijos skyriaus gamintas Johan Bergenstrahle, kuris pats bus šio filmo demons- 
reikalavimų. Apie skirtumus! travimo metu ir, kaip pranešama, atsakinės į klausimus. Filmas 
tarp bendrovės siūlymų ir uni- pavadintas: “A Baltic Tragedy”.
jos. reikalavimų spaudą .įnfbe
rnavo unijos skyriaus 558’ sek
retorius Tony Petrušonis.

GREENBELT. — Dvi varlės, 
kurios skrieja Amerikos paleis-

FILMAS “BALTIJOS TRAGEDIJA”
ŠEŠTADIENI ČIKAGOS TEATRE fe

ČIKAGA. — Jau visa savaitė Čikagoje vyksta Tarptautinis 
Filmų Festivalis, kur rodomi visame pasaulyje gaminti filmai, 
kartais nežinomų direktorių režisuoti, kartais trumpi. Festivalis

WASHINGTONAS. — Vyriausybė, išanalizavusi praėjusių 
rinkimų rezultatus, priėjo išvados, kad respublikonų partija būtų 
daugiau laimėjusi, jei nebūtų infliacijos ir nedarbo. Kas blogiau
sia, visi ekspertai nurodo, jog infliacija nesibaigia, bet rodo augimo 
žymių. Amerika buvo garsi, kaip pigaus maisto produktų kraštas. 
Dabar statistika rodo, kad jau 41 mėnuo, kai maisto kainos Ame
rikoje kyla. Ekspertai sako, kad kilimas tęsis ir ateinančiais 
metais. Artėjant Padėkos- dienai, kada šeimos susirenka iškil
mingiems pietums, nurodoma, kad šiais metais tie pietūs kai
nuos vidutinei šeimai apie 5 dolerius daugiau, negu kainavo pernai.

Pagerbė Lietuvos 
konsulą Daužvardi

♦ David Kennedy, iždo sekre
torius, pareiškė, jog kovojant su 
infliacija, sumažėjo vyriausybės 
pajamos ir biudžeas turės nema
ža deficitą.fc- fe

♦ Prezidentas Nixonas vakar, konsulą pagerbti platesnio mas- 
Paryžiuje dalyvavo de Gaulle at-. to pobūviu — minėjimu, tačiau 
sisveikinimo iškilmėse, o po to jam griežtai atsisakius; konsu- 
pasimatė su Prancūzijos prezi- lo bičiuliai „ir gerbėjai surengė 
dentu Pompidou ir sovietų Pod- jam mažesnį pagerbimą, kuris

Panevėžio miestas, tai pavyz
dys, kaip skubotai, dažnu at
veju —’ neapgalvotai tvarkomi, 
plečiami Lietuvos didesnieji 
miestai. Panevėžio miesto vykd. 
komiteto pirmininkas Br. Kač- 
kus (“Tiesa, rugs. 2) iškėlė kai 
kurias ir kitiems miestams bū
dingas klaidas. •

Viena jų, tai nesugebėjimas 
sukurti savito miesto veido. Pvz. 
to paties tipo namais užstatyti 
kvartalai Panevėžy labai pana
šūs į kvartalus Šiauliuose, Klai-* 
pėdoje. Plečiama . kooperatinių 

‘ namų- statyba, tačiau niekas ne
skiria medžiagų namų remon
tui, ■ nekaupiamos lėšos būsi
miems namų remontams ir pan.

Per pastaruosius 6 metus Pa
nevėžio gatvėms tvarkyti buvo 
išleista septyni milijonai rub
lių. Apie pusė visų gatvių yra 
asfaltuotos. Tačiau, kadangi as
falto danga išsilaiko daugiausia 
4-5 metus, po to gatves reikia 
remontuoti ar ištisai keisti dan-

dienų vis dar jaučiasi gerai, ži
nios apie varlių judėjimą truks 
7-8 dienas. Po to pasibaigs ba
terijos, siunčiančios signalus.

WASHINGTONAS. — Nau
jame senate, renkant pareigū
nus, sen. Robert Byrd, iš Virgi
nijos, išstatys savo kandidatūrą 
į sen. Edwardo Kennedžio tu
rėtą vietą — partijos vado pa
dėjėjo senate. Byrd yra konser
vatyvus demokratas.

PEKINAS. — Kinijos vadai 
labai šiltai sutiko Pakistano 
prezidentą Yahya Khaną. Jį 
sveikino apie 5,000 suvarytų dar
bininkų su vėliavomis ir plaka
tais. Jo vizitas vadinamas “di
deliu įvykiu”.

DENVER. — Kolorado svei
katos pareigūnai susirūpino ra
dę Navajo ežere žuvų su dide
liais gyvsidabrio nuodų kiekiais, 
šis ežeras buvo laikomas labai 
švariu. Spėjama, kad gyvsida
bris bus patekęs natūraliomis ap
linkybėmis iš kalnų.

kaliniai, nenorėdami sugrįžti į 
rusų okupuotus kraštus, žudėsi 
ar save žalojo.

“Chicago Today” filmų kriti
kė sako, kad šis švedų filmas yra 
“pašiaušiantis plaukus”. Kai 
kurie vaizdai esą labai žiaurūs, 
tačiau, jos nuomone, visi labai 
reikalingi. Filme parodomos pa- 
baltiečių ir pačių švedų pastan
gos kovoti prieš Baltijos kraštų 
piliečių atidavimą rusams, šis 
švedų filmas esąs vienas geriau
sių šio festivalio filmų. Atrodo, 
kad šį filmą pamatyti būtų įdo
mu ir lietuviams, kurie irgi bu
vo įvelti švedų išdavimo istori
joje. /

f

Italai nubaudė 
lėktuvo pagrobėją
ROMA. — Italijos teismas pa

galiau sprendė Amerikos mari
no Raffaele Minichielo bylą. Jis 
prieš metus pagrobė Amerikos 
keleivinį lėktuvą ir grasindamas 
ginklu privertė jį skristi į Itali
ją. Pabrėžiama, kad Italija ne
turi įstatymų lėktuvų grobikams 
bausti. Jis' buvo kaltinamas 
smurtu italų pareigūnui, ginklo 
atvežimu, policijos 
pagrobimu.

Teismas nubaudė 
kuris yra 21 metų,
metais ir šešiais mėnesiais ka
lėjimo, nors prokuroras reikala
vo tik šešerių metų bausmės. 
Kaltinamojo advokatas pareiškė, 
kad jis bausmę apeliuos. Ka
dangi nuteistasis metus ir vie
ną mėnesį jau yra kalėjime 
buvęs, jam tas laikas bus 
skaitytas iš bausmės.

gornu. < - .... «
♦ P. Vietname per praėjusias

48 vai. nebuvo nė vieno žuvusio 
amerikiečio. *

♦ Jauni negrai sukėlė Las Ve
gas mieste riaušes, kuriose bu
vo sužeista 12 asmenų; Trys 
jaunuoliai suimti.

♦ Kolumbijoje patvinus Mag
dalenos upei žuvo virš 100 asme
nų. \ .

♦ Prancūzijoje penki broliai, 
nuo 17 iki 24 metų, paskendo 
Atlante, apsivertus jų valčiai 
vos 100 jardų nuo kranto.

♦ Čikagos policija šiais me
tais suėmė už narkotikų vartoji
mą ar turėjimą 1,536 asmenis, 
kas yra dvigubai daugiau, negu 
buvo pernai. Narkotikai plinta 
ne tik Čikagoje, bet ir priemies
čiuose.

įvyko trečiadienį Beverley Coun
try Club patalpose.

Vakarienę pravedė J. Evans, 
pakviesdamas vyskupą V. Briz
gi invokacijai. Konsulą sveiki
no pagerbimo iniciatoriai; kun. 
A. Stašys, ponia Irena Kriau- 
čeliūnienė. Ilgesnį žodį tarė Le
onardas šimutis. Trumpai vi
siems padėkojo pats sukaktu
vininkas. Vakarienę užbaigė 
kun. A. Zakarauskas.

Vakarienėje dalyvavo apie 100 
lietuviškų organizacijų, visuo
menės veikėjų, verslininkų ir 
profesionalų. Iš Tailandijos bu
vo specialiai atskridęs JAV avia
cijos pulkininkas, Daužvardžių 
sūnus, dalyvavo, kiti gen. kon
sulo giminės ir draugai. Vaka
rienė praėjo jaukioje nuotaiko
je. Pagerbimo dainoms vadova
vo solistas Algirdas Brazis.

Maisto kainų kilimas šiais, be
sibaigiančiais, metais pralenkė 
ekonomistų pranašavimus. Buvo 
galvojama, kad maistas pa
brangs 3.2 nuošimčiais, tačiau 
jis pakilo 5.5 nuošimčiais. Tai 
yra net daugiau už 1969 metų 
pakilimą.

Nuo šitokio maisto kainų kili
mo daugiausia nukenčia ameri
kiečiai, kurių pajamos yra pa
stovios, kurie nepriklauso galin
goms unijoms. Nukenčia sene
liai su menkai kylančiomis pen
sijomis, nukenčia darbininkai su 
didesnėmis šeimomis, žmonės, 
negalėdami pirkti baidų ar rū
bų, sugeba išsiversti su sepais, 
tačiau maisto nepirkti niekas ne
gali. .Jis visiems reikalingas.
Darbo departamento statistikos 

biuras skelbia, kad visi mais
to gaminiai šiais metais pabran
go nuo 1 cento iki 10 centų už 
svarą. Ypač neramina vyriausy
bę pramatymas, kad maisto kai
nos kils ir toliau. Ateinančiais 
metais jos vėl pabrangs nema
žiau 5 nuošimčių- .
> Cornell universiteto- žemės 
ūkio specialistas dr. Roger Mur
phy tvirtina, kad maisto kainos 
kyla dėl Įvairių kitų kainų kili
mo. Ūkininkai iš to kilimo ma
žiausiai pasinaudoja. Kyla dar
bo jėgos kainos, pakilo transpor
to ir krautuvių nuomų išlaidos. 
Mėsos piaustytojų algos nuo 
66%, geležinkelio transportas 
pakilo 19%, popieriaus maišai 
pabrango 22%, nuomos pakilo 
70%.

Krautuvės skundžiasi, kad 
anksčiau kainos kildavo po cen
tą ar po du', o dabar tie pakili
mai iš syk siekia 5 centus ar dau
giau už produkto svarą.

Per penkerius metus Panevė
žy pastatyta 1,000 garažų, ta
čiau jų reikia dvigubai tiek, čia 
atmintina, kad per pastarąjį de
šimtmetį Panevėžio pramonės 
gamybos apimtis padidėjo 3 kar-

tus, gi gyventojų skaičius iš
augo beveik dvigubai.

Kelias rūpestį kultūrinės reik
mės ir ypač girtuokliavimo blo
gybė. Panevėžiečiai atliko ap
skaičiavimus, kiek gyventojai iš
leidžia įvairiems reikalams ir 
kas gi pasirodė? Kultūrinės reik
mėms tenkinti jie išleidžią apie 
2 proc-. šeimos pajamų, o alkoho
liniams gėrimams — net apie 6.5 
procento. Pareigūnas pabrėžia: 
“kol kas mes nerandame vais
tų prieš šį visuomenės vėžį...”

(E)

MASKVA. — Šverdlovske pra
sidėjo teismas, kuriame Andrei 
Amalrik kaltinamas “skleidęs 
sufabrikuotas žinias ir gandus 
apie Sovietų Sąjungą, šmeižęs 
jos valstybę ir sistemą”. (Pra
nešama, kad Amalrikas, kuris va
karuose pagarsėjo savo studija 
“Ar gali Sovietų Sąjunga išsi
laikyti iki 1984 metų ?”, neprisi
pažino kaltu ir net atsisakė at
sakinėti į jam statomus proku
roro klausimus.

Byla vedama Šverdlovske, nes 
čia Amalrikas platinęs savo 
priešsovietinius raštus. Kartu 
teisiamas jaunas SvertHovsko 
universiteto studentas Lev Ubož- 
ko, kurio kambaryje buvę ras
ta Amalriko raštų.

Nei apie Amalriko suėmimą 
nei apie teismą nieko nebuvo ra
šyta sovietų spaudoje. Jam gre
sia mažiausiai 3 metai kalėjimo.

teismo apkaltinta
SAN RAFAEL. — Kaliforni

jos, Marin apskrities grand ju
ry apkaltino komunistę Angela 
Davis dalyvavus žmogžudystėje, 
kur žuvo 4 asmenys, pagrobime 
ir sąmoksle, ši negrė, universi
teto lektorė, dabar laikoma New 
Yorke. Ji kovoja prieš jos išda
vimą Kalifornijos teismui, ku
ris nusikaltimo pagalbininkus 
teisia lygiai su jo vykdytojais. 
Jos pirkti ginklai buvo panaudo
ti teismo užpuolimui, teisėjo 
nužudymui.

Pati Angela Davis pareiškė 
New Yorke, kad jos laukiąs li
kimas, kaip kitų šimtų Ameri
kos rveoliucionierių, prieš ku
riuos teisingumo organai sugal- 
voją nebūtus kaltinimus.

TEL AVIVAS. — Vienas 
nelabai rimtas Izraelio žurnalas 
paskelbė, kad 1959 m. Amerikos 
karinė žvalgyba ČIA bandė už
verbuoti generolą Dayaną savo 
tarnybon. Dayanas dabar yra 
gynybos ministeris, o tada jis 
buvo pasitraukęs iš kariuome
nės.

Aplinkos Apsaugos Agentūra bus va
dovaujama William Ruckelshaus. Jos 
uždavinys bus kovoti priel oro ir 

vandens teriimą.

Britų vyriausybė 
gelbėja Rolls Royce 

LONDONAS. — Konservato
rių vyriausybė Britanijoje atei
na į paramą, žinomai Rolls-Royce 
bendrovei, kuri stato garsiuo
sius limuzinus ir aviacijos mo
torus. Valdžia duos įmonei 100 
milijonų dolerių. Valdžia už tą 
sumą pastatė bendrovės prie
kyje savo direktorių, lordą Cole 
ir paskyrė naują vykdomąją ta
rybą.

Ši žinia tuo įdomi, kad kon
servatoriai visada kovoja prieš 
subsidijas pramonei ir net pa
naikino neseniai ankstyvesnę 
darbiečių valdžios įsteigta pra
monei prižiūrėti ir remti kor
poraciją.

Rolls-Royce bendrovė gamina 
labai brangius automobilius, ta
čiau jie nėra pagrindinis įmonės 
užsiėmimas. Pernai tų automo
bilių buvo pagaminta tik 1,850. 
Įmonė daugiau reiškiasi avia
cijos motorų gamyboje. Jis ne
seniai pasirašė sutartį su Ame-

MASKVA. — Naujas sovietų • 
erdvėlaivis Luna 17 skrenda mė
nulio link, kur jis atliksiąs mė
nulio tirimus. Nežinia, ar šis erd
vėlaivis bandys nusileisti ant 
mėnulio, kaip Luna 16, kuris 
parvežė žemėn tris uncijas mė
nulio paviršiaus smėlio. Kaip ži
noma, amerikiečių astronautai iš 
mėnulio pargabeno iš viso virš 
200 svarų.

Sovietų erdvėlaivis į kelionę 
buvo paleistas antradienį. Ke
lionės tikslai, kaip įprasta so
vietų sistemoje, neskelbiami, 
kad paskui nereikėtij gėdytis, 
jei jie nepasiekiami.

rikos Lockheed korporacija, pa
žadėdama jai pagaminti naujos 
rūšies motorą. Paaiškėjo, kad 
motoro kaina bus' ne 156 mi
lijonai, bet virš 300 milijonų. 
Sutartj pasirašius, ją reikia vyk
dyti, todėl iš šio biznio Rolls- 
Royce turi nemažą nuostolį, ku
ris išsilygins tik pagaminus ir 
pardavus virš 500 motorų. Toli
mesnieji motorai jau duotų pel
ną.
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Scmviay youH be old.
When you are, you’ll find that though 

you can taste memories, you can’t eat 
them. -Though memories can give you a 
“Farm feeling, they aren’t shelter from 
the cokL
# There’s no substitute for money when 

you’re old.
And you can have that money if you

— kaip senovės lietuviai ir žemai 
31.00.

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10,000. or MORE, 
2 YEAR MATURITY

S/,:'.• y '^:'

Ont of the very basic things you can do 
is join the Payroll Savings Plan where you 
work or the Bond-a-Month Plan where 
you bank< Buying ILS. Savings Bonds 
this way makes saving almost painless.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S- Savings Bonds—for E 
Bonds, 554% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 24%, payable as a bonus at

KIŠKELIS, pasaka 
gra-

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

•GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M.

Thuraday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

No Buatntai Transacted on Wednesday

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, NOVEMBER 13 1970

Išeina, kad “lašelio” mėgėjai 
danguje nieko gero negali lauk-

svarbų darbą krikščionybės ir 
lietuvybės išlaikymui. Stovė
kime visi kaip ąžuolai drūti už 
mūsų religinius, tautinius, kul
tūrinius. ir politinius reikalus 
ir nepaskęskime svetimose jū
rose. Nepasiduokime kitų įtą-

Prašome rašyti:
Privates Litauisches
Gymnasium
684 Lampertheim —
Hūttenfeld
Schloss Rennhof — Romuva
West Germany

nes įnokyklos 
(Mittlere Reife) 
klases ir įsigiję 
cialybes.

Nauji 1970/71 mokslo metai 
prasidėjo rugsėjo 7 d., bet 1 
mūsų gimnaziją dar galima ir 
dabar įstoti. Daugiau žinių 
suteikia ir priima įstojimo pra 
žymus direktorius Vincas Nat
kevičius, M. D.

maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 ... with a compa* 
rabie improvement for all older Bonds.

Start your savings plan now.
And may all your memories be happy 

ones. ’

w

žmonių, tamsų politi- 
religiniams ir kultfiri- 

uždavinrains vykdyti? 
susirūpinkime savo at- 
dabar, . kai dar nevėlu 

savo vaikus į lie- 
Vašario 16 gimnaziją, 

kokiame pasaulio

- DĖDĖS O.NO 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

škus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
/galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą-Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 

^Fuožšs. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žino jp,o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rptfco, Jfengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji- 
rąaš'dėBosjprogos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie- 
sųbthį-gyveniniu ir jų kieta, ideologine veikla.

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

mokyti tėvų kalbos ir įdiegti 
jiems tėvynės meilę. Tai sėk
mingai gali įgyvendinti tik lie
tuviška mokykla. Jeigu lietu
viai važiuos į Lietuvą, kada bus 
tam sąlygos, tai būtų gėda, kad 
iš laisvojo pasaulio atvažiavę 
lietuviai Lietuvoje negalėtų 
lietuviškai susikalbėti. Lietu
vių Vasario 16 gimnazija pil
nai savo užduotį atlieka ir pa
siliks vieninteliu jaunimo kul
tūros židiniu laisvajame pa
saulyje, tol, kol visi lietuviai, 
nežiūrint jų įsitikinimų, religi
nių ir politinių pažiūrų, ją 
rems finansiškai ir siųs savo 
vaikus į ją.

Šiais metais buvau evange
liku liuteronu Bažnvčiu išeivi
joje kunigų ir darbuotojų su
važiavime nuo rugsėjo mėn. 29 
ligi spalio mėn. 3 d. Ricklin- 
gene (Schleswig - Holsteiųe). 

į Tenai sutikau vengrų mokyto
jų ir kunigų. Aš su jais labai 
Į nuoširdžiai išsikalbėjau, ir jie 
i man pateikė šitokias informa- 
jcijas apie vengrų gimnaziją, 
kuri yra netoli Nurnbergo.

šiuo metu toje gimnazijoje 
yra 350 mokinių. 70 iš jų yra 
iš JAV., 30 iš Kanados, 20 iš 
Anglijos, po dešimt iš Skandi 
navijos kraštų, Prancūzijos, 
Austrijos, Belgijos. Yra moki
nių net iš Pietų Amerikos ir 
Australijos. Vienu žodžiu, ven
grų gimnazijoj yra iš viso apie 
180 mokiniu iš užsienio, t. v. 
50% visų mokinių. Yra dar 
daugiau norinčių įstoti į gim
naziją, nei 50 prašymų gimna
zijos vadovybė turėjo mokslo 
metų pradžioje atmesti, nes 
neturi pakankamai vietos ben
drabutyje, ir klasėse nėra vie
tos. Pastatė naują bendrabutį 
mergaitėms ir naujus, gimnazi
jos rūmus, bet vis dar per ma
žai vietos, kad būtų galima vi
sus paduotus prašymus paten
kinti. Vengrų gimnazija gyve
na žydėjimo laikotarpį ir jie 
turi pakankamai mokinių, mo
kytojų ir lėšų. Vengrų kunigai 
ir Bažnyčios darbuotojai ste
bėjosi, kai aš jiems pasakiau, 
jog mes turime tik 73 mokinius 
ir tik 6 iš užsienio. Jis pasakė 
ir prašė, kad gimnazijos vado
vybė darytų didesnę propagan
dą užsieny, kad lietuviai savo 
vaikus leistų į Vasario 16 gim
naziją, nes Vokietijos lietu
viai vieni nepajėgs savo gim
nazijos išlaikyti. Mums lietu
viams laisvajame pasaulyje 
reikėtų pasimokyti iš vengrų.

kai ir pasilikite ištikimi ir stip
rūs mūsų brangiai Tėvynei Lie 
tuvai. Lietuviais esame mes gi 
nię, lietuviais norime ir būt.

Iš viso Vasario 16 gimnaziją 
yra baigę 75 mokiniai ir apie 
200 mokinių yra įsigiję vidur 1- 

pažymėjimus 
L y. baigę 6 

visokias spė

jau daug apie Vasario 16 
gimnaziją Vakarų Vokietijoje 

’ Yra rašvta. Kas vra Vasario 16 
gimnazija? Vasario 16 gimna
zija yra lietuvių aukštesnioji 
mokykla. Joje mokiniai gali 
pasiekti aukštesnio mokslo, 
kuris jiems suteiks daug gali 
inįybių pasirinkti geresnę pro
fesiją ir tuo būdu užtikrinti 
saugią ateitį. Dar svarbiau, 
kad. šioje gimnazijoje moki
niai yra auklėjami lietuviškoje 
dvasioje. Tam tikslui čia dės
toma lietuvių kalba, ir litera tu
rą, Lietuvos istorija, ■ geogra
fija, mokoma lietuviškų dainų, 
muzikos ir tautiniu šokiu. Vi
sų šių dalykų išmokti vokiečių 
gimnazijose negalima. Tačiau 
kaip ir atitinkamose vokiškose 
gimnazijose jau nuo pirmos 
klasės mokoma vokiečių kal
ba, nuo trečios klasės anglų, 

. nuo penktosios lotynų ir pasi
rinktinai rusu kalba. Gimna
zijai yra oficialiai leista veikti

• Vokietijos švietimo Ministeri
jos, Nordbaden Oberschulamt, 
Karlsruhe. Ji laikosi Baden - 
Wiirttembergo valstybės nu
statyto mokslo' plano ir todėl 
jos. išduodami pažymėjimai, 

'fvbaigus-..gimnaziją, yra lygiai 
vertingi kaip ir vokiškųjų gim- 

ė'-trazij^ 'ŲZžsienfo Ketuvių vai- 
’iajt gfuinta specialius pažymėji- 
jnrtis|ai^d kalba ir sū šiuo pa- 

. žVhfėjifnų* jfe gufi studijuoti 
Aluose‘kraštuose.- Gimnazijos 

bl andos atestatai 
visiškai ‘‘prilygsta ' vokiečių gim 
nazijų tėateslatanis : ir įgalina 

. abiturientą stoti į visus Vokie- 
”(ifos*TrAižšiėrrit) ūnivefšitėtus 
' ‘ bei aukštesniąsias mokyklas. 
Į . Į pirmąją klasę prnmanu 
| fiėtilvią 'ir lietuvių kilmės vai- 
A kai,, bmgę pradžioj mokyklų 
'' 4 skyrius. Į .vyresnes klases 
/ priimami, mokiniai, /žiūrint jų 
t išeito mokslo.

.kurie tikrai labai gražiai susi
tvarkė ir prieauglio problemų 
visiškai neturi. (Priešingai — 
jie turi problemų kaip savo 
vaikus. patalpinti bendrabuty-; 
je ir gimnazijoj. Vengrai tėvai; 
nesigaili lėšų, laiko ir leidžia 
savo vaikus į savo gimnaziją iš 
įvairiausių kraštų.'

Todėl, mieli tautiečiai ir 
tautietės,/ organiziiokime mū
sų gimnaziją vengrių pavyz
džiu. Ar mes prastesni patrio
tai negu vengrai? Lietuviai 
JAV,, Kanadoje, Australijoje 
ir Europoje bei kituose kraš
tuose, nepagailėkite gero eu
ropietiško' išauklėjimo. Siųs
kite savo gabesnius, pradžios- 
mokyklą baigusius ir vyres
niuosius į?'lietuvių Vasario 16 
gimnaziją. Jeigu - Vasario 16 
gimnazijoj mokysis mokiniai iš 
įvairių-kraštų, jie daug' grei
čiau išmoks lietuviškai ir pra
moks vokiečių kalbos. •

Jeigu Jūs savo vaikus" išsiųs- 
tūmėt į Vtasarib 16 gimnaziją 
ir tuos pinigus; ’kuriuos duo
date dabar jienis jų išlavini
mui, duotu mėtė mūs ų mokyk
lai, tai didelė dalis visų išlai
dų būtų apmokėta. Ir jeigu vi
sa Ii etuvių* visuomene Ibisvaj a- 
me pasaulyje teiktų paramos 
ir rūpintųsi- mūsų mokyklos 
ateitimi, tai manau,- kad gim
nazijos ne įtik nereikės uždary
ti, o ji susilauks tokio žydėji
mo, kaip vengrų gimnazija. 
Nekapituliuokime, o pasimo
kykime visi iš vengrų! 1 !

Pagalvokime kas bus. po 10. 
20 ar 30 metų? Kas redaguos 
mūsų laikraščius, ves radijo 
valandėles ir iš kur paimsime 
jaunų 
.niarns, 
niams 
Todėl 
žalynu 
ir siųskite 
tuvių 
nesvarbu 
krašte Jūs begyventumėte. 
Atominiame, amžiuje nuotoliai- 
nieko nereiškia, nes per porą 
valandų gahma apskristi be
veik visą pasaulį. Apeliuoju ir 
į visas lietuviškas organizaci
jas. parapijas ir pavienius as
menis: prisidėkite prie tokios 
gimnazijos- sitformavimo, kaip 
kad vengrai turi, nes ir Jūsų 
eilės ištuštės; jeigu nesirūpin
site prieaugliu.

1966 metais būdamas JAV ir 
Kanadoje įsitikinau, kad te
nai visi lietuviai atlieka’labai

alkoholis danguje
Radijo astronomai susekė alko
holio debesis erdvių gelmėse kaž
kur Paukščių Tako žvaigždyno 
centro kryptimi. Ta pačia kryp
timi jie pagavo silpnas forminės 
rūgšties (formic acid); radijo 
transmisijas. Kadangi ši subs
tancija dalyvauja ankstyboje 
organinių molekulių evoliucijoje, 
astronomai reiškia viltį, -kad 
jiems gali pasisekti erdvėse ras
ti molekules arčiau susietas su 
gyvybe, kaip amino rūgštis ir 
galbūt proteinus. ‘.

Vienintelė erdvėse susekto 
alkoholio forma yra- metylinis 
alkoholis. Tai yra nuodingoji 
alkoholio rūšis, plačiai žinoma 
kaip “medinis spiritas”, varto
jamas dažams praskiesti, alko
holiu deginamoms lempoms ir 
daug kur kitur. Tas alkoholis 
susideda iš keturių vandenilio 
atomų susijungusių su vienu de
guonie atomu ir vienu anglies 
(carbon) atomu.'Forminėje rūg
štyje jungiasi du vandenilio, du 
deguonio ir vienas anglies ato
mai.

;t z-.

į r — Sek pasaką, mamyte,
Apie senus laikus,

įi j Kai aitvarai ir laumės
' Skrajojo'po laukus...

F * S. PetersonienėS f
f*; Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
£ siems bei jaunimui:
! 1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa
X NU KĖS, 34 psl. sū 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio, 

'/įj truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL
į? ' 2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS
j mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl 
/- £us leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Sūnau- 
■Žkevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
« pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
> didelio formato, kietais, viršeliais, gausiai dail. J, Kiburo iliustruota, 64 
e psL, kaina Š dot

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. TyruoHs, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika. 

£ tėvynės ppžmimaa, damos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl. 
T Lahav tinkamu vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

Juozas. Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
I4 va&fems iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dali. Z. Sodeikienės 

Didelio fe/matA, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.
I Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 

Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos 
dk&ai bendravo su savo dievais, 54 pst,

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti k mylėti lietuvišką ‘ 
tų vaikams perkamas dovanas 
Įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

> NAUJIENOS, 
į. 1739 So. HAUSTED ST„ CHICAGO. ILL. 6060g.

^07 PASSBOOK
/O ACCOUNT

PER ANNUM '

Jei tėvai išbalansuo- 
pusė knygų, pusė Žaislų — lietuviško auk-

Pirmoj eilėj rs kairės: Pirmos klasės auklėtojas mokyt. F. Skėrys, Dapkus Viktoras, Bylai- 
♦is Andreas, Navickaitė Regina, Jurgauskaitė Danguolė, Sadauskaitė Birgtta, Grigaliūnai- 
tė Anja-Edita. Antroj eilėr — Andri ja i ti s Manfredas, Smitas Vilhelmas, Gintaras Ro
meo, Grovas Albertas, Pupkys Bruno ir Ramanauskas Petras. Pirmoj klasėj iš viso 12 

mokini y. Jie visi atvyko naujai į Vasario 16 gimnaziją po vasaros atostogų.

■ /-.r . ■„
... - -1.

Paid and -
Ccmpounded

Quar t e r 1

NOW INSURED TO $20,000

FR. SKĖRYS, gimnazijos mokytojas
Stojant į gimnaziją, reikia 

.tėvų raštiškas prašymas kan
didatui į gimnaziją priimti, 
.pradinės mokyklos baigimo 
pažymėjimas arba jam lygia
verčio pažymėjimo 
metrika.

Prie Vasario 16 
veikia berniukų ir 
bendrabučiai. Už bendrabutį 
mėnesiui mokama 20 dolerių 
ir už skalbimą dar keletą dole
rių. Neturtingi, gero elgesio ir 
gero mokslo mokiniai gali būti 
dalinai nuo mokesčio atleisti.

Nepaslaptis, kad mūsų mo
kinių skaičius per paskutiniuo 
sius mokslo metus sumažėjo ir 
yra tendeneija, kad dar mažės. 
Šiuo metu yra iš viso tik 73 
mokiniai, iš jų 30 mergaičių ir 
43 berniukai. 51 mokinys yra 
katalikų tikybos ir 22 evange
likų. Po vasaros atostogų nau
jai įstojo 25 mokiniai. Mes visi 
esame susirūpinę gimnazijos 
ateitimi. Todėl apeliuoju į 
visas lietuviškas šeimas JAV, 
Kanadoje, Australijoje, Pietų 
Amerikoje ir Europoje, kurie 
turi mokyklinio amžiaus vai
kų, kad leistų juos į Vasario 
16 gimnaziją.

Gimnazija yra viena iš ge
riausių priemonių ugdyti jau
nimą lietuviškoje dvasioje. 
Šiuo metu turime tik 4 moki
nius iš užjūrio ir du iš Angli
jos. Kaip matote, tik šeši mo
kiniai yra iš užsienio, visi kiti 
yra iš Vokietijos. Vasario 16 
gimnazija yra didelis lietuvy
bės ramstis visiems lietuviams 
laisvajame pasaulyje tiek da
bartine veikla, tiek ir ateities 
susipratusių lietuvių veikėjų 
paruošimu.

Mes visi tikime Tėvynės Lie
tuvos laisve ir nepriklausomy
be, tad tas tikėjimas ir Tėvy
nės meilė uždeda mums vi
siems pareigą savo vaikus iš-

INSUREDSAVE AT

Mutual FederalQ
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Leizeriai ir hologramos dar nėra menas
Jau anksčiau teko matyti 

elektronikos demonstracijų. Šį
kartą Museum of Contemporary 
Art spalio mėn. buvo surengęs 
hologramų ir leizerių .parodų. 
■Hologramos su leizerio spindu
liais nufotografuoja objektų. 
Tikrumoje hologramos yra 3 
matavimų fotografija liktai la
biau komplikuota. Bet holo
gramos teikia daugiau ' optinės 
iliuzijos negu “konkretūs” pa
veikslai. Kai paveikslas holo
gramų šviesoje rodomas, gali
ma matyti mažiausia % aplink 
objektų.

šiai demonstracijai vadovavo 
National Cimmittee of Laser 
Safety. .

'Leizerio šviesos žaismas nesi- 
jungia su žmonėmis, nes rody
mo procesas vyksta tamsoje. Iš 
tolo leizeris atrodo kaip plonu
tės raudonos lazdelės, bet iš arti 
atrodo kaip sudaryta tūkstan
čiai šviesių taškelių, kurie juda 
erdvėje nustatyta kryptimi. Tie 
mirguliuoju spinduliai nepapra
stai gražūs ir daro keistus, vir
pančius bei šnypščiančius gar
sus. •

Hologramos ir leizerio spin
duliai yra naujesnės technikos 
atsiekimas — mokslinis feno
menas. Tačiau su įmenu kol kas 
nieko bendro neturi, nes nepa

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

8 Antanas Rūkas

VEIKALAI SCENAI
BUBULISIR DUNDULIS IR SVAJONIŲ ŠALIS^

s Kieti viršeliai. Kaina §4.00
> V j / ; '

Gauti ją galima: Mrs. E.-Rūkas, 3346 W. 65th PI. Tel. 471-0814, 
taip pat “Naujienose” “Terroj” ir pas p-Ię Pukelevičiūtę

IZEISŽSSIIBISSIIIIIISfilIIiaSIIZIZIIIEžII

ASTUONIOS 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. Dambrlūnas, 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-

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBES. 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- 
tus pinigini orderį.

M J. XX Al VU,

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

Jau išėjo seniai laukta

daro didelio įspūdžio. Net blo-l 
giau negu urvinio žmogaus brai- į 
žiniai, padaryti Altamiroje ant, 
uolėnų. Pasigėrėti galima tik-i 
tai leizerio spindulių grožiu.

Leizeris yra labai pavojingas! 
todėl, kad jį panaudojus pilna 
jėga, perpiauna storų plieną. 
Muziejuje buvo pavojinga da
ryti tokia demonstracija. Tik
tai hologramomis buvo “nufo
tografuoti” keli vaizdai šviesos 
forma, atseit, žaislinis arkliu
kas ir kt.

Gal ateis laikas, kada fizikos 
dėsniais bus galima kurti meną 
kad ir be jausmo, be estetinės 
dvasios. Ateityje visko galima 
tikėtis. Jeigu yra mašinos rai
dėms rinkti, spausdinti, skai
čiuoti, tai gal kas išras tokią 
marinų, kuri galvos, kalbės ir 
kurs be žmogaus pagalbos ?

Juodieji 
paskelbė karą

Whitney muziejui .
New Yorko Whitney meno 

muziejaus vadovybė turi galvo
sūkio . dėl j uodųj ų darbininkų, 
ypač moterų, kurie reikalauja, 
kad muziejus leistų lygiomis 
teisėmis su baltaisiais dalyvauti 
parodose. Suprantama, muzie
jus nėra nusistatęs prieš juo-

DAGYS Susimąstymas
Medžio skulptūra

Čiurlionio galerijos nuosavybė

duosius dailininkus, bet jie da
bar reikalauja, kad 1971 m. ba
landžio mėn. Whitney muzie
jų jebūtų surengta vien juodųjų 
dailininkų darbų paroda. Susi
darė grupė moterų, kurios rei
kalauja, kad gruodžio 12 d. 
rengiamoje Whitney kasmeti
nėje parodoje dalyvautų 50% 
moterų. Jos savo laiške mu
ziejaus kuratoriams pareiškė, 
kad JAV moterys sudaro pusę 
gyventojų skaičiaus. Juodųjų 
reikalavimų remia Art Workers 
Coalition ir didelė dalis baltųjų.

Kad muziejaus vadovybė at
kreiptų daugiau- dėmesio į rei- 
kalautojus, tai protestuotojai 
apmėtė žaliais kiaušiniais mu
ziejaus sienas ir laiptus.

Kaip taisyklė, visi muziejai 
parodas rengia su jury komisi
ja, o tai dėl to, kad laikomasi 
tam tikro meno lygio bei kon
trolės. Tačiau atėjo toks lai
kas, kad jaunoji karta nenori 
jokių suvaržymų nei principų. 
Jie skelbia maištingus protestus 
prieš muziejų, jeigu jų reikala
vimai nebus patenkinti. .

Zitos Sodeikienės 
paroda šį šeštadienį 
Po geros dail. EI. Marčiulio

nienės keramikos parodos, Čiur
lionio galerijoje (Chicago j e), šį 
šeštadienį, lapkričio 14 d. atida
roma tapytojos Zitos Sodeikie
nės darbų paroda.

Dail. Sodeikienė gerai pažįs
tama, užsipelniusi tapytoja hu
manistinių bei simbolinių temų. 
Jos paroda mielai laukiama. 
Atidarymas 7:00 vai. vakaro.

Paroda vyks visą savaitę.

Lietuvių parodos kitur
• Skulptoriaus Dagio darbų 

paroda įvyks Toronte lapkričio 
28 d. ir tęsis iki gruodžio 6 d. 
Church of the Resurrection 
Hall, 1011 College St.

Dailininkas šį kartą pasirodo 
,u naujesniais medžio skulptū- 
•os darbais. Prieš keletą metų 
Dagys išleido savo darbų alba
ną, kurį galima užsisakyti pas 
i u torių. Gausiai iliustruotą 
skulptūros darbais albumą spau- 
;dino Kanados ofseto .spaustuvė. 
Kaina $6.00.’

• Dail. Leono Urbono dailėą 
jaroda Bostone Tautinės sąjun
gos namuose bus atidaryta lap
kričio 13 d. 6 vai. vak.

• Dail. Antano Pelrikonio 40 
paveiksiu bus išstatyta lapkri
čio 14—15 d. New Yorke, Kul
tūros židinio patalpose.

• Dail. Ant. Rūkštelės tapy
bos paroda vyko spalio 31 ir 
lapkričio 1 d. Woodhaven, N. Y.

• Dail EI. Kepalaitės skulptū
ros paroda vyksta nuo lapkričio 
3 iki 21 d. Phoenix galerijoje, 
New Yorke.

• Dail. Adomo Galdiko tapy
bos darbų paroda buvo suruoš
ta spalio mėn. Tautinės sąjungos 
namuose, Bostone.

• Dail. Magdalenos Stankū
nienės tapybos ir grafikos paro
da yra numatyta suruošti Aust
ralijoje.

Visa visuomenė kviečiama talkon Juodųjų katalikų

R®

Taupyme Indillvl
ApdraurH IW

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

@ Seniau žmonos grasindavo, 
kad jos persikels pas motiną, 
dabar jos grasina, kad atsikvies 
motiną pas save. James Huhley

Juodieji Romos katalikai Chi
cago j e įsijungė į bendrą visai 
Amerikai negrų kampaniją išsi
kovoti didesnį vaidmenį bažny
čioje. Savo nusiskundimus ir pa
siūlymus jie yra įteikę Wash
ingtone vykstančiam Amerikos 
vyskupų susirinkimui.

Juodieji katalikai Chicago]e

3* progas asžšac tildai, ps’

HAUJIENAS

g Kaip džiaugsme, taip ir 
skausme, daina visada- yra 
mums artimiausias draugas. ;

Fr. Guell

Tkaax h> 
M. l_Worr»e 
Flessaat Laka, Midi.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

kam ją numatęs. Leidėjas ir re
daktoriai apskaičiavo, kad yra 
patenkinamos sąlygos, kuriose 
jie tiki attiksią šį darbą maždaug 
per ateinančius trejus metus. 
Bet pabrėžia, kad tarp tų sąly
gų yra ir užsakymų pagreitėji
mas, ne po trejų metų, o dabar.

Encyclopedia Lituanica turi
nio reikalais kreiptis adresu: 
S. Sužiedėlis, 68 Glendale St., 
Brockton, -Mass. 02402. Adresas 
užsakymams: Encyclopedia Li- 
tuanica, 361 W. Broadway, P. O. 
Box 95, So. Boston, Mass. 02127, 
U.S.A.

1800 So- Halsted St ■ Chicago, HL 6060
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

{steigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliami pastatyti

Encyclopedia Lituanica leidė
jo ir redaktorių spalio 19 dienos 
posėdyje Bostone patvirtiįntas 
toks redaktorių darbo paskirs
tymas :

Prof. Simas Sužiedėlis baigia 
antrojo tomo rengimą ir yra to
lesniųjų tomų darbo koordina
torius. Vincas Rastenis baigia 
antrojo tomo dalį (daugiausia 
J raidės temas) ir redaguoja 
trečiąjį tomą (K-L-M). Prof. 
Juozas Jakštas redaguoja ketvir
tąjį tomą (N-R), prof. Antanas 
Kučas — penktąjį (S-T), prof. 
Jonas Puzinas — šeštąjį (U-Z), 
o prof. Algirdas Landsbergis 
redaguoja visiems dar neišleis
tiems tomams literatūros, tea
tro, dailės temas bei tų sričių 
menininkų biografijas — apibū
dinimus. Be to, kai kurioms te
moms rengti yra pakviesti ir vė
liau bus kviečiami savo srities 
žinovai.

Asmenys, kurie jaučiasi turį 
tai ar kitai temai nušviesti duo
menų, šia proga kviečiami pa
informuoti apie tai S. Sužiedėlį 
arba atitinkamo tomo redakto
rių šis kvietimas skelbiamas vie
šai ypač dėl to, kad redaktoriai 
nesijaučia galį tobulai numany
ti, kas kokių turi viešai dar ne
paskelbtų, bet šiai enciklopedi
jai reikšmingų duomenų.

Ta pačia proga leidykla krei
piasi ir su kvietimu į visą šios 
enciklopedijos leidimui taip aiš
kiai ir be svyravimų pritarusią 
lietuvių visuomenę, primindama, 
kad dabar kai angliškosios litua
nistinės enciklopedijos rengimo 
darbas jau suorganizuotas taip, 
kad įmanoma gana apytikriai 
ir gana realistiškai numanyti to 
darbo atlikimo terminų tvarka
raštį, atėjo laikas ir visiems pri
tarėjams savo pritarimą irgi su
konkretinti ir imtis Encyclope
dia Lituanica nebeatidėliojant 
užsisakyti ar užsakyti, kas yra

NAUJIENAS——a Tarasam—

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti /NAUJtENO&S. (
’ r .?- ,«• ‘ ■ Jt

Prašome siusti čekį arba Money Orderį tokiu .adresu: 
.< ■; ... -.y ;

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Qhic^o, infeę^ JW8.

Pas mus taupomi .jūsų pinigai 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 prieĮ 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

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

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai, '

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu* 
vos kraštas, tniestiėčiu, kaimiečių’ ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit . / įi
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DAGYS "Paslaptis"
Medžio skulptūra

DAIL. ŠIDLAUSKAS
LAIMĖJO PREMIJĄ

Praėjusį sekmadienį, lapkri
čio 8 d. Palette and Chisel Aca
demy of Fine Arts, 1012 N. De

arborn St., buvo atidaryta dai
lės paroda, šioj parodoje dail. 
Šidlauskas laimėjo, premijų ir 
auksinį medulį už moters alie
jinį portretų. Jis ir anksčiau 
Palette and Chisel grupinėje pa
rodoje buvo išstatęs porą juodas 
— baltas mergaičių portretukų.

Palette and Chisel dailininkų 
organizacija šiais melais pami
nėjo savo 75 metų deimantinę 
sukaktį.*

Šių žinių pranešė muz. Jonas 
Byanskas, kuris parodos atida
ryme akoniponavo solistams.

ANGLIJA PASKUTINĖ
Anglija paskutinė, kuri pri

ėmė Italijos Renesanso stilių. 
Pirmasis architektas, kuris su
pažindino su tikrųja italų archi
tektūra, buvo Inigo Jones (1572 
—1652). Jo darbų tęsė arch. 
Christopher Wren, kurio pla
nais buvo pastatyta gražioji šv. 
Povilo bažnyčia Londone.

Flėmas Anthony Van Dyck 
(1599—1641) garsusis portre
tistas ir aliejinės tapybos išradė
jas, padarė didelės įtakos anglų 
dailininkams — Gainsborough, 
Reynolds ir kt. Nuo to laiko, 
Anglijoje atsirado didelis por
tretų pareikalavimas.

drauge su juodžiais kitose Ame
rikos vietose tiki, kad bažnyčia 
delsia ir yra nejautri gyvybi
niams rasiniams reikalams, par 
reiškė nacionalinės juodųjų ka
talikų pasauliečių organizacijos 
vadas Stephen Carter.

Daugiau kaip 47 milijonų 
Amerikos katalikų tarpe negrų 
katalikų yra 800,000, tai yį(ą 
maždaug penkiasdešimtoji dale
lė, kuri nedaugėja, o gresia vi
siškai sunykti.

“Jei juodieji katalikai pasau
liečiai “nesueis į krūvą”, pasa
kė kovingas negrų kunigas Chi
cago j e George Clement”, tuomet 
juodieji katalikai dvasininkai te
gul verčiau nusiima savo atbu
lus kalnierius ir juos numeta'ša- 
lin”. ’ V

«• ' Ai

Juodųjų katalikų pasauliečių 
susirinkimas (caucus) neseniai 
Philadelfijoje^ paskelbė pareiš
kimą, kad katalikų bažnyčia 
“juodųjų bendruomenėje mirš
tanti institucija”. Ji visišk'ąi 
nesugebėjusi suprasti, kad juo
dųjų vadovybė bažnyčioje yęa 
reikalinga “nuo apačios iki vir
šaus”. '■

Vienas negrų pasiūlymų vys
kupams yra reikalavimas skir
ti $3 milijonus trijų metų bėgy
je Juodųjų Katalikų naciona
liniam ofisui, ...................... x

-

r Juozės Vaičiūnienės knyga į
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS ( j 

ĮI 100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00. !
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. į i

S Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau- I
| giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. f 
| Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant ' h

čekį ar Money orderį tokiu adresu:
| NAUJIENOS, f
I 1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608 I



I“'

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co-, Inc. 

1^39 So. Halated Street, Chicago, HL 60608. Telephone HA M100

SECOND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
tn Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months. $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiuose

metams $20.00 
pusei metų_____________ $11.00
trims mėnesiams  ______ $6.00
vienam mėnesiui $2.00

Kitose JAV vietose;
metams -________________  $18.00
pusei metų$10.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus gekm^dienių-% nuo
9 vai ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Komunistai keikia Naujienas
Okupacinė sovietų valdžia Naujienų “tarybinėn.” 

Lietuvon neįleidžia. Centralinėje Vilniaus pašto įstaigo
je, pro kurią praeina visas Lietuvon siunčiamas ir iš 
Lietuvos išsiunčiamas paštas, dieną ir naktį sėdi daugiau 
negu šimtas cenzorių, kurie peržiūri kiekvieną ateinantį 
ir išeinantį laišką, laikraštį, knygą ar bet kurį kitą paš
tu siunčiamą spaudinį. Vienų laiškų, laikraščių ir kny
gų visai nepraleidžia, kitus nusifotografuoja ir pralei
džia, o dar kitiems nieko nedaro, vėl voką užlipdo ir pra
leidžia. Sovietų valdžia nori žinoti, ką kas galvoja, ką 
rašo ir kam rašo. Labai dažnai pagal tuos laiškus sovie
tų policija nusprendžia, kas daryti su laiško rašėju — 
palikti jį Lietuvoje ar be teismo išsiųsti į kokią Uzbekiją 

- ar kitą sovietinės tremties vietą.
Okupantas Naujienų bijo. Jam nepatinka Naujieno

se skelbiama prievarta, kurią okupantas naudoja prieš 
Lietuvos gyventojus, ypač prieš Lietuvos jaunimą. Oku
pantui nepatinka, kai Naujienos ' pasvilina akis kiekvie
nam sovietinės valdžios atstovui, be jokio pasigailėjimo 
išnaudojančiam paprastus krašto gyventojus. Komunis
tai pasiskiria sau didžiausias algas, pasirenka naujausius 
butus, gauna privilegijas pirkti maistą ir drabužius pus- 

t dykiai, o paprastiems žmonėms tenka gyventi skylėtose 
pastogėse, kurias ir užsieniečiams gėda parodyti; tenka 
lopą ant lopo dėti kūnui apdengti ir pusbadžiu gyventi.

Į Lietuvą siunčiamas Naujienas sulaiko cenzoriai, 
kaip jie sulaiko ir kitą nekomunistinę spaudą. Kartais 
jie sulaiko kai kuriuos Vilnies ir Laisvės numerius, kad 
skaitytojai ir tarp eilučių neįskaitytų, kas Amerikoje 
darosi' ir ką Amerikos lietuviai galvoja apie okupantus 

į ir visą komunistinę išnaudojimo sistemą. Prie kitų oku- 
A pantas nekimba, bet prie Naujienų kabinėjasi kiekviena 

proga. Rusams labai nepatiko mūsų dienraščio įžanginis, 
. kuriame buvo kalbama apie Naujienų stilių. Dėl paties 

stiliaus jis, gal būtų ir tylėjęs, bet jam labiausiai nepa
tinka Naujienose rašoma tiesa apie dabartinę Lietuvos 
gyventojų būklę. Okupantas pakišo kelis Naujienų nu
merius naujai rusišką žurnalizmo mokyklą baigusiam Jo
nui Lukoševičiui ir liepė pakomentuoti. Tie komentarai 
buvo paruošti ir paskelbti ne okupuotoje Lietuvje komu
nistų skleidžiamoje spaudoje, bet užsienio lietuviams 
siunčiamame “Gimtajame krašte”. Minėtas sovietinis 
žurnalistas savo straipsnelį pavadino “Kuklumas nau-

trims mėnesiams ________ '$5.00
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje: •
metams$20.00
pusei metų  $11.00
vienam mėnesiui$2.00

Užsieniuose:
metams  $21.00 
pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui  $2 JO

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
ILL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

(Žiūrėk Naujienų 263 nr.)
Tamstos, p. J. Jakštai, iš isto

riškojo Olimpo kanuolės, stip
riu rūstumu užtaisytas ir pa
leistas šūvis, siunčiąs studijuoti 
istorijos mokslų, man priminė 
karišką anekdotą apie kapitoną, 
turėjusį drąsos suabejoti nevy
kusiu dekoruoto generolo parė
dymu. Iššauktas pasiaiškinti, 
kapitonas sumišęs užmiršo pa
sakyti, kad ir jis ragavęs tų pat 
karo mokslų. O tai įtūžusiam 
viršininkui generolui davė pro
gos įsakymo keliu pasiųsti kapi
toną karo mokslų pakartoti...

Taip, esu istorijos mylėtojas, 
turėjęs progos studentaudamas 
tų mokslų šiek tiek paragauti. 
Pirmoje eilėje, tad lenkiu galvą 
prieš tuos savo tautos istorijos 
mylėtojus, kurie, pašaipiais šio 
lietuviškojo istoriko žodžiais, 

jienieti&kai”, feljetoniškai prašneko apie pagrindines 
Naujienų stiliaus ypatybes ir šitaip baigė savo darbą:

“Daug apie save pasakė Naujienos, bet įgimtas 
kuklumas, matyt, neleido išsakyti visko. Tad, nors 
ir ne taip lengvai ir grakščiai, kaip moka Naujienos, 
noriu užbaigti šio laikraščio stiliaus apibūdinimą: 

jam būdingas vaizdingumas — tokių keiksmažo
džių, kaip Naujienos, jau vengia ir kaimo bernai;

jam būdingas ištikimumas tradicijoms — laik
raščiui visada pakanka tų pačių keliasdešimties žo
džių;
jam būdingas atkaklumas — visiems kitiems emigra
cijos laikraščiams jau atsibodo kartoti aiškias nesą
mones apie Tarybų Lietuvą, o-Naujienoms — ne... 
Tad ką ir kaip berašytų Naujienos — nesistebėkite: 
toks jų stilius. (“Gimtasis kraštas”, 1970 m., rugpjū
čio 20 d., 4psl.).

, Kaltas čia, žinoma, ne tiesmokas Naujienų stilius, 
bet okupanto primestas žiaurus gyvenimas Lietuvoje gy
venantiems žmonėms. Niekad dideliu žodingumu nesigy- 
rėme, bet stengėmės taip rašyti, kad didelė mūsų skaity
tojų dauguma suprastų dėstomas mintis; kad juodas ne
būtų baltas; kad melas nebūtų aprėdytas tariama tiesa; 
kad naujos laidos “žurnalistams” nereikėtų dėti į kaimo 
bernų lūpas keiksmažodžių prieš Naujienas, kai šimtai 
cenzorių daboja, kad tos Naujienos į lietuvišką kaimą ne
patektų.. ...

Gailmas daiktas, kad kitiems jau ir nusibodo rašyti 
apie gyvenimą “tarybų” Lietuvoje; vieni pradeda kartoti 
paties Chruščiovo mestą tvirtinimą, kad sovietų imperi
joje gyvenimas “kasdien vis gerėja ir gerėja”; kitiems at- 
rodo, kad vis dėlto reikia “bendradarbiauti”, nors tas 
“bendradarbiavimas” yra ir vienpusiškas; o tretieji lietu
viams pasakoja arabiškas šnipų istorijas, kad nereikėtų 
padirbėti ir parašyti apie labai jau ne arabišką, bet tik
rai rusišką gyvenimą visoje- okupuotoje Lietuvoje. Nau
jienos ir toliau skelbs žinias apie baisiai žiaurų gyvenimą 
rusų okupuotoje Lietuvoje ir apie tą prievartą, kurią 
okupantas vartoja prieš įvairius lukoševičius, šovas ir 
kitus apmokamus plunksnagraužius.

pristatomi, “kaip būdingas žen
klas, kilusio susidomėjimo mūsų 
praeitimi išeiviško gyvenimo ap
linkumoje (ypač pasiekusieji se
nesnį amžių) slėgiančio dabar
ties gyvenimo ir kylančios nos
talgijos apimti, budiną dėmesį 
praeičiai”. Ypatingai gerbiu vi
sus tuos, kurie anksčiau neturė
ję galimybės giliau pažinti sa
vo tautos praeities, dabar, se- 
nesniame amžiuje, turėdami lais
vesnio laiko, užuot jį praleisti 
prie baro ar žaliojo stalo, ta praei 
timi domisi ir pagal savo išgales 
kelia jos problemas spaudoj e, su
sirinkimuose ar gyvu žodžiu ir 
randa progos jomis sužadinti rū
pestį bei susidomėjimą jaunoje 
kartoje — savo anūkuose.

Mat, tų istorijos šakų, nuo 
pavienio žmogaus iki pasaulio

V. ŽEMAITIS žmonijos isiorijos, yra tiek daug,
> kad galėjo būti, jog aš visai kitą 
istoriją, negu Tamsta 8 metus 
vėliau klausėte slauniame Ber
lyno mieste. Aš klausiau tau
tos ūkio istoriją (die Volkswirt- 
schatslehre), o vėliau Dresdene 
(Tharandt) pas istoriką geheirn- 
ratą prof. dr. Jentsch teko pora 
semestrų klausyti jo paskaitų su 
įvadu apie istorijos mokslų pa
grindus, specialiai iš miškinin
kystės istorijos bei politikos iš
laikyti kvotimus ir pas jį pada
ryti gerai įvertintu laipsniu dip
lominį darbą.

Tiesa, vėliau nebuvo sąlygų 
“dantų atšipinti, kramtant isto
rijos mokslus”, bet, gal būt, tų 
jaunų dienų istorijos pomėgiai, 
turint laisvesnio laiko, vis knie
tė juos prisiminti, pastudijuoti 
ir šį bei tą parašyti. Juk visur 
profesoriai studentus įtaigoja, 
kad universitetas neiškepa pil
nai paruoštų specialistų, jis tik 
nustato gaires ir duoda nurody
mus, kur jiems praktiškam gy
venime, esant reikalui, teks 
kreiptis, ieškoti papildomų ži
nių, kad būtų savo dalyko žino
vais — specialistais. Kartais, 
šiam margesniam už genį pasau
lyje, pavyzdžiui, būna ir tokių 
“kur j ozų”. Mano bendramokslis 
J- S., padaręs net istorijos mok
slų daktaratą, ta istorija visai 
nesidomi; neseniai gautame laiš
ke vieno istoriko (olimpiečio) 
buvau įspėtas; “Nelaikykite jį 
(Švobą) autoritetu, kol anas 
nestudijavo geriau istorijos”. 
Tik iš šio trumpo sakinio nebu
vo aišku, ar dėl to, kad jis Gedi
miną, Vytautą Lietuvos kara
liais vadina, ar kuom kitu jis 
tapo užrūstintas. Kiek žinau, 
jis yra lygiateisis istorikas, tuos 
istorijos mokslus Kauno Vytau
to D. universitete baigęs. Arba 
ir vėl, teisininkai — istorijos 
mylėtojai, kaip P. Klimas, Janu
laitis, yra pilnai užsitarnavę sė
dėti istorikų Olimpe;
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Po šios pirmos pažinties (įžan- 

gėlės, dabar eikime prie dalyko 
(ad rem). .Aišku, kiekvienas ne 
blogos valios- istorikas savo stu
dijose ieško ir siekia pateikti ul- 
timum verbum veriatis (aukš
čiausią tiesą), bet atsitinka, kad 
prie geriausių norų ne visuomet 
tai pavyksta. Klysti žmogui 
įgimta, ir kol nepastebima auto
riaus aiškios tendencijos, klas
tojimo, ar blogos valios, tai klai
dos lieka atleistinos. Dr. Horst 
Jablonowski savo gana objekty
viam, kruopščiai ir dokumentuo
tai paruoštam veikale: “West- 
russland zwischen Wilna and 
Moskau” Leiden, 1955, skirtam 
XV šimt. lietuvių — rusų san
tykių raidai L. Didž. Kunigaikš
tystėje, sako, kad rusai buvę 
kultūringesni už lietuvius (p.

23). Jis čia remiasi Ch. Štahgo 
nuomone (žr.: die Westrossische 
Kanzleisprache in Grf. Litauen, 

11935), kad kadaise “ortodoksų 
kunigai ir vienuoliai buvę vie
ninteliai, kurie lietuvių valsty
bėje galėję skaityti ir rašyti”. 
Šią aiškiai klaidingą išvadą, jis 
gauna perkeldamas mažos gru
pelės sugebėjimus plačiai rusų 
tautos masei.

r Doc. Jonas Aleksa (žiūr. .* “Lie
tuviškų gyvenimo kelių beieš
kant” ? Kaunas, 1933, II t. pusi. 
351) sako; “Kaip pastarųjų me
tų tyrimai rodo, Lietuva buvo 
daug tirščiau gyvenama, negu 
lietuvių užimamos rusų teritori
jos. Be to lietuviai buvo žymiai 
kultūringesni už rusus. Tai ir 
suteikė lietuviams progos už
imti tokius didelius plotus Ry
tuose ir juos sėkmingai tvarky
ti”. Aišku, klaidinga mums ne
palanki nuomonė (išvada) reiš
kiama svetimšalio istoriko, mus 
daug mažiau jaudina negu klai
dingai padaryta savojo.

Pavėluoto Lietuvos krikšto 
tema yra labai intriguojanti, tiek 
daug savyje slepianti neaišku
mų, iš tos taip ilgos lietuvių tau
tos žūtbūtinės kovos, kad pate
kusia į rankas Jūsų tuo klausi
mu studijėlę su godumu ’stvė- 
riausi skaityti. Skaičiau’ ją ne 
vienu užmoju ir ne vidunakčiu, 
kai pereinama į sapnų pasaulį 
(taip rašote, skaitę istoriko Jur
ginio ir mano str.), bet trejetą 
kartų ir dienos metu, ieškoda
mas atsakymo į Jūsų str. pra
džioje patiektus atsakyti klausi
mus. Bet, atleiskite, ko aš ieš
kojau ne viską radau. Aš pasi
dariau Jūsų aiškiai ir konden
suotai išdėstytų istorinių duo
menų santrauką, bet pabaigoje 
— išvadose dėl tos nelemtos Po
piežiaus bulės — nepamatuotai 
kaltinančios . lietuvių valdovus 
ir dėl tos Pašuto (su Jūsų ne
aiškiu pritarimu) išvados — vi
są to pavėluoto krikšto kaltę 
užkraunančią Ordinui, likau pri
blokštas.

čia man kilo visa eilė klau
simų ir Įtarimas, kad Jūs, dak
tare, patys nesate tuo tikras, 
kad čia dar turėjo būti kitos 
stipresnės, veikiančios į Ordiną 
jėgos, kurias Jūs vengėte ati
dengti. Gyvename ne už geleži
nės uždangos, bet laisvame pa
saulyje! Dėl to aš Jums primi
niau prasilenkimą su istorine tie
sa. Dabar savo “pasiaiškinime” 
Jūs daug aiškiau pasisakote, bet 
su pora Jūsų tezių, ypač kaip 
lietuvio istoriko, sutikti negali
ma, apie tai kalbėsime vėliau.

Ryšium su ta Popiežiaus bule, 
nukreipta prieš Lietuvos valdo
vus, kilo visa eilė klausimų. Gal, 
iš. tiesų, kelti patys Lietuvos 
valdovai, kad jie nesuprato lai
ko dvasios, svarbiausia Kristaus 

evangelijos dėsnių, buvo užsi
spyrę sava pagonybėje, ir be 
reikalo karuose žudė savo žmo
nes? Sakysim, jei priimti krik
ščionybę iš savo priešų buvo ne
paranku, tai jie laisvai galėjo 
ją priimti iš savo pavaldinių Ry- 
itų apeigų krikščionių? Kodėl to
ji krikščionybė, kaip Jūs savo 
str. pradžioje pastebėjote, sus
tojo, kaip ties nepereinama pa
goniškos Lietuvos siena? Be to, 
iš viso kas buvo toji lietuvių pa
goniškoji religija, kuri, net ke
letą šimtmečių krikščionybės 
apsupta, prieš ją sėkmingai at
silaikė? Ką sako apie tai, Jūsų 
tik paviršutiniai prisiminti, Ge
dimino- laiškai? Aišku, visam 
tam klausimui reikalinga daug 
platesnės studijos, bet čia būtų 
buvę labai pravartu, savą stu
diją bent dvejeta-trejta pusla
pių papildyti.

Dėl to saVo recenzinėje bro
šiūroje mėginau nors trumpai į 
kai kuriuos jų atsakyti; panau
doti Gedimino laiškų ištraukas, 
vertė šie motyvai. Tiesa, šie laiš
kai kiekvienam' istorikui gerai 
žinomi, bet plačiai lietuvių vi
suomenei daugumoje yra terra 
incognita. Juos reikia studijuo
ti ir interpretuoti, neužtenka 
skubomis perskaityti. Kai aš 
vieno tų laiškų (knygos) savi
ninko paklausiau, ką jis juose 
įdomesnio rado, tai jis man pa
sakė, tik tiek prisimenąs, kad 
Gediminas krikštyti atsisakęs, 
išplūdęs krikščionis, pats save 
ir kitų buvo vadinamas kara
lium.

O taip tik tie laiškai yra vie
nas iš istorinių autentiškų do
kumentų, pilnai ir aiškiai atsa
kąs į daugelį su Lietuvos krikš
tu surištų klausimų. Iš tų laiš
kų, trumpai patiektų svarbesnių 
ištraukų, matyti, kad lietuvių 
tautos elitas (gal dėka dorų, są
žiningų pranč. ir domininkonų 
vienuolių) turėjo, daug geresnį 
supratimą apie krikščionybės 
esmę, jos mokslą, negu tų laikų 
įvairūs dignitoriai, krikščioniš
ki valdovai, ar tariami krikščio
nys, kryžiaus ženklais apsikars
tę — vokiečiai kryžiuočiai. Ged. 
laiškai parodo Lietuvos valdovo 
nuoširdų norą apsikrikštyti, su 
visais kaimynais taikoje gyven
ti, jo aukštą moralės (doros) 
principų supratimą, parodo lie
tuvių pagonių tikėjimo esmę (ti
kėjimą į tą patį vieną Dievą) 
ir pateikia šiurpų vaizdą (kalti
nimą) Vakarų Europos krikš
čionybės nuosmukio, kuris fak- 

■ tinai ir buvo svarbiausia to su
trukdyta Lietuvos krikšto kliū
tim.

(Bus daugiau)

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI "NAUJIENAS”

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKASLIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

Devyni nemunai, devynios saulės.
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny.
Kaimenė kuterių, prigludusi prie kranto, 
Šviežia žuvim alsuoja ir aitria derva.

Kada užgęsta raudoni stogai žalių kaštonų vygėj,
Skirvytė mirkčioja bakenų akimis.
Devyni nemunai žvaigždes per naktį plukdo 
Į Kuršių marių mėlynus tinklus.

, Vytautas Mačiuika

I—OJI DALIS —

2
Rieške buvo “Viešvilės” laivo kapitonas. Atsmau

kęs kepurę nuo kaktos, jis pradėjo krapštyti paausį, 
svarstydamas koki čia atsakvma duoti.

— Anglių tai aš dar turiu pakankamai. Bet apsi
imti tavo laivą vilkti , atrodo, būtų per rizikinga.

Prasidėjo karštligiškos derybos ir tik Rosfeldui 
pasižadėjus imli visą atsakomybę dėl galimų nuosto- 

.. lių tokio žygio melu, pagaliau suliko eiti i pagalbą.
Nuo čia viskas turėjo vykti žaibo greičiu. “Viešvi

lė’’ visu garu nupūkšnojo link celiuliozės fabriko, kur 
pasitikęs Rosfeldo pergą prie jos pritvirtino trosus ir 
kuo skubiausiai ėmė traukti. Bet jau tarp tiltų Nemu
no ižas susispyrė taip tirštai, jog pasidarė aišku, kad 
“Viešvilė" savo jėgomis Rosfeldo laivo nebeištemps iš 
ledų. .

Dabar tokios pat skubios derybos prasidėjo ir su 
“Birutės” laivo kapitonu. Pagaliau, šių derybų pasė
koje. “Birutė” prisijungė prie “Viešvilės” ir taip jung
tinėmis abiejų garlaivių pajėgomis Rosfeldo laivas vė 
buvo išjudintas iš ji supančių ledų ir pradėjo slinkti 
pirmyn tarp tirštai susikimšusių ledų ižo. Su garsiu 
triukšmu besitrindamos tarpusavy ir į laivo šonus, le-

do lytys vis tik pasitraukdavo laivui iš kelio, tačiau vi
są laiką reikėjo prisibijoti, kad garlaivių ratai gali 
kiekvienu metu lūžti užkabinę per storą ledo lyties ga
balą, neįstengdami jo sutrupinti.

O tačiau šios nutrūktgalviškos kelionės tolimesnė 
eiga tapo dar dramatiškesnė, tuo pačiu metu pakilus 
audrai su stipriu vakariniu vėju, nešančiu tirštas snie
go mases. Tokiam stipriam vėjui pučiant, Rosfeldas 
nutarė jį įkinkyti į savo laivo bures. Su vėjo įtemptom 
pryšakinėmis burėmis, didžiąja bure ir keturkampe 
jure jo laivas šioje audringoje panoramoje atrodė lyg 
“Skrajojantis Olandas” iš Vagnerio operos, trosais 
tempiamas Į uostą.

Abiejų garlaivių pečkūriai plūkėsi suprakaitavę 
versdami anglių mases į įkaitintus peičius ir keikėsi 
kaip šiaučiai, nes bures iškėlus ir smarkiems vėjo gū
siams laivą išrausant iš linijos, jiems reikėjo be palio
vos dirbti.

Ta vaiduokliška drama virš Nemuno vandenų be
matant atkreipė daugelio panemunių gyventojų dėmė
si ir žmonių būriai pradėjo bėgti link Nemuno, norė
dami matyti visas’ smulkmenas tokio nekasdieniško 
vaizdo, kur trys susikibę laivai kovojo su Nemuno ižu, 
kad burlaivio Įgula galėtų saugiai pasiekti žiemojimo 
uostą, o tada išsiskirsčiusi po namus švęstų Kalėdų 
šventes su saviškiais. Aukštuosiuose Eiguliuose jauni

mas net įsilipo į žvalgakalnio stebėjimo bokštą, kad 
rgeriau galėtų stebėti kaip šitos lenkh’nės’su Nemuno 
ižu pasibaigs. Ūkininkai iš Sokaičių ir Baltupėnų ne
patingėjo kartis net ir ant savo namų stogų, žingei
džiai sekdami sios prieškalėdinės dramos eiga Nemuno 
vandenyse.

Pagaliau laivui vis tik pasisekė pasiekti Trapėnus 
ir taip buvo laimėtos tos dramatiškos lenktynės su kiek 
viena akimirka tirštėjančiu Nemuno ižu ir įsisiautėju
sią prieškalėdine audra

KALĖDOS ANT LAIVO KURŠMARĖSE

Tai staigiai šalčių bangai užeinant, Karklės uoste 
Kuršių Marėse Pakalnės apskrity stovėjo du dvistiebiai 
burlaiviai. Tai buvo kapitonų Biefeldo ir Blažio lai
vai. Kapitono Blažio laivo savininku buvo senis šakys, 
kuris dėl savo senyvo amžiaus buvo pasitraukęs į pen
siją ir gaudavo iš savo laivo metinių pajamų tam tikrą 
pelno dali. Kapitono Blažio šeima buvo kilusi iš aukš
tutinės upės apylinkių Nemuno deltoje, gi Biefeldų 
laivas paprastai žiemodavo Tilžės uoste. Abu Karklės 
uoste sustoję laivai į čia buvo atgabenę plytų krovinius, 
kurių pusę turėjo iškratyti Karklės uoste, gi kita to 
krovinio dalis turėjo būti pristatyta į Nemunyną.

Taip netikėtai užgriuvęs stiprus šaltis šių laivinin
kų padėtį padarė labai painia ir komplikuota. Plytų 
krovinio iškrovimas ėjo labai lėtai Darbą privarius 
prie galo laivai jau buvo tvirtai įšalę į ledą. Apie toli- 
imesnę kelionę į Nemunyną iškrovimui likusio plytų 
krovinio nebuvo jokios galimybės, o tuo mažiau buvo 
vilčių su laivu grįžti į tėviškės uostą. Su kapitonu Bla
žiu ant laivo buvo ir visa jo šeima ir jis saviškius guodė, 
kad prieš pačias Kalėdas dar gali užeiti atodrėkis ir 
orui atšilus ledai dar gali pasiliuosuoti ir laivui atida
ryti kelią.

(Bus daugiau)



DR. ANNA BALiUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
IR GERKLELIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET
Ofiso telef u P Respect 8-3229

Rexid. telef.; WAfbrook 5*5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

Rez. tei. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MvffcKŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neaisiuepia, sKamoinu. 37^-čU12

Telefu PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHiKURGAS 

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

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

.. P ŠILEIKIS. 0. P. j
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1J

2850 West 63rd Chicago, III. 60629
Telef.: PRospect 6-5084

_
I

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

Lietuviškų kryžių
suprastų, kodėl lietuviai taip 
įnirtusiai kovoja dėl savo tei
sių, lietuviškų papročių ir lie-

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad. penktadieni nuo 1—5, tree. 
_____ ir sestad, tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA
27u* W. ii st SlREcT

Tek: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, i—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

seštad. 10—2 vai,

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISiN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3344 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

G IJ Ž A U S K Ų
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET

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

GRADINSKAS
STALINIS 

RADIJAS - PATEFONAS 
TIK 26 INC. PLAT.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮI

MOVIN G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882V

PERKRAUSTYMAJ

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus

Valandos: pinnad., ketvirtad. 5—8, 
antrad. 2—4.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7Tst STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir. nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

-------  ■—■■■■ ■ n- ■ - -------- ------------------------------------------------------------ -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiLA. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 valį

. . ...
Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

DR. LEONAS SEIEUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St 
Tel.: 9254296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYTI TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24, vai. po pietų ir kitu laiku 

, pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS

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

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

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Komitetas pasauliečių tei-į 
sems apsaugoti Sv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, jau treji 
metai kaip kovoja su visokio
mis negerovėmis. Šiam komi
tetui vadovauja energingas lie
tuvis Algis Regis ir kiti talki 
ninkai to komiteto nariai.

Šis komitetas spalio 29 d. 
Jaunimo Centre buvo sušaukęs 
Šv. Kazimiero kapinių albu
mo prenumeratorių ir rėmėjų 
susirinkimą aptarti minėto al
bumo išleidimo reikalu. At
vyko apie 30 asmenų, nors pre 
numeratų jau turima žymiai 
daugiau. Kitame susirinkime, 
kuris įvyks greitu laiku, turė
tų pasistengti ątvykti ir likusie 
ji prenumeratoriai, duoti savo 
patarimus, pareikšti nuomo
nes ir įsijungti į aktyvų darbą. 
Dabar išleisti paprastą knygą 
reikia padėti daug pastangų, o 
ką kalbėti apie tokios apimties 
darbą, kaip albumas? Jis bus 
ypatingas, todėl brangiai kai
nuoja.

Tą dieną plačiau visą reika
lą nupasakojo pirm. Alg. Re
gis. Paaiškėjo, kar tėvas A. 
Kezys jau yra paruošęs Šv. Ka
zimiero kapuose įdomesnių ir 
meninės vertės turinčių kryžių 
albumą. Kryžiai daugumoje 
turi religinį ir tautinį motyvą. 
Jie yra suprojektuoti kelių lie
tuvių menininkų. Šitokio albu
mo išleidimas būtų labai reikš
mingas dabartiniu momentu, 
kai reikia įrodinėti, • kodėl lie
tuviai taip myli savo kapines ir 
ką jie ten turi n* nori Įamžinti. 
Tokių minčių vedinas fotogra
fas įamžino tokių paminklų bei 
kryžių atminimą. Dabar lieka 
padaryti, kad juos galėtų ma
tyti tūkstančiai lietuvių ir sve
timtaučių, kaip lietuviai ger
bia savo mirusiuosius ir kokie 
meniškos vertės paminklai yra 
statomi kapuose. Tuomet jie

KELIONĖS Į LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

Jeigu ateinančiais metais^ rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtu 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesne.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje Įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile7 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

PIRKITE JAV TAUPYMO SONUS.

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

Air AH the Way 
30-lb. Limit

NOY. 28

Paskutine data kalėdiniams- siunti
niams į užsienius siysti yra lapkričio 
28 dL, jei jie siunčiami oro paštu. Vė
liau issiuntus, paštas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

tuviškų kapinių išlikimo..
Tėvas A. Kezys nušvietė ir 

paaiškino jo darbo detales, 
sakydamas, kad šis albumas 
ir jo parodymas platesnei vi
suomenei būtų tik pradžia ki
tiems darbams, kurie laukia 
ateityje. Religiniai ir tautiniai 
reikalai būtų apimti. Mūsų 
dailininkai yta. įdėję daug me 
no į esamus paminklus šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse. To
kių gražių ir vertingų pamin
klų niekur nerasime. Jie yra 
mieli lietuvio akiai ir širdžiai. 
Gali, sako vaikščioti po kapi
nes ir me'dituoti. Taip pavei
kia jie lietuvio širdį, sielą ir 
jaukiai nuteikia, lyg būtum 
kokiame mauzoliejuje, kur 
po žemėmis guli tūkstančiai sa
vųjų tautiečių, o jų kapus puo
šia toki įdomūs ir meniškai 
vertingi paminklai. Jie būtų 
galima suskirstyti į kelias da
lis, pav paminklai — kryžiai 
nuo 1903 m. bei XIX šimt pa
baigos patys naujieji ir atskiri 
paminklai, pilni meno pavyz
džių, kurie verti parodyti vi
suomenei kaip tautinį ir religi
nį meną.

Albumo kaina nustatyta $25. 
Iki šiol jo prenumeratorių jau 
užsirašė virš 70 asmenų, ta
čiau jų reikia penkis kartus 
daugiau, nes su pora tūkstan
čių dolerių tokio darbo atlikti 
neįmanoma.

Kalbėjo dar keliolika asme
nų. Visų mintys buvo teigia
mos, skatinančios ir padedan
čios. Niekas prieš tokio leidi
nio paruošimą nepasisakė

Tuo reikalu nutarta greitai 
turėti kitą susirinkimą ir pa
ruoštą albumo išleidimo planą.

Antanas Gintneris

nu. ARK.
Spalio 23 d. Continental ben

drovės autobusu išvykau į Chi- 
cagą. Tos bendrovės autobusai 
modernūs, patarnavimas geras, 
žodžiu, daroma viskas, kad kelei
viai būtą patenkinti. Autobusuo
se įrengti vėsintuvai, išvietės, 
šviesos sutvarkytos taip, kad 
būtų patogu skaityti.

Tačiau yra ir blogų pusių, su
sijusių su kelione. Iš tų blogy
bių pirmiausia tenka pažymėti 
per daug dažnus sustojimus įvai
riose vietovėse. Sustoja mažuo
se miestukuose daugiau kelei
vių pasiimti. Pasiima taip pat 
ir paštą. Dėl tų sustojimų kelio
nė užtrunka apie 21 valandą. Va
dinasi, kokiomis šešiomis ar sep
tyniomis valandomis ilgiau, ne
gu ji būtų padaryta be tų sus
tojimų. Pavyzdžiui, aš iš Hot 
Springs išvažiavau 11 vai. ry
to, o Chicagą pasiekiau kitos 
dienos 8 vai. ryto. .Ir tai tik jos 
priemiesčius. Autobusas susto
jo Kankekee mieste pašto ir dau
giau keleivių pasiimti.

Tie trukdymai ir nuolatiniai 
sustojimai tik nervina keleivius, 
ypač tuos, kurie atlieka ilges
nes keliones.

žinoma, panaši istorija pasi
kartoja ir grįžtant atgal į Hot 
Springs.

Alano manymu, kai kurie au
tobusai turėtų būti “ekspresi
niai”. Tokiems nereikėtų tiek 
daug sustojimų daryti.

Laukais važiuojant jau aiš
kiai matosi, kad “Dėdė Rudenė
lis” iš šiaurės keliauja į pietus, 
puošdamas medžią ir krūmą la
pus įvairiausiomis spalvomis. O 
po vienos kitos savaitės tie pra
važiuojami laukai bus balto snie
go padengti. Tada lauksime pa
vasarėlio... , Važiavęs

GABI MATEMATIKĖ

iŠ KARDIŠKOS PADANGC
PORT COLBORNE, Ont. —
Mūsų, palyginti, negausingo

je lietuvių kolonijoje ponai Pvad- 
vilai (Jonas ir Sofija) labiausiai 
išsiskiria. Jie išsiskiria kaipo 
žymiausiai lietuvių organizaci- 
jų fr bendrai lietuvių reikalų pa
laikytojai bei rėmėjai.

Jonas Radvilas yra kilęs nuo 
Tauragės. Stambaus ūkininko 
sūnus, jis buvo vienas pirmų
jų karių, kuris stojo ginti Lietu
vos nepriklausomybę. Grįžęs iš 
kariuomenės, jis nusitarė laimės 
ieškoti Kanadoje.

Daug vargo, daug nemalonu
mų Jonui teko patirti svetima
me krašte. Teko kurį laiką ves
ti tiesiog klajoklio gyvenimą, 
nes nelengva buvo įsikurti, susi
rasti žmoniškesnį darbą. Būda
mas jaunas ir stiprus vyras, jis 
nepalūžo. Manitobos vienoje ka
sykloje jis pradėjo dirbti. Ir dvy
lika metų ten išdirbo. Kaipo su
manus ir pareigingas darbinin
kas kasyklos vadovybės buvo 
įvertintas ir apdovanotas auksi
niu laikrodėliu, kurį jis ir da
bar tebelaiko savo darbo kam
baryje kaipo malonų prisimini-
ma.9

Kai pastoviu darbu apsirūpi
no, iš Lietuvos atsikvietė savo 
mergužėlę, Sofiją Moderytę, su 
kuria sukūrė šeimyninį židinį.

Iš Manitobos Radvilai persi
kelia gyventi į Torontą. Jonas 
tuoj pradeda pirkti ir parduoti 
namus. Sekasi neblogai ir jis 
tiek finansiškai sustiprėjo, kad 
1944 m. pajėgia Port Colborne 
įsigyti Queen’s hotelį. Jo ma
lonus ir draugiškas būdas pa
traukia žmones bei jų pasitikę-
jimą.

Kai po antrojo pasaulinio ka
ro į Kanada pradėjo atvykti ne
mažas skaičius lietuvių, tai da
lis jų pateko ir į Colborną. Rad
vilai visiems jiems ištiesė pagal
bos ranką. Jie m. surengė 
Vasario 16-tos minėjimą, ku
riame jau dalyvavo 51 naujas 
ateivis. Į minėjimą buvo pa
kviesti ir dalyvavo miesto pa
reigūnai.

— Jeigu aš tau duočiau tris 
lėles, tai tu turėtum 6 lėles.

— Ne, ponas mokytojau: aš 
turėčiau septynias, kadangi vie
ną jau turiu.

PETKjUS
TĖVAS !R SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 3-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTILEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJI ŠERMENINĖ
DE YOUNG • VROEGH FUNERAL

HOME

ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
LEONARD FUNERAL HOME

649 East 162nd Street

South Holland, Illinois

10821 S. Michigan Avenue

Chicago, Illinois

kitose Chicagos dalyse ir prieTurime šermenims vietos 
miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

EUDEIKIS
Radvilams .pavyksta išvystyti 

labai gerą Uzn|. Todėl, kai jie 
nutarė Queen’s hotelį parduoti, 
tai pirkėjų netrūko. Pardavė su 
geru pelnu. Įgiję daug patyri
mo, jie netrukus nusipirko Bel
mont hotelį, kuris yra pats di
džiausias Port Colborne. Naujo 
hotelio biznį jie irgi žymiai padi
dino. 2

Atėjo pagaliau laikas Radvi
lams ir pailsėti. Jų abi dukros 
— Aldona ir Sonia — yra ište
kėjusios. Auga septyni anūkai.

Pilnai apsirūpinę, ponai Rad
vilai nutarė Belmont hotelį ki
tiems perleisti, — perleisti sa
vo tautiečiams, kurie galėtų jau 
išdirbto biznio vaisiais pasinau
doti. Pardavę Belmont hotelį, 
ponai Radvilai išsikėlė gyventi 
į naujai pastatytą gražų namą, 
16 Walnut St.

Naujieji Belmont hotelio sa
vininkai yra lietuviai iš Hamil
tono: Edvardas Vembrė ir jo 
žmona. Jie augina du sūnelius. 
Port Colborno lietuviai jiems 
linki kuo geriausio pasisekimo.

IŠKABA NEREIKALINGA

— Kodėl jūs nuėmėte iškabą 
prie šios automobiliams pavojin
gos vietos?

— Jau daug laiko kaip jokia 
nelaimė neįvyko, tat ir nuėmė- 
me.

PAS BURTININKĘ
— Tiek tik galiu pasakyti, kad: 

busimoji jūsų žmona bus graži 
ir turtinga...

— Bet, ar negalėtumei man 
pasakyti, kaip atsikratyti dabar
tinės žmonos?

Apie 480 milijonų svarų arba
tos kasmet sunaudoja D. Brita
nija.

Susirinkimų ir parengimų

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REMKn-E TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

•*NAUJIENOSK’

— Chicagos Lietuvių Našlių, Našliu- 
kių ir Pavienių klubo eilinis nariu 
susirinkimas įvyks lapkričio 13 d„ 
penktadieni 8:90 vai. vak. Hollywood 
salėje. 2417 W. 43rd St. Visi nariai 
ir narės gausiai atsilankyti. Išgirsi
te apie banketo pasisekimą, pasitarsi
me apie 'tolesnę veiklą. Po susirin
kimo bus vaišės, šokiams gros J. 
Joniko orkestras.

M. Urbei is, rast.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HI. Phone: OLympic 2-1003

ANTON KAZLAUSKAS
Gyv* 7045 So. California Ąve.

Mirė 1970 m. lapkričio men. 11 d., 12:45 vai. popiet, sulaukęs 74 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 56 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Leo Kay, marti Marie, du anūkai — Lee ir 

Keven. pusbroliai Paul Kazlauskas ir Frank Kay bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstamL

Priklausė Sv. Vardo Draugijai ir Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 260 kuopai.

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69 St.
šeštadienį, lapkričio 14 dieną. 11:00 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas lietuvių 5v. Kazimiero kapinėse.

Visi ą. a. An ton Kazlausko giminės,- draugai ir pažįstami nuo 
širdžiai k riekiami dalyvauti laidotuvėse Ir sutemti Jam paskutini < pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka;
Sūnūs, marti, anūkai, pusbroliai, gimines.

Laidotuvių Direktoriai Steponas S. Lack ir Sūnus. TeL 737-1213.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVE. Tel.: YArds 7-H38-1I39

STEP. C. LACK IR SŪNŪS I
(LACKAWICZ) j

| į 2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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v CHICAGOS ORUI
j 100 METŲ
« Chicagos Oro Biuras šiais me
stais paminėjo 100 metų sukaktį, 
^ia proga trumpai pabrėžė koks 

tą laiką buvo oras Chicagos

1^,1934 liepos 24 d. tenipera- 
pasiekė 105ęF. šalčiausia 

plieną buvo Kūčiose 1872 m., kai 
flermometras nukrito 23° že- 
lIniau nulio. Daugiausia sniego 
®uv© ,— 23 inčai tarpe sausio 
5®—27 <L 1967 m. Didžiausios 
liūtys užregistruota 1957 m. lie-

STIPENDIJOS
Illinois Valstijos stipendi-! 

jos yra duodamos gabiems stu
dentams pagal aukšt. mokyklų 
rekomendacijas ir konkursi
nių egzaminų rezultatus. Šie
met gavusių stipendijas sąra
šuose yra daug lietuviškų pa
vardžių. Čia yra išvardinti gy-

narius

Stipriausias vėjas — 87 
Rs per valandą pūtė 1894 m. 
rio 12 d.

DARBAS PALENGVINA 
SENATVĘ

Valiausios studijos parodė, 
įmonės, ypač provincijoje,

rje jaunystėje pradėjo dirbti 
dirbo, iki pensijos, gyvena il- 

įgiau. Vidutiniai gyvenimo pa- 
£>rpčiąi ir domėjimasis aktua- 
3fais.E.gyvemnio dalykais, daug 
^padeda žmogui ir senatvėje.
• Darbas, kuris reikalauja šiek 
yiek fizinės mankštos, yra nau- 
jjdįngas, o ne kenksmingas. Yra 
genesnio amžiaus žmonių, kurie 
jišėję j pensiją, niekuo nesidomi, 
^puobodžiauja, sėdi ir skursta... 
Dėt yra daug sveikų senelių, kū
ju e, išėję iš fabriko į pensiją, ne- 
aiurimsta būdami be darbo. Jie 
Įsusiranda sau kokį užsiėmimą 
“---skaito knygas, dirba prie na
mų arba naudojasi kokiu nors 
iunatu. _ .
r Vasarą miesto parkuose ne
retai matydavau senelius korto
mis lošiant. Ir taip gerai. M. š.

— Vaclovas
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas kalbėjo telefonu su 
1 urkijos Advokatų Sąjungos 
pirmininku Prano ir Algirdo 

.. , Bražinskų reikalais.venantieji Chicagos pietvąka-; 1
rių apylinkėse: Saulius Au- — Ona Naureckienė, Juozas 
gustinas, Barbara A. Bakutis,’Avižius, Vincas Grebliūnas ir 
Bobertas F. Balčiūnas, 'Tomas’Bronius 
J. Baltulis, Alvydas Baris. Le
onardas Brenkus, Romualdas 
Brizgys, Arūnas Burkauskas, 
Daina Danilevičius, Geraldas 
Dapkus, Linda Degutis, Vida 
Galenas, Kenneth Genutis, Vy
tenis Grybauskas, Stepas Jan
kauskas, Jeffrey Janulis, Kęs
tutis Jonynas, Carol A. Juozai
tis, Rozanna Juris, Mary J. Ju
zėnas, Linda M. Kaishas, Nan
cy E. Kaunas, John Kolimas, 
Arnoldas A. Končius, Rasa M. 
Lakas, Kristina Macikąs, Wal
ter Maceika. Rymantas Macno- 
rius, Edvardai Momkus, Aldas 
Naris, Harold Nausč*da, Ričar
das Norbut, Larry Oskieliunas, 
Robertas Pankauskas, Algirdas 
Paužuolis, Tomas Pavilionis, 
Arija Petrauskas, Danielius 
Pilipauskas, Leonas Papzunas, 
Robertas W. Palaima, Carol 
Rucas, Romualdas Rudokas, 
Stepąs šaulinskas, John Shim- 
kus, Linas Slavinskas, Juozas 
Smuikaitis,. Debbie Starkus, 
Raymondas Strikas, Mathew 
Urnežis, Joana Vizgirdas, Algis 
P. Valiūnas ,Anthony Walas, 
Robertas Zogas ir Edvardas žy 
gas.

Krištopaitis savano
riškai suliko budėti Genocido 
parodoje. Paroda atidaryta Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje nuo 
1 vai. popiel iki 9 vai. vakaro, 
šią prodą turėtų aplankyti visi 
Chicagos lietuviai, atsivesda- 
mi i ją savo bičiulius ir kaimy
nus. Parodą surengė Chicagos

— Juozas Bagdžius buvo 
Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų Banketo komi
sijos pirmininkas. Jam teko 
visą tvarką prižiūrėti ir dau
giausiai dirbti.

— Dr. D. Jasaitis *praneša, 
kad jis Bražinskų reikalais te
lefonu nekalbėjęs su E. Armo- 
niene, kaip netiksliai buvo pa
skelbta žinia.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
.... .visoms progoms.

3X37“WEST 63rd ST., CHICAGO

\ " Telef. 434-4660

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas

69th STREET
T*Li REpublic 7-1941

&

> CALIFORNIA SUPER SERVICE
IE Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
^■^r^ctonaMjpsir.t. t..L. - ' 
feWi- Sd. CALIFORNIA AVE. 

Chicago, ill. tel. vi 7-9327

LAUKIA ‘JUODOJO M E SIJOS ‘
•N. Y. T. praneša iš Washing- 

tono, kad praeitą savaitgalį ten 
įvyko 215 negrų kunigų, pasau
liečių ir jaunuolių iš poros de
šimtų valstijų, mitingas, kuria
me dominuojanti kalbų tema 
buvo “Juodųjų krikščionių jėga” 
(black Christian power). Vienas 
kalbėtojas pareiškęs “Mes turi
me liautis garbinę gražų baltą 
kūdikį (cute white baby), o iš
pažinti suaugusį juodą revoliu
cionierių, koks Kristus buvo”. 
Kitas kalbėjęs, kad “Jauni žmo
nės yra interesuoti tik tokia baž
nyčia, kuri turi prasmę juodųjų 
bendruomenei ir juodųjų revo
liucijai”. Visi kalbėtojai sutikę, 
kad reikia “susigrąžinti juo
dąjį Mesiją (Išganytoją)”.

2 COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
. '* (Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
£ ? ' 2501 'W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-27375 , 3333 >So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

■ . -r.,-. Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

* t Passbooks
į' ■ 5’/z%
ai Investment

bonus pl«n 
$1,000 minimum

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. S0632

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

jr įrankiai. Ilgu metų patyrimas.
B AL NAUJOKAITIS

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

Ugamečio 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:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

>3^ , ________________________________________

| . NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — FRIDAY, NOVEMBER 13, 1970

— Algirdas Pužauskas išnau
dojo progą atkreipti dėmesį i 
Pabaltijo ■ kraštų okupaciją. 
Chicago Tribune,- kuris yra pa
lankus pavergtoms tautoms, 
savo kasdieniniame skyrelyje 
“Test Your Facts”, atspausdi
no klausimą, kad Latvija po 
plebiscito buvo priimta Į Sov. 
Sąjungą 1941, 1936 ar 1940 me
tais. A. Pužauskas patikslino, 
kad nei vienas atsakvmas ne
gali būti tikslus, nes pats klau
simas nėra teisingas. Jokio 
plebiscito ten nebuvo. Latvija 
buvo auka nacių ir sovietų ne
puolimo sutarties, pasirašytos
1939 m. rugpjūčio 23 d. Dide
lės Raudonosios armijos jėgos
1940 m. birželio 15 d. užplūdo 
Latviją, Lietuvą ir Estiją. Win 
stonas Churchillis yra pasakęs: 
“Mes niekuomet nepripažino- 
me 1941 m. Rusijos pasienių, 
kurie prijungti agresijos ak
tais ir gėdingais suokalbiais su 
Hitleriu”.. Taip jiat Amerikos 
pažiūra yra visiškas bekom- 
promisinis tos agresijos nepri
pažinimas. Plebiscito nebuvo. 
To net sovietų propaganda ne
skelbia. Straipsnis pailiustruo
tas Churchilio nuotrauka. A. 
Pužauskas yra Naujienų redak 
cijos narys.

— Jonas Bagdonas tarnauja 
Chicagos švietimo Taryboje 
socialiniu darbuotoju. Jis yra 
sporto ir užsiėmimų gamtoje 
mėgėjas. / Jis bendradarbiauja 
miesto mero Richard J. Daley 
programose suaugusiems. Pri
klauso Marquette Parko bėgi
kų klubui, kurio veiklą labai 
gerai Įvertino vietinė spauda, 
kartu su aprašymu Įdėdama 83 
meti] bėgiko Izidoriaus Strau- 
kos taip pat Bagdono nuotrau
kas.

■r—- spaudos aktualijos ir rodoma 
1 ’’ iš lietuvių gyvenimo 

Amerikoje. Kviečiame 
ir svečius atsilankyti.

Sidzikauskas: Kita popietė bus tik gruodžio 4 
! dienų.

-— j)(dl. Antano' Pel rikonio 
darbų paroda Įvyks lapkričio 
14 — 15 d. Kultūros židinyje, 
New Yorko mieste.

— Naujosios Vilties politikos 
ir kultūros žurnalo pirmas nu
meris jau baigiamas spausdin
ti. Žurnalą leidžia Lietuvių 
Studentu Tautininkų Korpora
cija Nco-Lithuania ir Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
žurnalas bus pristatytas Chica 
gos visuomenei š. m. lapkričio 
mėn. 14 d. 7:30. vai. yak. Jau- 

■nimo Centre Korp. Neo-Lithu- 
ania metinės šventės metu.

■ ' ‘ I-* ■ Y- >
j — Steponas Ingaunisr LB 
Cicero apylinkės valdybos pir- 
ninkas, mielai sutiko bendra
darbiauti su čikagiške apygar
dos valdyba Spaudos mėnesio 
reikalais. Žada pasirūpinti, 
kad Spaudos mėnuo būtų Įra
šytas parapijos biuletenyje ir 
Įtaigoti, kad ir žodžiu būtų pa
skelbta per lietuviškas pamal
das. Be to, apsiėmė ciceriečių 
tarpe paskleisti paruostus la
pelius Spaudos mėnesiui gar
sinti.

— Karren Pąlusis yra išrink
ta Amerikos Legiono Garfield 
Ridge posto pagelbininkės jau
nučių organizacijos pirminin
ke. Jos trys sesutės taip pat 
išrinktos organizacijos vado- 
vybėn: Susan — iždininke, 
Patty — istorikės asistente ir 
Maria — vėliavos pareigūne.

— Lietuvių Radijo Forume 
šeštadieni dalyvaus Draugo, 
Naujienų. Dirvos, Laisvosios 
Lietuvos, Sėjos, Sandaros ir ki 
tos lietuvių spaudos atstovai. 
Programai vadovaus žurn. Vy
tautas Kasniūnas. Marija ir 
Antanas Rudžiai visą progra
mos laiką paskyrė Spaudos 
mėnesiui aptarti. (Pr.)

— LŽS-gos Chicagos sky
riaus narių ir svečių susitiki
mas Įvyksta lapkričio 13 d., 
penktadieni, 7 vai. vakare, 
2618 W. 71 st St., L. L. redakci
joje. Tą dieną prasideda vėl 
atgaivintos žurnalistinės po-j 
pietės. Jas gali visi lankyti, 
šioje popietėje bus kalbama 
apie spaudos reikšmę. - Be to,

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

HOUSEMAN — PORTER
Must be experienced in care 

Home. Near No.
Must furnish references.

Tel. 787-1238

of

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PUNCH PRESS 'OPERATOR 
Experienced on automatic presses. 
Overtime. All company benefits. Must 

speak, read, write, English. 
Apply in. person.

ANSAN TOOL & MFG 
4750 N. RONALD 

(1 block East of Harlem Ave.)

TORCH MAN
For Truck Wrecking Yard.

Steady work.
Good starting salary.

■ LU 5-0333 L,

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia *

REIKALINGA .
, , PUSAMŽĖ MOTERIS

Pensininkė, kad gyventų 4 ar 5 dienas 
savaitėje, šį tą virtų ir atliktų namų 
ruošos darbus. Gaus kambarį, maistą 

ir daugiau, 
šiaurinėje pusėje.
Tek "446-3812

HOUSEKEEPER — 
LIGHT COOKING

adult family in Riverside. 5 day

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. 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
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

— Vytautas Kamantas, LB 
Lemento apylinkės valdybos 
sekretorius, dabar išrinktas 
JAV LB {tarybos prezidiumo 
pirmininku, palaiko ryšį su 
LB Chicagos apygardos valdy
ba Spaudos mėnesio reikalais. 
Jis valdybos vardu pažadėjo 
visą paramą ir talką Spaudos 
mėnesiui organizuoti.

— Spaudos mėnesio literatū
ros vakaran pakviesti dalyvau
ti vyresnieji lietuviai čikagiš- 
kiai rašytojai. LB Chicagos! 
apygardos valdyba praneša, 
kad jauniesiems rašytojams 
ankstyvą pavasarį bus duota 
progos pasirodyti, suruošiant 
jiems specialų literatūros vaka
rą. Čikagoje yrą tiek daug 
rašytojų, kad jų visų neįma
noma sukviesti vienan litera
tūros vakardn.

for ; ‘ b \__b, ____________ ____ j

week. Salary open. Good transpor
tation. Must speak some English.

447-8295

HOUSEKEEPER 
Mothers helper. Live—in. Mature 
woman. 2 children. No cooking. Ple
asant North suburban home, close to 
public transportation. Must be exper

ienced with good references.
Must speak English.

Call 677-1518

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
įteigimai — judri vieta— labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.
• 3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000..
. 11 BUTŲ MŪRAS, 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

MIDDLE-AGED WOMAN
Pensioned, to live in, 4 or 5 days 
per week. General housework. Some 

cooking. Room and board, plus. 
North side.

Tel. 446r3812

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

50% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir .išsimokėtinai. ’ Aptarnauja 

. ■lietuviav^T,‘V 
SOUTHWEST . FURNITURE CO.

:■ TEL. GR 64421
5200 So. WESTERN AVE.— Žurn. Jonas Vaičiūnas,

LB Chicagos apygardos valdy
bos vicepirm. spaudos — in
formacijos reikalams, yra
Spaudos mėnesio. darbų derin
tojas. Visais Spaudos mėnesio 
reikalais LB čikagiškės apylin- hos 
kės, organizacijos ir privatūs mėn. 14 d. Bismarck viešbuty- 
asmenys prašomi kreiptis jolje, 171 W. Randolph str., be 
telefonu WA 5 - 6979. Vaičių-1 pirmininko E. A. Bartkaus pra 
nas prašo pranešti , kad Spau- nešimus padarys Alfos valdy- 
dos mėnuo skelbiamas Chica- hos nariai: T. Blinstrubas, VI. 
gos apygardos ribose, tačiau Simaitis, dr. J. Valaitis, L. Ja- 
nieko nepakenks, jei ir iš ki-|ras, K. Šidlauskas, J. Jasaitis 
tur lietuviai Jsusidomės skel
biamu Spaudos mėnesiu.

— Lietuviu Tautos Genocido 
paroda kiekvieną dieną atdara 
nuo 1 iki 9 vai. vak. šv. Kry
žiaus parapijos salėje, 4557 So. 
W°od St.. Parodos atidary
mas Įvyko lapkričio mėn. 10 d. 
Ją atidarė Chicagos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas kun. A. 
Stašys. Simbolinį atidarymo

(lapkričio 19) paroda bus iš
vežta į kitus miestus.:

— Amerikos Lietuvių Tary- 
suvažiavime, lapkričio

SAVININKAS PARDUODA 3 miega- 
mųjų mūrini bungalow 10 metų se

numo ūž prieinamą kainą. 
Teirautis tel. HU 9-1290

REDUCED FOR QUICK SALE 
BY OWNER 

IMMEDIATE POSSESION 
Spacious, modern brick ranch in Glen 
Ellyn Arboretum Estate area. New 
carpeting throughout, custom draper
ies. all Thermopane window, central 
air conditioning, plus many extra 
features. On 1% landscaped acres of 

private living.
PHONE: 

469-6182 or 749-5622

HANDYMAN SPECIAL

9 room house, 2 baths. 
Needs work.

A bargain at 83500.
468-0096

=

ir iždo globėjai. Visi besido
mintieji Amerikos Lietuvių 
Tarybos veikla kviečiami šuva 
žiavime dalyvauti.

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
nariai, atvykę į suvažiavimą, 
turės progos lapkričio mėn. 13 
d. 6 vai. aplankyti Lietuvių 
Tautos Genocido parodą, o 8 
vai. naujas Alfos biuro patal
pas, Į kurias bus perkelta Alt’Į 

juodą kaspiną perkirpo J AV j os raštinė. Tarybos nariai su 
LB jauniausia Tarybos narė | savo svečiais kviečiami paro- 
Jūratė Jasaitytė. Visa lietuvių^ dos ir patalpų aplankyme da- 
visuomenė kviečiama parodą lyvauti 
aplankyti nes po šio išstatymo ..........................  -

A. & L. INSURANCE & REALTY

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
J.'BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

temeti AGBNT

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

1L RUDIS Tel. CL 4-1050

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapoll* 
W. 95th St. 

GA 44654

3today's FUNNY
© 1970 by NEA, !«e.

■1 iBmfB
.1 A 66 >

$

g
/ši?:
EŽisž

to • 
t LS.Mor

Trey's FUNNY pay $1.00 for 
roch onę»n<jI "funny” Sen<i goaf
to: Todoy't FUNNY, 1200 West Third 
St, Cleveland, Obi© 441)3.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 

Pigus automobiliu draudimai.

'• Coafly Compry

JUOZAS (JOE) JURAHTS
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 SL

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

"NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairi y pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

LAIMĖ BŪTI SAVININKU
PUOŠNUS 4 BUTŲ mūras, Brighton 

Parko rinktinėje vietoje. Čia yra vis
kas ką nori geras pirkėjas.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

PUIKUS. DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29,500.

4 BUTŲ ant kampo mūras.; Sausas, 
švarus, iš geru ranku. Marquette Par
ke. $44,000. ‘

2 BUTŲ. 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette -Par
ke. $36.000.

9 KAMB. MOKAS. - gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti musu. 
$19.600.

PAJAMŲ MŪRAS., švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin
ka — $25.000.

2 BUTU 18 metų mūras. Ąžuolo me
dis. modernios kabinetų virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildvmai. garažas, 
arti musu — naujam Marquette Par
ke. $37,800.

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

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

PALIKIMAS. 7 kamb., 4 miegamu 
mūrinė rezidencija. Nauja šilima gazu 
2 automobilių mūro garažas. 50 pėdu 
sklypas, i vakarus nuo Kedzie. Tik 
S20 000

5% KAMB. 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
pas, graži nuosavybė Gage Parke. 
$44,500.

GRAŽUS SKLYPAS 2 butų namui, 
geroje Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliu mini j aus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. S54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi-' 
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i 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 METAL
4444 So. "WESTERN AVE. 

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
' Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkite

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


