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N. CHRUŠČIOVO ATSIMINIMUOSE YRA VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Netikslumus pataisė Stalino duktė Svetlana
NEW YORKAS. — “Life” žurnalas jau išspausdino vieną 

dalį Chruščiovo atsiminimų, kurių autentiškumas buvo abejotinas 
dar prieš jiems pasirodant. “Life” tvirtina, kad Chruščiovo žodžiai 
tikrai yra jo paties, tačiau atsisako nurodyti, kaip ir kuriais ke
liais jie gauti. Pirmame skyriuje Chruščiovas vėl kelia Stalino 
žiaurumą, jo pamišimą ir pats stebisi, kad jam teko laimingai iš
likti gyvam, nors įžeidimų iš Stalino jis ir daug turėjęs. Chruščio
vas kartu pasisako prieš tuos generolus ir partijos pareigūnus, 
kurie siekia Stalino vardą nuplauti. Jis sako, kad, priešingai, tu
rėtų būti nuplauti vardai visų Stalino aukų, nes jos ir dabar so
vietų enciklopedijose neminimos ir jų mirties priežastys neaiški
namos.

Chruščiovas aprašo, kaip Sta
linas visų bijodavo ir nieku ne
pasitikėdavo. Jis pats išlikęs tik 
todėl, kad jam tekę būti vienoje 
mokykloje su Stalino žmona Na
dežda Sergejevna Alliliujeva, 
kuri Stalinui gerai apie jį kal
bėjusi ir per ją jis padaręs sa
vo greitą karjerą komunistų par
tijoje.

Chruščiovas rašo, kaip Stalino 
dienose buvo lengva atsiskaityti 
su savo priešais. Užtekdavo 
įteikti raportą vietinei komu
nistų organizacijai ir pavadin
ti savo priešą “liaudies priešu”. 
Partija tokiu tuoj pasirūpinda
vo.

N. Chruščiovo atsiminimuose 
smulkiau aprašomas badas Uk
rainoje 1930 metais. Jis pra
neša,. .kai Kijevo partijos sek-, 
retprius Demčenko jąm Mask
voje pranešęs,' jog ■^hesehiaF^' 
Kijevą? atvyko traukinys, pa
krautas nuo bado mirusių lavo
nais. Tie lavonai buvo surink
ti tik nuo geležinkelio nuo Pol
tavos iki Kijevo”.

Nemažai rašoma apie Stali
no balius, girtas orgijas ir šei
myninius pietus su Stalino šei
ma.

IŠ VISO PASAULIO

BONA. — Sekmadienį Bavari
joje įvyko vietinio iandestago 
rinkimai, kuriuose naujieji naciai 
prarado visus turėtus atstovus, 
surinkdami tik 3% balsų, kada 
konstitucija reikalauja nema
žiau 5% balsų atstovams pra
vesti. Bonos koalicijos jaunes
nieji partneriai — laisvieji de
mokratai laimėjo 11 vietų atsto
vybėje iš 204 vietų. Socialde
mokratai gavo mažiau balsų ir 
vietoj 79 atstovų, turės 72. Stip
riausia Bavarijos politinė par
tija ir toliau liko Krikščionių so
cialinė unija, vadovaujama Franz 
Josef Strauss, gavusi 56% balsų.

VATIKANAS. — Popiežius 
paskelbė dekretą, kuris kardino- 
lams,-sulaukusiems 80 metų ne
leis turėti bažnyčioje aukštų vie
tų ir neleis balsuoti renkant Po
piežius. šis dekretas įsigalioja'

SBiMMMO
Kambodi jos kareivis surado kulkosvaidžio 
ant savo šalmo. Komunistai siunčia į 

Kovose buvo sunaikintas ne vienas

šoviniams naują

Kambodijos kaimas.

vietą — 
jėgų.

♦ Vakar gynybos sekretorius 
Laird spaudos konferencijoje at
metė Hanojaus kaltinimus dėl 
Amerikos lėktuvų bombardavi
mų Š. Vietname. Amerikos lėk
tuvai visi sugrįžę į bazes ir pul
ti buvę tik kariniai taikiniai.

♦ Senato užsienio reikalų ko
mitetas rengiasi klausinėti vy
riausybės narius apie š. Vietna
mo bombardavimą. Sen. Ful- 
brightas kritikavo vyriausybę, 
kuri kalbanti apie konflikto ma
žinimą, o siunčianti lėktuvus 
priešo bombarduoti.

♦ Jungtinių Tautų sekr. U 
Thant irgi pasmerkė oro puoli
mus ir pareiškė viltį, kad jie ne- 
sikartos.

♦ Hanojaus delegacija Pary
žiaus derybose paskelbė, kad šį 
trečiadienį ji derybas boikotuos 
dėl Amerikos lėktuvų puolimų.

♦ Jordano- karalius Husseinas 
vėl žada šaukti arabu konferen
ciją svarstyti Palestinos valsty
bės klausimo.

♦ Libija jau davė Sirijos nau
jai vyriausybei 24 mil. doleriti 
ir sausio mėn. duos dar tiek pat.

♦ Sovietų Luna 17 mėnulyje 
su savo atvežtu vežimu negali;

PRIEŠ BRAŽINSKU ATIDAVIMU RUSAMS
ANKARA. — šeštadienį Turkijoje Trebizondo apygardos teis

mas svarstė dviejų lietuvių Prano ir Algirdo Bražinskų bylą ir 
nusprendė, kad jų nusikaltimas buvo politinio pobūdžio ir dėl to 
jie negali būti sugrąžinami į Sovietų Sąjungą, iš kurios jie pa
bėgo spalio 15 d., pagrobdami keleivinį sovietų lėktuvą su 45 
keleiviais. Pabėgimo į Turkiją metu vienas įgulos narys sovietų 
lėktuve buvo nušautas ir du sužeisti. Sovietai daro Turkijos vy
riausybei didelį spaudimą.

Kaip jau rašyta, Pranas ir 
Algirdas Bražinskai tuoj po jų 
nusileidimo Turkijoje buvo smul
kiai tardomi ir teismas ten pat 
pasisakė, kad jų nusikaltimas 
yra politinis. Sovietų spaudi
mas buvo toks didelis, kad Tur
kijos teisingumo ministerija su
tiko bylą atnaujinti. Sovietų 
valdžia pristatė teismui visą 
knygą, kaltinimų Bražinskams, 
kurie Sovietų Sąjungoje padarę 
daug nusikaltimų. Galimas daik- 
tasį kad bylos atnaujinimui pri
sidėjo ir dviejų Amerikos gene
rolų bei vieno majoro kartu su 
Turkijos pulkininku ilgesnis su-

AMERIKOS PAVAINIKIAI, JU ŠALPA
REIKALAUJA VIS DIDESNIU KLAIDŲ

Per metus r- du milijonai daugiau Šelpiamu
’ ^AsWgTONAS Amen^os vvriassvžė ^IfskSŠ' ^1" sovietų kareivių.

; — AmęnKOs vynausybe ir atskirų vais- dejegacij^ vadovaujama Brežne- Gvinėjo

Gvinėją puolė 
portugalų jėgos

ABIDŽANAS. — Afrikoje at
sirado naujas konfliktas. Gvinė
jos vyriausybė paskelbė, kad 
Portugalijos jėgos iš kaimyni
nės Portugalų Gvinėjos užpuolė 
Gvinėją ir bando užimti sostinę 
Konakrį. Kovos dar vykstan
čios • sostinės apylinkėse.

Sekmadienio naktį New Yor
ke skubiai susirinko Jungtinių 
Tautų..Saugumo Taryba svars
tyti Gvinėjos skundo. Jos preži- Į 
dentas Sekou Toure prašo sku-1 laibas Soy. Sąjungoje, kur jie 
biai atsiųsti JT kariuomenę pa
dėti Gvinėjai gintis nuo agre
sorių.

Portugalija paneigia, kad jos 
jėgos puolė Gvinėją. Manoma, 

veikti, nes atėjo mėnulio naktis, kad puolimą surengė samdyta 
kuri tęsis 14 d. Vežimas yra va- kariuomenė ir pačios Gvinėjos 
romas saulės energija, todėl jo opozicija vyriausybei. Kareivai 

tarpe esą juodų ir baltų. Kaip 
♦ Vengrijos komunistų par- žinoma, portugalų kariuomenė- 

tijos kongresas prasidėjo sek- je tarnauja ir nemažai juodų

baterijos neveikia.

. pateko netyčia spalio 21 d.
Bylą atnaujinus, Trebizondo 

teisėjas Ahmet Selim Teymun, 
gerai išstudijavęs sovietų pa
teiktus kaltinimus, pareiškė, kad 
kaltinamųjų padaryti nusikalti
mai buvo įvykdyti siekiant politi
nės laisvės. “Lėktuvo palydovės 
nužudymas ir dviejų pilotų su
žeidimas įvyko tėvui ir sūnui 
bandant pasiekti laisvą šalį”, —-

tijų pareigūnai rūpinasi vis augančiais šelpiamųjų skaičiais. Kar
tu su šelpiamų didėjimu, didėja dirbančiųjų mokesčiai, kyla gy- 

X^usFoVr^T^ sistema/kurioje viena dalis
kardinolų kolegijoje iki gyvos i ??7.en 
galvos, tačiau seneliai negalės i 1 .e^.anuO

gyventojų turi išlaikyti kitą dalį, šelpiamųjų skaičius pastoviai 
i m. Kai kur tas didėjimas yra labai didelis. Texas 

valstija pernai šalpai išleido 5.2 m3, dol., o šiemet jau išleis 8.8 
m3, dol. Iš viso, kaip praneša Sveikatos, Švietimo ir šalpos de-dirbti kurijoje.

MASKVA. —. Savo pareigas partamentas, Amerikoje per paskutinius metus viešąją šalpą

šioje Chruščiovo atsiminimų 
dalyje pasitaikė nemažai netiks
lumų, kuriuos pastebėjo ir pa
taisė Stalino duktė Svetlana, da
bartinė ponia Wesley Porter, ište 
kėjusi už amerikiečio architekto. 
Ji nurodė, kad jos tėvas nevadi
nęs jos “Svetlanka”, bet “Svetoč- 
ka”. Ji neatsimenanti pietų su 
Chruščiovu šeimos viloje. Be to, 
kai Chruščiovas tapo Maskvos 
partijos sekretorium ir ėmė lan
kyti Staliną jo bute, jos motina 
Nadežda jau buvo nusižudžiusi, 
nohs Chruščiovas tvirtina, kad ji 
būdavo tų pietų šeimininke. Yra 
ir daugiau prasilenkimų su ge
ografiniais ar chronologiniais 
faktais, kurie sukelia abejonių, 
ar tikrai šie atsiminimai yra ra
šyti Chruščiovo arba jo diktuo
ti. Chruščiovas sako, kad Stali
nas mėgęs amerikietiškus “kau
bojų” filmus. Svetlana, kuri su 
tėvu kasdien žiūrėdavo filmus, 
tvirtina, kad ji nemačiusi nė vie
no kaubojiško filmo.

Stalino portretas, kuris iškyla 
iš Chruščiovo atsiminimų, lieka 
toks pat, koks jis buvo vakarie
čiams jau žinomas iš Svetlanos, 
jo dukters ar iš jugoslavo Milo- 
van Džilas aprašymų.

Abejojimai dėl knygos auten
tiškumo neišnyks, nors nedidelės 
klaidos galėjo pasitaikyti dėl 
Chruščiovo atminties pablogėji
mo ar dėl vertėjų bei redaktorių 
nestropumo.

pradėjo eiti naujas Kinijos am
basadorius Maskvoje Liu Hsin 
Chuang. Kinija savo ambasa
doriaus neturėjo čia jau 4 me
tai.

WASHINGTONAS. — Sek
madienį tūkstančiai amerikiečių 
aplankė Arlington© kapinėse buv. 
prezidento F. Kennedy kapą. Su
ėjo jau septyneri metai nuo jo 
nušovimo.

HONG KONGAS. — Komu
nistinė Kinija, kuri ilgai reika
lavo iš šiaurės Korėjos gabalo 
žemės už savo įstojimą į Korė
jos karą, dabar atsisakė savo rei
kalavimų.

LAUSANNE. — Šveicarijos 
milijonierius dr. Dieter Buehrle, 
patrauktas į teismą už nelegalų 
ginklų pardavimą Pietų Afri
kai. Jis vadovauja bendrovei 
Cerlikon-Buehrle Armaments.

BritanijosLONDONAS.
karalienė ir jos vyras princas 
Pilypas penktadienį minėjo sa
vo vedybų 23 metų sukaktį.

paramos uždelsimo
DACCA. — Pakistano vyriau

sybė teisinasi, jog ji negalėjo iš 
vakarų Pakistano pasiųsti lėk
tuvų ir helikopterių į rytinę Pa
kistano dalį, kur įvyko audra 
ir potvyniai, nes Indija nedavu
si leidimo skristi per jos terito
riją. Indija šį kaltinimą atme
ta, sakydama, jog ji leidusi vi
sų valstybių aviacijai skristi į 
nuteriotas Pakistano sritis.

Romoje Popiežius Paulius pa
reiškė, kad jis, skrisdamas į 
Hong Knogą ir į Filipinus, trum
pam laikui sustos ir Rytų Pa
kistane tuo parodydamas savo 
dėmesį ir užuojautą audros nu- 
teriotoms vietovėms.

gaunančių skaičius padidėjo 20 nuošimčių, pasiekdamas šių metų 
birželio mėn. 12.3 milijonus žmonių, kas yra dviem milijonais 
daugiau už 1969 metų birželio mėn.

Daugiausia kyla betėvių vai
kų skaičius, jų šelpiama jau 8.3 
milijonai. Per metus tų pavaini
kių skaičius Amerikoje pakilo 
1.7 mil. Tas didėjimas vyksta 
visoje Amerikoje, išskyrus Wis
consin© valstiją. Trys valstijos: 
Oregonas, Texas ir Washingto- 
nas šiais metais turi virš 50% 
daugiau pavainikių, negu jų bu
vo pernai. Oregone jų skaičius 
pakilo iš 45,109 iki 102,591.

Dėl šito šelpiamųjų skaičiaus 
didėjimo esančios kelios prie
žastys. Viena yra Aukščiosiojo 
Teismo sprendimas, kad valsti
jos negali reikalauti iš šalpos 
prašančių, kad jie būtų tam tik
rą laiką išgyvenę toje valstijoje. 
Yra visa eilė organizacijų, ku
rios ragina gyventojus prašy
ti šalpos ir padeda jiems ją iš
sikovoti. Pagaliau, Amerikoje 
sumažėjusi šeimos solidarumo 
ir atsakomybės sąvoka. Yra ir, 
tas skaičius vis auga, šeimų, ku
rios turi daug vaikų, bet neturi 
nė vieno tėvo. Vyriausybė au
gina tokius vaikus.

Prezidento Nixono vyriausy
bė pasiūlė šalpos įstatymo re
formos planą, kuris didelę reikš
mę skiria dirbantiems tėvams ir 
juos remia, jei jie negali iš dar
bo išgyventi. Tas planas siekia 
skatinti šelpiamuosius sugrįžti 
į darbus. Tas planas jau ilgai 
guli senato stalčiuose.

New Yorke yra ir tokių šel
piamųjų šeimų, kurios gyvena 
viešbučiuose. Esama apie 1,000 
tokių šeimų, apgyvendintų 49 
viešbučiuose, kurių mėnesinės

teroristų gaują
TEL AVIVAS. — Izraelio sau

gumo policija išaiškino ir išar
dė arabų teroristų gaują, kuri 
organizavo sprogdinimus pačia
me Izraelyje. Lapkričio 6 d. ši 
gauja padėjo dvi granatas Tel 
Avive, kur du asmenys buvo už
mušti ir 23 sužeisti.

Policijai pavyko išgauti pri
sipažinimą iš 22 metų Izraelio 
arabo Said Farah. Jis išdavė ir 
savo draugus, kurių buvo 12. Vi
si jie suimti buvusios Jordano te
ritorijos, dabar Izraelio okupuo
tos, kaimuose.

Arabai prisipažinę,’kad viena 
granata buvo su uždelsto spro
gimo saugikliu, įdėta į šiukšlių 
dėžę, o kita — Tel Avivo autobu
sų stotyje. Buvusios paruoštos 
dar dvi granatos, vėliau polici
jos rastos Fahros bute.

nuomos vidutiniškai siekia 600 
doleriu, d kai kuriais atvejais 
net 1,200 dol. per mėnesį. Jei 
tokio viešbučio kambariuose nėra 
virimui įrengimų, tos šeimos 
gauna dar po 300 dol. priedo, 
šiais metais New Yorko Socia
linių patarnavimų įstaiga sumo 
kėjo viešbučiams virš 7.5 mi
lijonų dolerių už patalpų nuo
mas. Patys miesto pareigūnai 
supranta, kad tokia padėtis yra 
nenormaliai juokinga, tačiau jie 
neturį kitos išeities.

_ _ Gvinėjos radijas skelbia, kad
vo.- Nedalyvauja Rytų Vokieti-; kovose buvo paimta belaisvių.

Vienas jų esąs kapitonas Am
brose Fernando, portugalų kari
ninkas. Jis pasakęs, kad puolan
čioji kariuomenė išsikėlė iš 10 
‘Portugalijos karo laivų, kurie ir 
dabar stovi netoli Gvinėjos kran
tų.

Gvinėjos prezidentas kreipėsi 
į kitų Afrikos valstybių prezi
dentus, prašydamas jų pagalbos. 
Tanzanija jau pažadėjusi savo 
paramą.

Gvinėjos valdžia yra proko
munistinė ir ilgai rėmė Portu
galų Gvinėjos išlaisvinimo or
ganizacijas. Galimas daiktas, 
kad portugalai nutarė pakeisti 
Gvinėjos valdžią arba net oku
puoti Gvinėją.

jos Ulbrichtas. I

LONDONAS. — Grenados gra 
žuolė- Jennifer Rosten; 22 metų, 
buvo išrinkta pasaulio gražiausia 
moterim — Miss World. Dėl 
šio sprendimo-buvo daug gin
čų ir triukšmo., Moterų lygybės 
organizacijos narės grožio ka
ralaitės rinkimus bandė, sutruk
dyti; dūmų bombomis. < Nauja 
gražuolė pareiškė nenorinti ly
gių teisių su vyrais.

KAIRAS. — Egipto gynybos 
ministeris gen. Fawzi lankėsi Si
rijoje ir tarėsi su nauja Sirijos 
valdžia.

Po šio sprendimo vienas' tur
kų teisingumo ministerijos tar
nautojas pabrėžė, kad prokuro
ras turi teisę apeliuoti šį spren
dimą aukštesniame teisme. Jis 
pridėjo, kad “jeigu tie du lietu
viai ir negali būti sugrąžinti į 
Sovietų Sąjungą, tas nereiškia, 
kad jie nebus teisiami Turkijo
je už žmogžudystę ir sužeidi
mus”.

šią žinią sekmadienio laidoje 
pranešė New York Times spe
cialus korespondentas Turkijoje.

Izraelio fronte prie Suazo ramu, 
raiviai periskopu stebi egiptiečių 
Hr o laikraičio korespondentas tiek 
įsidrąsino, kad užsilipo ant smėlio 

, maity, kurie dengia izraelitų pozici
jas prie kanalo.

Ka- 
pu-

Bando sustabdyti 
komunistu tiekimą 

(r C

WASHINGTONAS. — Karo 
korespondentai Washingtone ir 
Saigone įsitikinę, kad paskutinis 
Amerikos lėktuvų puolimas gi
liai šiaurės Vietname buvo įsa
kytas ne dėl žvalgybos lėktuvo 
numušimo, bet norint pristab
dyti komunistų vis didėjantį tie
kimą ir infiltraciją į pietus. Puo
limas vadinamas “strateginiu 
atkirčiu”.

Prezidentas Nixonas ne vieną 
sykį įspėjo Hanojaus valdžią, 
kad jis, atitraukdamas Ameri
kos kariuomenę iš Vietnamo, 
imasi “rizikos taikos labui”. Jis 
žadėjo stebėti komunistų veiks
mus ir jei tie veiksmai sukels pa
vojų Amerikos jėgoms, Nixonas 
žadėjo nesivaržydamas griebtis 
stiprių ir efektyvių priemonių 
situacijai pataisyti. Manoma, 
kad paskutinis puolimas ir buvo 
viena tokių “priemonių”.

Amerikos lėktuvų puolimai 
tęsėsi 28 ir pusę valandos. Sai- 
gono štabas korespondentams 
neduoda žinių, nei kurie taiki
niai buvo pulti, nei kiek lėktu-

Įšventino moterį 
liuteronų kunigę

COLLEGE PARK. — Mary- 
lande buvo įšventinta pirma liu
teronų tikėjimo pastorė — mo
teris. Ji yra 30 metų Elizabeth 
Platz. Prieš mėnesį Maryland© 
liuteronu sinodas leido jai su
teikti kunigystės šventimus. 
Sinodas valdo 174 Marylando ir 
Kolumbijos Distrikto parapijas.

Amerikoje yra trys liuteronų 
organizacijos ar bažnyčios. Di
džiausioji jų Lutheran Church 
in America ir įšventino pirmą 
moterį. Kita liuteronų bažny
čia — American Lutheran 
Church — yra mažiausia. Ji 
irgi savo suvažiavime spalio 24 
d. nutarė leisti moterims būti 
pastoriais. Trečia — Lutheran 
Church — Missouri Synod iki 
šiol dar nepadarė sprendimo dėl 
moterų kunigystės.

Panelė Platz yra baigusi Get
tysburg©, Pa. Luteronų Teolo
ginę Seminariją ir buvo Mary
land© universiteto kapeliono pa
reigose.

vų dalyvavo tuose puolimuose. 
Nurodoma tik, kad komunistų 
transportai į pietus šiemet dvi
gubai didesni už pernai metų ru
dens. Spėjama, kad Hanojus 
rengiasi pavasario ofenzyvai 
Vietname, Kambodijoje ir Lao
se.

J
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LAPKRIČIO 27 D.,PENKTADIENĮ, 7 y AL. 30 MIN. V AK. JAUNIMO CENTRE (5620 S. CLAREMONT) J ’

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

=== JONAS ADP^U¥JūĮŲS> M- D- 

LAIKU IR VISAPUSIŠKAI SKUEROZf fiYDYKMS
Zink sulfate padeda tvarkyti užsikimšusias nuo 

sklerozės kojų arterijas. Mędi.cąi Tribūną

nesubreųdomą i rikius žmones. 
Už tai mąs nežmomškąi elgia
mės yįsųr ir yįsądą. Mes pyks
tame be reikalo, pavydime be 
priežasties, baiminamės be pa
grindo, m.es tingime tiek Die
vui, tiek žmogui tarnauti — rei
kale šir.dį ątvąrti ir sąyų darbų 
artimui padėti. Vos pirštą pri
kišu artimui tąikįųti, mes giria
mės — kudakuojame kaip ana 
višta kiaušinį padėjus. Be rei
kiamos jausmų tvarkos žmogus,

Visi senstame ir nė vienas 
nenorime tepti senais pąjjegė- 
iiąis, bet ne visi taip elgiamės, 
kad būtume laimingi senatvės; 
sulaukę. Beveki kiekvienas iš 

.mūsų tik tada ,einam skalikus la- 
kint, kai medžioklė prisiartiną. 
Taip ir vėluojamos kiekviena
me žingsnyje mes visi, tikėda
miesi, kad kepti karveliai mūsų 
valgomajame atsiras likimo ar 
laumės, dėką,.° ne mūsų pačių 
pastąngomįs. (iyvenime tokios
ir panašios svajonės — prie- nors ir žilas būtų, jis palieka 
tarai niekada nevirsta tikrove, 
todėl mes labai nukenčiame se
natvės sulaukę. Nežmoniškai 
elgdamiesi, mes nežmoniškus 
vaikus auginam. Pastarieji pa
metė skonį valgyje, apsiėjimą

‘ ir savo gyvenimo planavime. Jie, 
pvz., savo kambariuose iškąbi- 
bina šūkius: “Dvokiąs senis ir

' tas norį meilės’”’, “Geriau neve
dus kartais dėl medės nukentė
ti, negu • ąpsįvedus nuolat kan
čioje būti”. Tokių vaikų kam- 

" bario sienos išteptos iškeltais 
kumščiais, akis gadinančiomis 
spalvomis ir jų kambario oras: 
pilnas ausį rėžiančių teršalų. Ir: 
mes ■ visi patenkinti planuoja-: 
me kurtį gerą ateitį su tokią 
Hetųvįška medžiaga. Tai tik

7 pradžia-galo, -4- toliaų-^Bus dar 
gražiau, jei męs laiku-'-Beatgim-

:’-^ime į tikrai žmonišką apsiėję

žmonėmis netapsime — geriausi 
vaistai mums nepadės

Visas tas toks ir dar kitoks 
genesniojo žmogaus vargas ga-j' 
yosi vien dėl žmogaus — savo 

' artimo darbais mylėti nepajėgu
mo. Mes kūnu dar sveiki, ir ge
ros galvos būdami, širdies savo 

- artimui netekome, kitaip sakant, 
■ savais jausmais — emocijomis;

vąikiškesnis už vaiką. Taip ir 
susilaukėme žilų yąikų ištisų 
batalionu. Dėl to ir gavosi neiš
brendama bala blogio mūsų ap
linkoj. Joje mes klampojame 
kiekvienas, ypač senesniajam ta 
klampynė yra labai skaudi.
Didžiausia visų giltinių giltinė' 

— ąrterįosklęrpzė

Padidintas kraujo suriebėjL. 
mąs šiandien tapo mirtinų bi-, 
žūnu visiems vakariečiams. Gy-. 
dytojū atlikti tyrimai nurodo,- 
kad sumažinus gyvulinius rieba
lus savo maiste, ir daugiau ąu-. 
galimų riebalų — aliejų vartom 
jąnt esti suinąžjnąmas žmogaus 
liguistumas ir perankstybąs 
mirtingumas. Priešingai kalban
tieji, nieko teigiamo žmogui $6-. 
duoda, tik vien dėl kalbėjimo 
kalba, bei d^ pačią nieko ra
šo strąjpspiųs, net ir knygas. Sm 
mąžįnęs sąyp kraujo riebumą 
Žmogus pajunta <įąug sveikes
nis esąs. Yra nesugriaunamas 
įrodymas, kad kraujo padidintas 

'riebumas — yir.š 200 mg.% ąho- 
lesterąĮįo krąųjųję bu-yįmąs greit 
tina arteriosklerozę. O su ja 
ateiną širdies atakos, kojų arte
rijų priskretimas iki visiško ne
galėjimo vaikščioti, smegenų 
menkėjimas ir apopleksiją —

J

YRA GERIAUSIĄ DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Ądoiųaitį - Dėdę šerną 
ąsmenįškąi pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomų prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pąsiskaityjnąms nupirkti Antano Rūko parą- 
Šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, p naujiesiems ąteiriams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūkp lengvas, vaiądus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos.susjpažintį su mūsų pirmųjų išeivių švie
suoliu gyvenimu ir jų Id.e.ta, ideologine veikia.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyveniųio bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Drąugija, Chįcągo, J962 m. 206 pęl^ 
kaina 2 dol.

GAUNAMA ■“NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
iJUumAMIJWIW.i WWiil|. I.R ------

Su dideliu susidomėjimų yrą pęrką/ųas ir 
POVILO LAURINAVIČIAUS 401 puslapių romanas

-•Jt Kieti viršeliai

Knygoje 
yijs kraštas, 
ir k’<

$4.06. minkšti — $3,54). 404 puslapiai.

randame gyvąi /r yąi^d^jąi aprąšyląs |4g|ų- 
miestiečiu. kaimiečių jp dvąsiškių jšgyvenipiai

I

jsm-vli arba užsisakyti NAUJIENOSE.

siųsl.i ^rkj ąrba AJuney Orderį tokiu adresų:

KAUJIE’VOS 4739 So Halted St. Chicago. Illinois 60608.
mugf ^■y^a*1'-111 -’aw j!»wuiaj 1 'J* "r-1 ■"n"" ''--w

Ibunajiu

g£«p-8jt?V

1 strofas, fądėl są vienas nesi- 
duokįme ą^gaąąaųų tąuškalų, 
būįc įą? nėra Įrodyta riąbą- 
lai kenktų žmogui.
Riebi Amerika — gili duobė 

jos gyventojams

šiąis urėtais, k.a.ip ir kiekvie
nais kitais, 6q0,000 amerikiečių 
mirs nuo širdies ątąkps. Vaka
ruose, ypač Šiame krašte širdies 
krąųjągysjių ligą išsiplėtė iki 
epidemijos dydžip. Kodėl taip 
turį įjūti, kad baisiausioji žmo
gaus giltinė — arteriosklerozę 
gyvuoją vįskųp pertekusioje 
Amerikoje — riebioje Ameriko
je ir visose gerai besiverčiančio
se vakarinėse valstybėse? Prie
šingai, mažiau pasiturinčiuose 
kraštuose nėra tiek širdies ata
kų. Mat, širdies atakos. labai 
retai aplanko tuos žmones, kurių 
kraujo riebumas nepakyla žy
miai aukščiau negu -200 mg.% 
cholesterolio per visą jų gyve
nimą. Pagal gydytojo H- B. Cas- 
dorph tvirtinimą, biologiškai 
žiūrint, kraujo pariebėjimas dau
giau negu 20Qmg.% cholesterolio 
— yra jau didelis kūnui pariebė
jimas. Pagal šitą standartą, dau
guma šio krašto gyventojų, su
laukusių virš 25 metų amžiaus, 
turi perriebų kraują, čia ir yra 
priežastis, dėl ko kas metai mirš
ta širdies atakomis puss.eptinto 
šimto tūkstančių amerikiečių.
Riehiąme praujuję greit vystosi 

sklerozė
Gydytojų tyrimais susekta, 

kad širdies kraujagyslių ligą sa
vo pą.gi’iąde yra riebalų — svar
biausia .choĮąstąr^įo priskrrti- 
mas vidinėse ąrterįjų sienelėse. 
įLabąį rątai širdies kraujagys
lės užsikemša dėl kitų priežąs- 
Čių;, d^ uždegimą (ąrterįitls)-, 
tų kraujagyslių, ąr dėi jų ųžsi-~ 
kim.šimc iš toliau atneštų krau
jo krešuliu. Pagrąįtiątąs širdies 
kraujagyslių priskretimas ir dėl 
to širdies atakų atsiradimas sa
vo pagrinde turi padidėjusį 
praųjo rįąbumą, kraujo seru- 
ųie pagausėjus cholesteroliui.

Kad perriebiam kraujui esant 
labai greit išsivysto arterioskle- 
rozė širdies kraujagyslėse, ma
tosi iš sekančio pavyzdžio. Kaip 
žinom, gydytojui Philip Blaiberg 
buvo persodinta žuvusio žmo
gaus sveika širdis. Gydytoją 
Blaiberg kraujas buvo visą lai
ką labai riebus: 300-400 mg.-% 
cholesterolio. Kaip žinom, tas 
gydytojas su nauja širdimi gy
veno kiek ilgėliau negu vienus 
metus- Jam nąifųs, bųyo medi
cinišką! ištirtą ta ją naujoji iš 
buvusią sveiko — katastrofoje, 
žuvusio žmogaus gautą širdis, 
Pasirodė, kad per vienus metus 
ji tapo labai arteriosklerozės ap
imta. Ji, mat, varinėjo naujo, 
savininko perdaug riebų kraują. 
Jau tą širdį įstatęs gyd. Chrisr 
tiąn Bernard tvirtina, kad jis 
dabar vartosiąs riebalus maži
nančius vaistys ir priemones,. 
jei panašiai kitą kartą jau pri- 
seis širdį perkelti pas riebaus- 
kraujo savininką. Tai retas ų*. 
neįprastas pavyzdys, bet jis nu-, 
rodo, kaip greitai sveikos šir
dies syeįkosę kraujagyslėse at- 
sirąndą ąrteriosklerozė, jei per 
arterijas fcefca labai riebus krau
jas. Per pasJcutinj pusšimtį me
tų daug žipiy įgautą apie arte- 
riąsldevozės išsivystymą, prieš 
pusšimtį pietų rųsų mc«ks|inin-4 
kai šefė friųšius riebiu maistu 
ir pąs juos atsirado ąnkętybą 
artęrioskįerozė. Jokie ir pana
šūs bandymai tęsiami dabar vi
same pasaulyje. įvairūs rieba-' 
lai priskretiną krąujągysles, bet 
svąrbiąųsį.ąa riebąląs dėl užsi- 
kimšimo krąujągyslių yra cho
lesterolis.

Išvadą. Gydykimės nuo 
arteriosklerozės visapusiškai. Vi-^

Palyvauja rašytojai: J. AUGUSTAITYTĖ - VAIČIŪNIENĖ, B. BRA- 
gVTf - BINDOKIENĖ, K BRADCNAS, C, GR1NCĘVIČIUS, A. KAI
RAS, J. ŠVABAITĖ - GYLIENĖ, GR. TULAUSKAITĖ r BABRAUS- 
KIENĖ.

Knygų mugė ten pat atidaroma lapkričio 26 d. 6 vai. vak.

VISI SU KŪRĖJAIS RAŠYTOJAIS, LIETUVYBĖS ŠULAIS!

Kviečia LB CHICAGOS APYGARDOS VALDYBA

vardės neleido skelbti), Marce
lė ir Justinas Kūrai, Antanas 
Vąitėnas. įamžinti ^irusieji: 
Stasč Pran ėjiįenė su $220 Ste
pas Dryža — §7$ dol. ir Teresės 
Mitkuvienės vąrdu įnašas padi
dintas 50 dpi../ pakeliant iki 250

Paskutinis jbadis

Pereitu kąrif afMė- Rąėutę Ar- 
baitę plačiau pąrąšįau. Dabar tik 
priminsiu, kądą if. kas. jos pa
veikslų parodą ątidąrys. _____ __ _____

Liętuyių parodų salėje j dpi. (pinigus aukojo L. K. Kū-
• 1 "t • 1 • ' 1 t a • v • v 1 * 'paveiksiąi bus išstatyti $j šešta

dienį, lapkričio 28. Visi, kąs da
lyvaus Lietuviu namų baliuje, tą 
vakarą galės ir parodą ąpiąnky- 
ti. Oficialųs atidarymąs bus sek
madienį, lapkričio 29, į 12 ;yąį, 
Lietųyįų gydyiįojįį moterų pa-

rėjų s-ga, L. V. Ramąvės s-ga,

gailė Zotovienė čią publikai I$i

rų šaulių švyturio .
Šiuo metų PęĮtroįbe yya tik 184 

LF nąriąį, sudėję §7^045 dol. ir 
yrą pąMiąi i šį^tininkus, 

tuo tarpų -yisį iąsųdąjg 282 dol., 
tad detroįtiąąiaį į LF yya sunešę

statyts
Vūrvha ZR An. me tik J84 LF uąrius — IS tuks-

V, Tafnp^jūnp pagerbimas
Lietuvių šaulių sąjungos gar

bės narys jr dabartinis L. š. S. 
T. pirmininkas Vincas Tamošiū
nas šiuo metu švenčia šauliš- 
kps veiklos 50-ties metų sukaktį. 
Ta proga gruodžio 12 d. yra ren
giamas jo pagerbimas. Pagerbi
mo’ vaišės ir akademinė dalis 
įvyks Lietuvių namuose. Prasi
dės 7 vąl, -vakare. Norintieji da
lyvauti prašomi iš anksto pra
nešti p, Stefai Kaunelienei, ar- 
bą parašydami paštu (531 W. 
Grand Blvd., Detroit, Mich. 
48216), arba paskambindami 
telefonu (TA 6-7187)’.'

Kancidos Valst. Bibliotekai 
reikia knygų

Du njėnesįųs pas mane išgu-

gėlės 1 Įjetri 
kos dieną), ;

džio tik nežįhąu tjfcslįps .ygš 
landos.

LF vajus yėj atR/jp
Po sėkmingo Lietuviu Fondo 

Detroito vajaus komiteto perei
tą žiemą suruošto pobūvio, kurio

■■ '- ■ . z • *n ;T_ i ” ~ x • -

tūkstančių . dolerių, komiteto 
veiklą kuri ląiką buvo priblė-

nės neĮbųy.p telkiamos. Jų, nors 
ir vasaroskyščiams,, ą jįąskųi

atsirado Lą^ tai — šio rąšĮ- 
nėljo gale). komitetas ku
rį ląiįką n4>es^įnko posėdžiąmšj 
pats atostogaudamas ’ ir Įeįsdąi 
mąs publikai .prįsnūstL ;

Pirmas rudeninis LF vajaus 
k-to posėdisjjvyko Lietuvių’ na.-

jame dąįyvayą įįjc 6 puriai; 
pįrpą.. Vyt- fcųtk.u§’ įyįpppįfĮpi-

Ppyiląs Šepetys ir yapys Upbor. 
ų.ąs, bei pąriąį .epąųdps pei^ą- 
ląms VI. Selėnįs jf K- ^rągąųs- 
kas. Šių efluęįų ąutorių.s jš pįr- 
mininko. žįniąs gąvę t^ąfpųu. 
Syąrbįąųsįąą.p9ąė,džį.o tj^^ąs — 
yėl surengti .pąnąšų m^inį po
būvį ir ta proga vėl sutelkti ,ei
lę šimtinių, gal tūkstantinių, L. 
Fondui. : ,

fi T* ' * ’

ppbūvįo peplrė nutartą pasta
tyti dailės darbų "parodą. Numa- 
tytąs dąįliąi6k'ąs — Jurgis Juo
dis. Numatytas laikas — 1971 
m. kovo 14-21 dienomis. Paro
dos atidaryme' būtų' paskleistą 
LF informacinė propaganda,, p 
uždarymas būtų su bendromis 
vaišėmis, kurių metu, kaip ir 
pernai, programą atliktų vieną 
ąr vienas iš mūsų7 iškiliųjųrjdąi- 
nininkų. Tuo :terpū svarbiau
sias dalyįįąs ,ė^,J> Jųodžjo nuti
kimas dalyvauti. Tuoj ,.po po
sėdžio V. Kutkus. pasiuntė, jąrh 
Įąišką. \ -jr,. , ; . ■

Pirmininko paruoštame LF 
Detroito ya j aus papildom am, są
raše Nr. 10 yra. surašyta kelios' 
dešimtys pavardžių, nes sužy
mėti visi, kurie LF šimtinin
kais tapo, arba įnašus padidino 
šiais 1970-siąis metais. Daugu
mą tų pavardžių jau. skelbėme 
pereitą pavasarį, čia skelbiu tik 
iki šiol neminėtas pavardes: Jo
nas (John) Brazauskas, davęą 
100 dot, įnašą padidino‘iki 200 

idol.; po^ipo įnešė; Elena ir Jo
nas Bironąi, Qėtrbitietis % (pa-

kyptps, turime 4^r'4ąųgiau pasi- 
darbuoti, kad šįmtąs tūkstančių 
taptų realybe, -^m^nių su pi
nigų ir jgeraįs norais, tikrai ži
nau,- čįą fųrįm® Ūąr fefcai daug,

Pagrindinis LF kapitalas šiuo 
metų yra apie 675/000 dolerių.

Pristgty§ V_, Alanto 
k^ygs

’ St. Bųtkąųs yąrdo šąulių kuo-, 
pos Icųltųriąė sekeiją ruošia Ii-, 
terat&rinę popietę lapkričio 29,. 
1 vai; Lietuviu namuose. Pro-, 
grąmpję — Vytauto Alanto nau-s 
jai išėjusios knygos “Nemunas, 
teka per Atlante”' pristatymas., 
Apie V. Alanto kūrybą kąįbės, 
svetyš' iš Flinto, Balys Gražu-; 
lįs, Bus paskaitytą' minimos 
knygos ištraukų.' Numatomas

į" fcppĮ-
‘'Šiai išleido Nidos Knygų klubas. 
Londone, Anglijoj, Susideda iš, 
penkių ilgesniu novelių. ,

zikos, operų, koncertų, dainų 
gaidų; 5. lietuvių autorių mok
slo veikalų įvairiom kalbom; 6. 
lietuvių rašytojų knygų sveti
mom kalbom; 7. Lietuvos istori
jos veikalų, parašytų lietuvių 
autorių, senų istorijos vadovė
lių, lietuvių, anglų arba kito
mis kalėmis; 8. leidinių apie 
tremties laikotarpį — stovykli
nių laikraščių, kalendorių, apra
šymų, atsiminimų, dienoraščių; 
9. senosios išeivijos leidinių bei 
dokumentu; J_0. meno bei tauto
dailės leidinių.

Žinau Detroite vieną senosios 
kąrtos yęįkėją-dįdžiūną (Felik
sai, apie Jus kalbu!) ir porą 
naujųjų ateivių, kurie lįetuviš- 
ka rašĮtiją yra pertekę. Dar 10 
ar .2,0 metų,, ir -įš jūsų garažų 
yisa lituanistiką, jei . ant karš

iąją šitas atsišaukimas! Gavau j tųjų kas nesugriebs, išrūks per 
jį iš dr. Marijos Ramūnienės miesto krematoriumų kaminus. 
Tabor Farmoje, LŽS suvažiavi
mo metu.

Reikalas, trumpai ir aiškiai 
kalbant, štai koks. Kanados Vai-, 
stybinę Ęįbliąteką pttąwoje, 
kaip jįy JAy tokią pąii (kongre
są) biblioteką Washjiigtone, tu
ri ir ■ lįetuvį.škų leidinių skyrių. 
Leidinių kaupimu yrą paskirta 
Kanados Lį^rių Bepdruome- 
nęs KuĮt.ųros k-to pirmininkė 
,dr. Marija Ęąmūnięnė. Tai ji, 
asmeniškai, atvąžįąyusį Į Tąbor 
Fąrm& ir kfęįpėsį į mūsų -Jąįk-' 
rąštįnipkus, ragindama patiems- 
peržiūrėti say.o kny^y-nųs ir per 
spaudą kitus s.u reikalu supąžin- 
.dįptį.

£ąkąrt.ojji lO.dąlykų, kurių dr.
Ęąmųmęmė pą^ęįdąųją:

1.' lietuvių autorių raštų, kla-l 
skų ir dabartinių, poezijos ir 
prązos; 2. žurnalu bei Įrištų laik- 
raščių komplektų, išleistų nepri 
Lįetuyoj arba užsieniuose, senų 
ir dąbąrti.taS> 8, senų knygų, 
mąĮd-ąk^iygi^, .žemėlapių. 4. piu-

Nereikia ir tų didžiųjų kolek- 
cijonierių — užtenka ir mūsų, 
eilinių žmogelių. Visi turime sa
vo bibliotekose-bibliotekėlėse šį 
tą atliekamo, kai kurių knygų 
po du egzempliorius, visokiu kul
tūrinių pobūvių programas su 
libretais ir t. t. Tik pasikniski- 
me! Ir ašen pats, žinau, šį tą 
turiu, kas daktarei Ramūnienei, 
o per ją ir Kanados Vai st. Bib
liotekai, tiktų. Tai ir nerašiau 
čia rašinio- visiems skaitytojams, 
o tik “saviesiems”, detroitie- 
čiąms -(yisąi liaudžiai, aplamai, 
tegu kiti parašo — graudenimų 
niekada nebus perdaug).

Knygas ir kitokius leidinius 
siųsti sekančiu adresu; Dr. Ma
ria P. Ramūnas, 187 Carling 
Avė., Ottawa, Ontario, Canada. 

’ Ir neuždelskime perilgai, nes 
uždelsę niekada neprisiruošime. 
žinokime,-jei dar gali kur-mū-

mūsų mirties išlikti, tai tik pa
našiose vietose,' kaip minimoji 
Kanados Valstybinė Biblioteka.

sa§ priempnes pąnaudokjme, Tu
rėti arteriosklerozę. ar jos netu
rėti — yrą tas patą, kas gyvęn-. 
ti ar rųirti. Už tai sekime pa- 
skutines naujienas šięje srityje. 
Sekantį kartą Čia bus paduotas 
gydymasis puO sklerozės, įskai
tant ip ziriko suįfato naudą.

Pąąiskaityti. Medicąl Counter 
Toint,' Novejj^jr ; r * ?J ■

Chicago, Į|į 606081739 &Qt Hąįgteį Street
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of oun, why not buy into ft.
Sign op for the Payroll Sav-

already own over $52 bulioc. 
in Bonds.

It just so happens that most 
Americans štili choose to think 
this is the best piece of real 
estate going.

If you happen io be one of 
these Americans who thinks

And cough up that $18.75- 
Pleoc. . .

Take stock in America
Bujr Sąvjng* Bond* & Freedom Shares

What if we told you 
to cough up $18.75

A little oyer 4 dollars for 
. every 3 you invest Plus, the 
privilege of baying the new 5.% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are the selfish

That’* because you hsppea

Fiat ft A if you mink

They & P*T ?*> bawerer.

-X/ Ą =-->
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IR Aš BUVAU MUZIKOLOGIJOS 
ARCHYVE

Dievulėli, kaip toli nugy
venta, kaip toli nukeliauta! 
Kuo ne septyni mėnesiai praė
jo nuo tos dienos, kai buvau 
vienuolyne prie Jaunimo Cent
ro, kai mačiau profesorių Juo
zą Žilevičių, kai su juo gerą 
valandą praleidome vienuoly
no rūsy, muzikologiniam ar
chyve. Pažadėjau straipsni į 
Naujienas, bet niekaip nepri
sirengiau. Labai dideli ir labai 
svarbūs reikalai sutrukdė, li
gos, ir mirtys, ir ligos, ir dar 
devynios galybės mažesnių bė
dų. Tik šiandien, gūdų rude
ni, prieš Padėkos dieną, Pone 
Profesoriau, Jums savo skolą 
moku...

Tai jis, p. J. Žilevičius pir
mas man ištiesė ranką. Gavęs 
iš Naujienų mano adresą, pir
mą laišką parašė beveik prieš 
metus. Prašė, kad sutikčiau 
būti Muzikologijos Archyvo 
korespondentu, ar bent talki
ninku Detroite. Svarbiausia, 

Nuo

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com< 
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4C4C ARCHER AYENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0SS2

PHONE: 254-4470

1914 metų
Midland Savings aptar 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000

INSURED

PER ANNUM

PER ANNUMPER ANNUM

• UP TO 
320,000.

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

WQ 

'^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings
ind Loan Association

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to S P. M, Tues. 9 to 4, Thurs. 4 Frt. 9 to S. Sat. 9 to 12:30

INSURED

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

įtardamas, kad gal renku visų 
mano aprašomų, Detroite įvyks
tančių muzikinių pobūvių pro
gramas, prašė atsiųsti jam. 
Principe sutikęs, tačiau, atsi
kalbinėjau, nes savo turimas 
keliolikos metų programas ra
dau biauriai aprašinėtas. Mat, 
dažnai koncerto metu ne į 
bloknotą pastabas žymi uosi, o 
ant programos lapelio. Vieto
mis pyktelėjęs, net labai ne- 
cenzūriškai išsireiškiu. Tai 
kaip, sakau, tokias siųsti? Be 
to mano rinkinėlis buvo labai 
skylėtas, daugelį programų, 
kai jau laikraštyje aprašiau,, 
visai sunaikinau. Jis, vistiek 
sekančiame laiške skatino vis
ką siųsti, ką turiu. O tos pasta 
bos, sako, archyvui dar ge
riau. Nespėjus man nei išsi
žioti, iš anksto padėkojo ir prie 
progos kvietė jį patį Čikagoje 
aplankyti.

Visgi, savo rinkinio, grei
čiausia, nebūčiau išdrįsęs jam

pristatyti. Bet pagalba” atėjo 
taip netikėtai, kaip tnaha žy
dams iš dangaus. Viename LF 
vajaus posėdyje, kalbant apie 
pobūvio pragramos sppusdirų- 
mą, Vacys Urbonas prabilo. 
Tik, sako, vyrai nedarykim kvai
lysčių, programoje rašydami 
“š. m.”, arba “šių metų”. Sako, 
įrašyki t visada pačius metus, 
šiandie, sako, atrodo, kad nie
kada tokios svarbios datos ne
pamiršime, o praeina kelėri 
metai ir nebežinai, kada tas ar 
kitas pobūvis buvo rengtas. 
Turiu, sako, surinkęs kuo ne 
visų mūsų kultūrinių pobūvių 
programas nua 1948 metų ir iš 
“šių metų” daugelio nebegaliu 
nustatyti, kurių gi metų būta...

■ Gerb. Vacys Urbonas mani į 
bučių įlindo nei klaustas, nei 
kamantinėtas. Beliko tik po 
posėdžio gražiai paprašyti. Jis 
reikalą suprato, pilnai pritarė 
ir per porą savaičių viską pa
ruošė, suskirstydamas, dargi, 
pagal metus, (vietomis su 
klaustuku...) sudėdamas į at
skiras papkes. Papildęs savo 
keliomis švaresnėmis progra
momis, Muzikologiniam Ar
chyvui turėjau apie 80-ties Dėt 
roito kultūrinio gyveninio do
kumentų — dokumentėlių, pa- 
chyvui turėjau apie 80-tį Det
roite dainavo ir grojo nuo 1948 
ir 1970 metų pradžios. Dabar 
jau nebuvo gėda pas prof. J. 
Žilevičių eiti.

Proga pasitaikė 1970 (taigi, 
ne “šių”) metų balandžio 25, 
šeštadienį, apie vidudienį-. 
Taip pas mene užrašyta. Pa
skambinus prie 2345 West 56th 
Street adreso durų, minutę luk
terėjus, atidarė aukštas, liek
nas jėzuitas vienuolis. Jis bu
vo oficialus, bet labai manda
gus.. Pasakius, kur noriu, pa
mojo įeiti ir aš sekiau jį. Pir
ma, rodos, per vestibiulį,, pas
kui į kairę, į.siauroką korido
rių. FTie vienų durų dešinėje 
jis pasibeldė ir garsiai pašau
kė Profesoriaus pavardę. Kar
tą, kitą. Reikėjo palaukti. Pro
fesoriaus būta prišnūsta.pogu-

Astronautai turi pasiruošti ir iškėlimo iš vandens operacijoms! Apol
lo 14 jgula: astronautai Shepard, Mitchell ir Stuart Roosa atlieka 

pratimus su helikopteriu Meksikos įlankoje.

lio. Kai susitikome ir susipa
žinome, man daug staigmenų 
nebebuvo. Tikrumoje Profe
sorių seniai, pažinojau iš dau
gelio dainų švenčių, operų pa
statymų ir koncertų Čikagoje. 
Esu net už kelių eilių ar kelių 
kėdžių nuo jo sėdėjęs. Tik nie 
kada nebuvau turėjęs progos 
jo ranką paspausti. Bet vienoje 
vietoje anksčiau buvau klydęs. 
Kai dainų švenčių metų jį kel
davo iš kėdės, kad pagerbus, 
kai lydėdavo į tribūną, ar prie 
mikrofono, tai, matydavau, 
kad kas nors jį vis prilaikyda
vo. Manydavau, kad profeso
rius yra labai silpnos sveika
tos. Dabar, kai jis mane gu
viu žingsniu vedė į vienuolyno 
rūsį, į savo darbo kabinetą, 
kai jis, iššauktas prie telefono 
skubokai bėgo į parterį ir vėl 
vikriai į rūsį jam gerai žino
mais laiptais nusileido, su
pratau, kad ne dėl šiaip fizi
nio silpnumo jiš būdavo prilai 
komas, o dėl silpno regėjimo. 
O kad akys yra gerokai prige
sę, tai ne tik pastebėjau pats, 
kai jis su manimi skaitė archy
vo eksponatų aprašymus, bet 
ir iš jo paties lūpų pakartotinai 
nusiskuhdžiant išgirdau. Už
tat, ten viešint,' gailestis mai
šėsi su nuostaba-ir gėdos jaus
mu, nes 'tokį didėlį svarbų ar
chyvą tvarko nė šviesių akių, 
jaunučiai žmonės, o nebe jau
nų metų, prigesusių akių vy
ras. štai, kas yra MEILĖ iš di
džiosios. Meilė ir ištikimybė 
nemariajai sužieduotinei MU
ZIKAI.

Jau ir’ be blonknoto atsime
nu, kaip ėjome nuo vienos len 
tynos prie kitos. Nuo vienos 
gaidų knygos, prie kitos. Nuo 
mūsų muzikos ir dainos įžy
mybių i'nuotraukų, prie nuo
traukų. r Barzdotų ir dailiai 
skustų vyrų, jaunų, mano jau
nos motinos rūbuose, moterų. 
Labai jaunų, skaisčiaveidžių 
ir vyresnių. 0 Profesorius kal
bėjo, aiškino, aiškino. Prašė ne
užmiršti Archyvo, rašyti spau- 
don, raginti žmones jį remti, 
siųsti eksponatus. Sakė, o ir 
pats mačiau, kad darbo archy
ve — iki kaklo. Ten turėtų ką 
veikti ne vienas ir ne du, o ke
li žmonės apskritus metus, 
kad gerai suglaudinus, sukata
logavus, tvarkingai išdėsčius 
ir tai, kas jau turima nekal
bant apie naujos medžiagos tel 
kimą. Pokalbyje užkliudėme 
ir keletą asmenų. Apie juos 
visus Prafesorius turėjo savo 
nuomonę. Jo nuomonė dažnai 
su mano nuomone labai sutiko 
ir tai man kėlė džiaugsmą.

Gal valanda, gal kiek dau
giau bėgte prabėgo. Turėjau 
skubėti į (ligoninę, paskui į 
svečius, vakare į operą. Prieš 
išeidamas Profesorius su mei
le pavartė mano atvežtą pun
delį, jį išvyniojo, sklaidė pro
gramas, jomis džiaugėsi dė
kojo man. Išaiškinau, kad ne 
man, o Vaciui Urbonui jo pa
dėka tegu eina. Pažadėjo p. 
Urbonui parašyti.

Kai pasakiau, kad dar turiu 
minutei į Jaunimo Centrą, tai 
išleido mane pro užpakalines 
duris, į pietus, į Centro pusę. 
Ilgai kratė mano ranką ir ap

glėbęs pabučiavo į veidą. Pa
jutau vienos dienos barzdos 
dilgtelėjimą, kuris nudegino 
veidą ir širdį. Prieš dvidešimt 
šešerius metus, iš tėviškės va
žiuojant į Vilnių irgi ankstyvą 
pavasarį, kove ar balandyje, 
šitaip mane sužeidė mano tėvo 
barzda. Ta žaizda liko iki šian 
dien, nes tai buvo paskutinis 
tėvo .pabučiavimas.

Pone Proresoriau Juozai Ži
levičiau, skolą straipsniu da
bar Jums grąžinau. Būsiu lai
mingas, jei nurodytu adresu, 
mano žodžius paskaitęs, nors 
vienas asmuo Jums, Jūsų ve
damam Muzikologijos Archy
vui, ką nors atsiųs. O aš pats 
savo pareigos nepamiršau. Jau 
turiu Jums keletą naujų pro
gramų ir prie progos arba nu
vešiu, arba nusiųsiu.

Post scriptum. Muzikologi
jos Archyvo saugumu, man
ding, turėtų rimtai susirūpinti 
mūsų kultūriniai veiksniai, gal 
LB Kultūros taryba, ar kas ki
tas. Dabartinis jo adresas ir 
gretimas Jaunimo Centas, 
mano nuomone, randasi vul
kano papėdėj, vos už vienos 
mylios nuo Ashland Avė. Tie
siog negaliu suprasti, kaip taip 
šaltakraujiškai yra statomi na 
mai “ant smėlio”! Atsimenant 
1967-jų Detroito riaušes, vie
na mylia nuo karštos vulkano 
lavos‘yra joks nuotolis. O čia 
nebėra nė pilnos mylios, nes 
daugelyje vietų Ashland linija 
yra perkirpta. Bandžiau prieš 
keletą mėnesių tatai, nušviesti 
vienam iš tėvų jėzuitų, bet jis

Raginkite savd^ [apylinkę 
augti - taupykite!

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 priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

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

Cekoslovaky komunistai 
pasipelnys iš pabėgėlių
Čekoslovakijos kompartijos 

organas Večerny Praha paskel
bė, kad visi, kas po sovietų in
vazijas pasitraukė iš savo kraš
to, yra teisiami in absentia, tai 
yra už akių ir kaltinami savo 
šalies apleidimu, šiuo metu tei
siami pirmieji 600 pabėgėlių, 
pasiremiant įstatymu, kurs už 
/nelegalų pasišalinimą (baudžia 
nuo 6 mėnesių iki 5 mėtų kalė
jimo ir arba asmeninės nuosa
vybės atėmimu.

Daugiau kaip 70,000 čekoslo- 
vakų, daugumas technikų ir 
profesionalų, tebepasilieka už
sieniuose nuo sovietų invazijos 
1968 metais.

patarė man užsičiaupti, nes, 
girdi, “Čikaga tai ne Detroitas; 
kas pas. jus trunka mėnesiais, 
tai pas mus nei per daugelį me
tų neatsitiks...” Duok Die, 
kad būtų jo teisybė. Jei 
čia būtų mano valia, išvežčiau 
ne tik Jaunimo Centrą ir Mu
ziko loginį Archyvą už kelioli
kos mylių už miesto, bet ir šv. 
Panelės Marijos. Gimimo baž
nyčią, ir visą Marketparką.

Alfonsas Nakas

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

- ' " S. Petarsonleni

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

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

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50. ...'. į- . . 4 .

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL' V*.Stain-, 
kevičiaus 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, Įdėtais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruotą, 
psl., kaina 5 dol.

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

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kratais viršeliais, 2Į7 gsL 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00 ' • . .'y

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės,- kaip pasaknĮs 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės’ 
Didelio formato,,kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.001 -ų

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitnlogifcis'- Įanštrraf
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės Hetnviai; ir' žemėj. 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00. ; '':7

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau jūdš 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai-2balansuąį> 
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislu.lietu^nško atik- 
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, TLL.60668.
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Sovietų laikraštis '"Socialisti- 
ėeskaja Industrija*' praneša, kad 
Maskvoje nuteisti mirties baus* 
me sušaudymu penki asmenys 
iš sovietinių Pabaltijos respubli
kų už kolaboravimą su naciais 
per II ‘Pasaulin) karą. Sušaudyti 
Alexander Pingly ir jo “sėbrai” 
L'eksaar, Lumiste Vesky ir Tang 
už dalyvavimą baudžiamosiose 
ekspedicijose prieš sovietų par
tizanus naciams okupavus vaka
rinę Rusiją. Tenka manyti, kad 
tai būta partizanų (estų), ko
vojusių prieš stribus sovietams 
antrą kartą okupavus Pabaltijo 
valstybes.

BEŽDŽIONĖS RAGENA 
PERSODINTA ŽMOGUI .

Bangkoko (Tailandas) ligoni
nės gydytojui Risakide Soomsa 
Vasdžiui pavyko persodinti gi
bono akies rageną žmogui. Iki 
šiol ragena buvo imama iš nese
niai mirusio žmogaus akių. Visi 
bandymai pakeisti ją kitomis 
medžiagomis baigdavosi nesėk
mingai.

♦ Mūsų laikų jaunuomenės 
nemandagumas stačiai feno
menalus! Neturi nė šešėlio pa
garbos dažytiems plaukams. 
(Oscar Wilde).

t

i
-?■

Taupyme indėli*!
Apdrausti Iki $2C,D£YĖ.
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Vliko seimas
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (Vlikas) 

šiais metais savo seimą šaukia Chicagoje, Bismarck Ko
telyje. Vliko seimas prasidės šių metų gruodžio 5 dienos 
rytą, o planuoja baigti ji sekančią dieną. Iki šio meto 
Vliko seimai įvykdavo Vokietijoje arba New Yorke, bet 
šiais metais Vliko vadovybė nutarė posėdžiauti Chica
goje, Amerikos lietuvių sostinėje. Prieš dešimtį dienų. 
Chicagoje posėdžiavo Altas, o dabar organizacinius savo 
reikalus čia svarstys ir Vlikas.

Amerikos Lietuvių Taryba (Altas) yra sudarytas 
iš Amerikos lietuvių organizacijų atstovų. Altą sudaro 
Amerikoje ilgus metus veikusių lietuvių politinių grupių, 
fraternalių organizacijų ir įvairių centrinių organizacijų 
atstovai, Amerikos piliečiai. Altas buvo suorganizuotas, 
kai sovietų karo jėgos ir policija įsiveržė į Lietuvą, pa
naikino Lietuvos nepriklausomybę ir pradėjo persekioti 
Lietuvos gyventojus, grobti lietuvių turtą, 0 kai lietu
viai pradėjo bėgti nuo sovietų policijos persekiojimų, tai 
Altas stengėsi organizuoti pabėgusiems lietuviams rei
kalingą pagalbą ir sudarė galimybes įsikurti laisvame 
pasaulyje.

Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą sudaro 
Lietuvoje, veikusių politinių grupių atstovai. Vlikas bu 
vo suorganizuotas dar pačioje Lietuvoje, 1943 metų pa
baigoje. Vliko branduolį buvo sudarę socialdemokratų, 
valstiečių liaudininkų ir tautininkų paskirti atstovai Pir
mais okupacijos mėnesiais kiekviena politinė grupė sky
rium organizavo pasipriešinimą okupantams, bet vėliau 
pagrindinės grupės susitarė, panaikino paskirus savo ko
mitetus ir suorganizavo vieną komitetą, kuris, organi
zuotai ir vieningai veikdamas, turės bendromis pastan
gomis atgauti Lietuvos nepriklausomybę ir. sudaryti są
lygas ir vėl savarankiškai tvarkyti savo reikalus. Gausios 
lietuvių krikščionių organizacijos buvo sudariusios savo 
organą kovai prieš okupantą, bet netrukus ir krikščionys 
demokratai su visais savo padaliniais įėjo Į Vliką ir orga
nizuotai priešinosi okupantui. Lietuvoje Vliko pirmi
ninku buvo inž. Steponas Kairys.

Vieni Vliko nariai vokiečių buvo atpažinti ir išvežti į 
-’vokiečių koncentracijos ir prievartos darbo stovyklas, 
"’kiti buvo gaudomi. Karo pabaigoje Vliko narių dauguma 
buvo patekę į vakarų Vokietiją. Ten jie siuntinėjo gen. 
Eisenhoweriui, tuo metu vyriausiam sąjungininkų ka-

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  $2.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NESVARSTYTIN1 KLAUSIMAI
Studentę suvažiavimo proga

Besiartinant jaunimo suvažia
vimui Clevelande, gal vertėtų 
kiek panagrinėti vieną šiais lai
kais labai paplitusį įprotį: svars
tyti tai, kas visai nesvarstytina. 
Aš čia turiu galvoje santykių 
ar bendravimo su okupuota Lie
tuva klausimą, kurio aiškini
mui paskirta didoka suvažiavi
mo dienotvarkės dalis.

Kodėl tas klausimas, kuris 
bent iki 1965 metų buvo visai 
aiškus, palaipsniui ėmė drums
tis, kol pagaliau pavirto pagrin
diniu užsienio lietuvių nesan- 

taikos obuoliu? Ogi dėl to, kad 
paskiri užsienio lietuvių visuo
menės sluoksniai ėmė falsifi
kuoti bendravimo ir santykiavi
mo su Lietuva prasmę. Iki 1965 
metų “bendravimas” ir “santy
kiavimas” su kraštu buvo tei
singai suprantamas kaip bend
ravimas ir santykiavimas su ko
munistine žvalgyba ir todėl lai
komas valstybės išdavimu.

Tačiau po 1965 metų į ben
dravimą su Lietuva daugelio 
imta žiūrėti kaip į bendravimą 
su laisva šalim! To bendravimo

riuomenės vadui specialiai paruoštus pareiškimus, ku
riuose dėstė apie lietuvių tautą ištikusią nelaimę, apie so
vietų policijos persekiojimus ir apie vargingą į vakarus 
patekusių lietuvių tremtinių būklę. Dalis Vliko atstovų li
ko rusų okupuotoje Lietuvoje, o kitiems teko tęsti užsi
brėžtą darbą jau pačioje Vokietijoje. Netrukus Vokieti
joje teko Vilkui persiorganizuoti ir įtraukti į bendrą dar
bą karo metu atsiradusius naujus sąjūdžius. Vienų orga
nizacijų atstovai, nepatenkinti veiklos tempu ir nematy
dami apčiuopiamų rezultatų, iš Vliko išėjo.

Karo pabaigoje Vlikas savo centrą perkėlė į Ameri
ką. Vliko atstovai stengėsi paveikti JAV vyriausybę ir 
New Yorke'esančius kitų valstybių atstovus, kad nepa
darytų lietuvių tautai kenksmingo žingsnio, kad panau
dotų kiekvieną progą pavergtai lietuvių tautai užtarti. 
Amerikoje veikiančios politinės Lietuvos grupės ilgai 
tarėsi, kol susitarė vieningai dirbti Lietuvos laisvinimo 
darbą. Dabar Vliką sudaro šių Lietuvos politinių grupių 
atstovai: Lietuvos Socialdemokratų Partijos, Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Partijos, Lietuvių Tautininkų 
Sąjungos, Lietuvių Valstiečių Liaudininkų .Sąjungos, 
Lietuvos Darbo Federacijos, Lietuvos Ūkininkų Sąjun
gos, Mažosios Lietuvos Rezistencijos, Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos, Lietuvos Ūkininkų Partijos, Lietu
vos- Atgimimo Sąjūdžio, Lietuvos Krikščionių Darbi
ninkų Sąjungos, Lietuvos Fronto Bičiulių, Laisvės Ko
votojų Sąjungos, Vienybės Sąjūdžio. ir Rytų Lietuvos 
Rezistencinės Santarvės. Kiekviena čia išvardinta poli- 
litinė grupė siunčia į Chicagoje organizuojamą Vliko sei
mą po tris atstovus. Šie išsirinks Vliko vadovybę, kuri ir 
tvarkys visus Lietuvos laisvinimo darbus ištisą metą.

Amerikos Lietuvių Taryba buvo sudaryta maždaug 
tuo pačiu metu, kai Lietuvoje buvo sudarytas Vlikas. 
Amerikos lietuviai, patyrę apie Lietuvą užplūdusius ru
sus, nutarė, kad pagalba Lietuvai ir lietuviams turi būti 
organizuota. Altas ieškojo būdų padėti rusų pavergtiems 
lietuviams. Kai paaiškėjo, kad lietuviai suvienijo politi-. 
nę savo veiklą į Vliką, tai Altas nutarė temti Vliko darbą. 
Altas yra surinkęs daug aukų ir pasiuntęs Vlikui. Tas 
aukas sudėjo Amerikos lietuviai. Didelę jų dalį sudėjo 
čikagiečiai.

Iki šio meto čikagiečiams tekdavo pamatyti tiktai 
Vliko pirmininką, kartais pravažiuojantį pro Chicagą ir 
sveikinantį Alto konferencijon suvažiavusius atstovus. 
Dabar čikagieciai turės progos pamatyti ir kitus Vliko 
atstovus, nes gruodžio 5 d. jie suvažiuos į metinį Vliko 
seimą. To paties hotelio patalpose įvyks Vliko banketas 
ir koncertas, susidarys progų arčiau vlikiečius pažinti.

apologetai visai rimtai yra pa- 
> reiškę, kad jie nemato jokio 
skirtumo tarp paskutinės spor
tininkų ekskursijos į Lietuvą ir 
Amerikos lietuvių sportininkų 
ekskursijos į 1938 metų Lietu
vos Olimpiadą! Vos prieš porą 
savaičių Clevelande lietuvių die
noje aktorius Vitalis Žukaus
kas šitokį kai kurių mūsų “va
dų” persiorientavimą išaiškino 
labai paprastai: “Už doleriuką, 
už doleriuką ėmėm kalbėti ir su 
politruku”. Kaip ten bebūtų, 
bet netikėti lėšų padaugėjimai 
Pasaulio Lietuvių Kongreso Či
kagoje išvakarėse, kada iš neiš
vengiamo didelio deficito stai
ga susilaukta nemažo pelno, yra 
sunkiai išaiškinami be viršgam- 
tinių jėgų pagalbos.

“Doleriuko ir politruko” sąmo
jus geriausiu atveju, betgi, te
gali būti daliniu paaiškinimu. 
Pilną atsakymą į mūsų vadų 
“bėgimą į kraštą” (atsiminkime 
garsųjį p. Stasio Barzduko afo
rizmą, pasak kurio “Išeivija be 
ryšių su tautos branduoliu mirš
ta”), tegali atskleisti komunis
tų užsienio tarnyba, kiuri iš 
Kremliaus buvo gavusi įsakymą 
sunaikinti laisvąją Europos, tai
gi ir lietuvių, išeiviją, žinoma, 
kadangi p. Barzduko “ryšiai su 
tauta” geriausiu atveju tėra ry
šiai su saldžiai čiulbančiais ko
munistų agentais a la Laurin- 
čiukas, Kubilius ir eilė kitų, tai 
sunku be “burnelės” įtikėti, kad 
tokie ryšiai galėtų išgelbėti lie
tuviškąją išeiviją iš mirties 
nasrų.

Tik ką padaryta aliuzija, gink 
Dieve, nemažina p. Barzduko 
“bėgimo į rojų” idealistinio at
spalvio ir jo didelio intelekto. 
Juk tokio didelio masto valsty
bininkas, kaip profesorius Au
gustinas- Voldemaras, kurio in
telektui ■ yra ■ pavydėjo didžiausi 
Europos protai, ir tas neatsi
spyrė sovietiškojo rojaus trau
kai: laisvu noru grįžo Į Lietuvą 
lietuvių tautos gelbėti. Deja, 
nors jis “grižo” į Lietuvą, bet, 
nė iš traukinio neišlipęs, atsi
dūrė Rusijos gilumoje... Dar blo
giau baigė kai kurie užsieniečiai 
“bendradarbiai”, kaip Jonas Ma- 
sarykas, iššokęs pro langą, arba 
Haha, bandęs po Miuncheno ben
dradarbiauti su Hitleriu, vėliau 
minimas kaip bendradarbiavi
mo Cha-cha-cha...

žinoma, kad kai kurie mūsų 
bendravimo ar santykiavimo su 
kraštu pionieriai jau dabar yra 
ka pagalba, kurią savo “cha-cha- 
cha epitetu tėra antraeilis da
lykas, palyginus su ta milžiniš
ka pagalba, kuria savo “cha-era- 
cha” vaidmeniu jie teikia komu
nistų užsienių tarnybai lietuviš
kosios išeivijos naikinimo dar
be. Komunistinė, užsienio tar
nyba, bendradarbiaudama su

Anglijos futbolininkai (kojinio) vis dar laikosi geriausiais Europoje, 
iia matomas angly komandas vartininkas sulaiko "tikrą" įvartį.

komunistine žvalgybą, siekia su
kurti įspūdį, kad Lietuvoje yra 
vidcas labai gerai, bet jos repu
tacija nėra užtektinai gera, kad 
kiti jiems įtikėtų. Kitas daly
kas, jei jos žodžius ims kartoti 
lietuviai-išeiviai, kurie nuo bol
ševikiškojo rojaus patys dar 
taip neseniai pabėgo. O jei dar 
jie ekskursuos į Lietuvą ir dar 
tokiu kilniu tikslu kaip lietuviš
kosios išeivijos išgelbėjimas nuo 
mirties, tai Kubiliukai, Langiu
kai ir Laurinčiukai ko gero gaus 
net Lenino ordiną už gerai atlik
ta uždavinį.

Kol mes bolševikiškojo buč
kio kratomos, tol šios šalies vy
riausybė Lietuvės nepripažins 
komunistams. Tačiau, jei, už
miršę bolševikų nužudytuosius 
mūsų brolius, išniekintas ir iš
draskytas mūsų šeimas, sunai-i 
kintus kryžius ir' kitus didžios 
mūsų tėvynės paminklus, dėl 
tautinės savigarbos stokos ir dėl į 
charakterio silpnumo -vystysimi 
me santykius su komunistų žval
gybos agentais (nes pavergtai 
lietuvių tautai yra užčiaupta 
burna), tai tas paskutinės lais
vos lietuvių tautos simbolis —• 
Lietuvos Pasiuntinybė —?bus‘ 
panaikintas.

Suvažiuojantieji Clevelandan 
studentai turėtų suprasti, kad kol: 
Sovietų Sąjungos Imperija te
bėra . gyva, tol pasaulis. negali 
tikėtis ramybės, o pavergtos 
tautos — laisvės. Todėl ne ben
dravimo serenados, bet kieta, 
žiauri kova iki mirties, yra vie
nintelis mūsų kelias. Daugelis 
mūsų žus toje nelygioje kovo
je. Bet ar negeriau mirti kovos 
lauke, su kardu rankoje, negu su

rištomis rankomis ir pakulų pri
kišta burna?

Leiskite palinkėti Jums, suva
žiuojantieji studentai, drąsos ir 
stiprybės! Į jus.žiūri ne tik ko
vojanti vyresnioji karta, ne tik 
jūsų mirtini priešai — mus su
skaldyti siekianti komunistų už- 

1 sienio tarnyba ir žvalgyba, bet 
ir Lietuvoje likęs tautos bran
duolys. Nuo to, ką Jūs nutarsi
te savo suvažiavime, daug pri
klausys lietuvių tautos ateitis. 
Tad išlikite stiprios dvasios ir 
supraskite, kad gal net visos lie
tuvių tautos likimas yra jūsų 
rankose. Pakartokite savo šir
dyse tuos didingus Švitrigailos 
žodžius, jo ištartus prie Vytauto 
karsto, kuriais, jis užsidėdamas 
didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
vainiką, prisiekė ištikimybę tė
vynei Lietuvai:
Neleisk -suklysti man ir nusilpnėti, 
Žodžius tetikrins mano šita žemė, 
Bučiuodams ją. Tavęs šaukiuos,

/Karaliau’ 
Jei Tavo valios pildyt neįstengčiau, 
Tegu geriau manęs ji nenešios’

Julius Smetona

— .Rugsėjo mėn. 1-10 d. Ni
coje, Prancūzijoje vyko 14-sis 
pasaulinis matematikų kongre
sas. Dalyvių buvo apie 4,500. Iš 
Lietuvos matematikų kongrese 
dalyvavo profesoriai J. Kubilius, 
B. Grigelionis ir V. Statulevičius 
ir doc. A. Raudeliūnas. (E)

— Prancūzijoje, Charnon mie
ste vykus tarptautinei meninės 
fotografijos parodai, dalyvavo 
ir trys lietuviai. Vienam iš jų, 
Mariui Baranauskui, už darbą 
“Kareiviai grįžta namo” paskir
tas prancūzų fotografijos fede
racijos diplomas. (E)

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKASUETUVBKASIS 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

10
Pidesniajani iš tų briedžių, tikram šiupelragiui tas 
žmonių pasirodymas nepatiko ir jis, palikęs savo 
draugę prie šieno stirtos, pradėjo eiti Į Svaraičio pusę. 
Svarailis akistatos su briedžiu nelaukė ir greit pasi
traukė į namo vidų. Bet tas briedis tuo nepasitenkino, 
atėjo prie pat namo ir užsilipęs ant pusnies, pripus- 

;tytos iki pat namo palangių, norėjo pamatyti pro lan
gą, kas ten viduje darosi. Matant galingą briedį savo 

31osĮ prikišusi prie lango stiklo buvo ne per daug jau-' 
t^ius jausmas, bet laimei, jis apsigrižo ir nuėjo atgal 
/jirie šieno stirtos pas ten likusią savo bendrą.

- Apie 5 km. į vakarus nuo Kaukėnų yra šakūnų baž
nytkaimis. išsistatęs arti Rusnės upės kairiojo kranto. 
.Paskutiniu metu čia buvo apie 400 gy ventojų, tarp jų 
ir AŠmutaičių, Juodjonių, Kubaičių, Mertinių, Pečelių.; 
jSlrtmkaiČin, ūsaičių, Vizbaru, Zietinskių ir kitu lietu-' 
įvininkų šeimos. Tai labai sena gyvenvietė, apgyventa 
ir ordino laikais, priklausiusi Rasytės pilies komen
danto valdomai sričiai. 1675 metais šakūnuose įstei- 
įjus atskirą parapiją, čia netrukus buvo pastatyta ir 
mūrinė bažnyčia su mediniu bokštu. Ragainiškis Vi
lius Kalvaitis (1848 - 1914), rinkęs po Mažąją Lietuvą 
lietuvių dainas ir kitokią tautosaką, .savo dainų rinki

nyje yra paskelbęs ir dainas, užrašytas šakunų apylin
kėse.

Ta pačia kryptimi, 12 km. atstu nuo Kaukėnų,: 
prasideda Briedžiulės pelkė, Įsispraudusi tarp Rusnės 
ir Skirvytės upių. Pelkės dydis yra 5^ km. ilgio ir ligi 
3 km. pločio. Tarp Briedžiulių pelkės ir Kuršių Marių 
nutysta gan didelis Akmingės miškų masyvas, kiiria- 
me yra ir briedžių draustinis.

NUOTTKINGĄ KELIONĖ Į BRIEDŽIŲ DRAUSTINį

Medžioklių organizavimas Akmingės pamario miš
kų masyvuose buvo jau nuo seno pamėgtas sportas, 
nors Nemuno deltos medžioklės rajonai ir yra sunkiai 
prieinami, o rudens metu kelionė į juos yra surišta ir 
su Įvairiausiais nenumatytais sunkumais. Net ir dvide
šimtame šimtmety, Nemuno deltos rajonuose keliai po 
ilgų lietų pasidarydavo neišvažiuojami. Net ir čia mė
giamos naudoti lengvos dviejų ratų vienkinkės bričke
lės ne visada galėdavo tais išmirkusiais keliais prava
žiuoti. Lietuvoje šie lengvi vežimėliai yra vadinami 
“bėdos”, bričkutėmis, bet tarptautinėje terminijoje 
jie yra žinomi angliški “gig” vardu, ko gero tą vardą 
gavę pagal senovės Lydijos karaliaus Gigo vardą, ku
rio laikais tos bričkutės gal ir pasidarė populiariomis. 
Nors šios dviejų ratų vienkinkės bričkutės ir buvo pla
čiai naudojamos susisiekimui Pakalnės apskrities pa
mario srityse, bet rudens metu ir jos dažnai {klimpda
vo iki stebulių lietų išmirkytų molingų kelių dirvo
žemy.

Jau nuo seno medžioklės buvo valdovų, karalių, 
kunigaikščių, didikų bei bajorų ir šiaip aukštų parei
gūnų pamėgtu sportu. Mažajai Lietuvai esant vokiškų 
kaizerių valdžioje, patys kaizeriai ir princai važiuoda
vo į Romintos ir kitas Mažosios Lietuvos girias medžio
ti čia užsilaikančių šiupelragių briedžių, elnių ir stir
nų bei kitų rūšių miškų žvėrių ir žvėrelių. Apsilanky
davo jie ir į Kuršių Marių pamario miškus, tarp jų ir 

Į Akmingės miškų briedžių draustinį, bet į Briedžiulių 
pelkes, kur, kaip ir pats vietbvardis jau įtaigoja, pri
silaikydavo mūsų pajūrio lietuviškieji briedžiai. Yra 
išlikęs vienas aprašymas apie Prūsijos princo -Fried- 
richo Karolio, kelionę Į Akmingės miškų masyvą. Me-, 
džioklės paprastai yra organizuojamos vėlyvo rudens 
melu, todėl ir princas Į Kaukėnus 1844 metais atvyko 
spalio mėn. 24 dieną, audringu ir lietingu vėlyvo ru
dens metu. Nesitikėdami, kad jis tokiame bjauriame 
ore bandys pasiekti ši užtvinusi užkampį, vos vienas 
kitas gyventojų išėjo jo pasitikti jam Į čia atvykus.

Iš Kaukėnų į Akmingės miškus princą nugabenti 
buvo pristatytas tūlas Sabrauckas, buvęs tuo metu čia 
pašto vežiku. Patyręs gyvęntojų nuomonę apie tuome
tini apylinkės kelių stovį, princas Sabraucko ir klau
sia:

— Na, švogeri, kaip tu manai, ar mes neapvirsi
me pakely su mūsų vežimu?

Sabrauckas jam paaiškino, kad kelias pilnas išva
žinėtų ir išmuštų duobių ir pakelės grioviai sklidinai 
pripildyti liūčių vandens, bet jo rausvi ai žirgeliai yra 
stiprūs ir patvarūs. Jei vežimas ir Įklimptų, arkliai tu
rėtų ištempti, ypač jam, Sabrauckui, dar ir su padė
jėju pečius prie vežimo prirėmus. Tik gal tokiuo atve
ju aukštam po a ui tektų trumpam laikai išlipti iŠ ve
žimo.

Taip jiems dėl kelionės sąlygų susitarus, vežimas 
išsijudino į kelią. Kurį laiką kelionė vyko be ypatingų 
nuotykių. Taip buvo pravažiuoti šakūnai ir geras gaba
las už jų. Bet čia vežimas pradėjo klimpti į kelio dumb
lą iki pat stebulių. Vežėjams šūkaujant, arkliai žings
nis po žingsnio vis dar tempė vežimą su aukštu kelei
viu į priekį. Tačiau vienu momentu vežimas vienu šo
nu įsmuko į giltą, vandens pripildytą duobę ir pavo
jingai pakry po. Princas atsidaręs pakrypusios karie
tos duris iššoko ant kelio, nors lauke tuo metu lijo, ta
rytum dangus būtų prakiuręs. Vežikai visa jėga įsirė

mė savo pečiais į karietą ir ragino arklius tempti, bet 
vežimas nejudėjo. Į pagalbą atskubėjo ir princo paly
da, visi stengėsi vežimą iš duobės išstumti, net ir pats 
princas, brisdamas per purvyną, tempė arklius už pa
vadžių, tačiau ir tai nieko negelbėjo. Tuo tarpu lauke 
dūko audra, vėjai siautėjo ir lietus pylė be paliovos. 
Buvo tamsu, gy venviečių arti nebuvo matyti, tik kur 
tai toli švytuliavo vienišo namo lange spinksintis blan
kus žiburėlis. Tačiau tamsoje kelių nežinant, kaip ir 
jį pasieksi per klastingas pelkes.

Princas Įsakė pūsti medžioklės ragą, dėdamas vil
tį, kad jį išgirdę apylinkių gyventojai atskubės Į pagal
bą. Bet per audros siautėjimą, ilgą laiką rago balso 
matyt irgi negirdėjo. Tačiau po kurio laiko pasimatė 
iš tolo atšvytuojančios liktarnos šviesa. Po kurio laiko 
iš tamsos išniro keturi vyrai, pasišviečią sau kelią lik- 
tarna ir nešą su savim lopetas ir dalbas. Pasirodo, tie 
vyrai, girdėdami per audros siautimą medžioklinio ra
go balsą, palaikė jį už pelkėn įklimpusio briedžio 
maurojimą, nes priėję prie tamsoje ant kelio stovin
čių žmonių, jau iš tolo jų klausė, kur yra tas briedis, 
kuris taip šiurpiai baubia. Mat, princą su jo palyda jie 
palaikė sau panašia apylinkės gyventojų grupe, taip 
pat bėgančia į bėdą paliovusio briedžio gelbėti, kas 
būdavo ne taip jau retu įvykiu jų apylinkėse.

Padėtį išsiaiškinus ir į darbą paleidus atsineštos 
kastuvus ir dalbas, karieta iš duobės pagaliau buvo 
išstumta. Tolimesnė kelionė buvo sėkmingesnė ir galų 
gale laimingai buvo pasiekta Akmingės urėdijos sody
ba. Princas ne tik kad nesiskundė kelionės vargais, bet 
netgi buvo patenkintos turėjęs progos išgyventi tokią 
nuotykinga medžioklinę kelionę.

‘ ’ (Bus dauaiau)
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AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PBITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tMofu PRospact 1-3^9 

R®x*d. IMof.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai, vak, Treč. uždaryta.

■ Inli U
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ORTHOPEDAS-PRjOTEZISTAS

dažai. p^aiba kojoms
(Arch Supports) į t t

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

)*/*■! ■-.'. 7' A f S < ~r ’s s k s f.
BTi. S-S,.« -sSS’ £' g i

Vedybinio gyvenimo
47 metų sukaktis

Rockfordo Lietuvių klubo

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5^446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

(PUTRAMENTĄS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės

Telef.: PRospect 8-1717

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai, ir sekmai ofisas uždarytas

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

DR. PETBR BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai., 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 
_____ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas. '

DR. EDMUND E. CiARA 
27U9 W. 51st STREET 

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai,

Rez. GI 8-0873

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

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

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63 r d STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

. ViMCif?1 i-ĮasmnnBag———bb—— 

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

DR. A. MACIŪNAS I 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad., ketvirtad. 5—8,

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

G U 2 A U S K u '
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

25 INČŲ 
SPALVOTA TV Už 

ŽEMĄ KAINĄ

2512 W. 47 ST. « JFR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdra ūda 
ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N A S 
-2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Ml&isto p3jnm!&

Lapkričio mėn. 8 d. Racine 
mieste veteranų salėje įvyko 
tarptautinė maisto paroda, ku- riaf, Aleksas ir Jane Dilongai, 
rią globojo jaunųjų biznierių Į atšventė savo 47 metų vedybi

nio gyvenimo sukaktį. Laimin
gai j ienos prabėgo tie meteliai.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st 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 PIKKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. A. M.

i Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio LCL-rll 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 3:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629

IR Iš LIETUVOS

DR. LIONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL r 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.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtu 
pigesnė.

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 Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

žmonos (Jaycettes), Lietuviam 
joje atstovavo Racine Lietuvių 
Moterų klubas, vad. Teodoros 
Vijipienės.

Per porą savaičių klubietės, 
dirbdamos kasdien po kelioliką 
valandų p. p. Pliūrų rezidenci
joje, buvo prigaminusios įvairių 
pyragaičių, tortų “nepaleonų”, 
“malūną” ir kitokių skanėstų. 
Žinoma, neapsieita be naminių 
dešrų, kugelio ir kopūstų bei 
lietuviškos duonos. Todėl, pra
dedant parodą, lietuvių stalas 
beveik lūžo nuo maisto, tačiau 
gausūs lankytojai jį tuojau ap
spito ir neatleido iki viską nu
šlavė. Parodai Įpusėjus, viskas 
buvo išpirkta, žodžiu pasiseki
mas geriausias kaip ir praeitais 
metais. Kas vėliau atėjo, nebe
gavo paragauti kugelio, žagarė- 
lių ar nusipirkti grybų. Labai 
yra mėgstamos naminės lietu
viškos dešros su rūgščiais kopūs
tais.

Taip pat lietuvių kampelis bu
vo skoningai papuoštas rankdar
biais ir gintaro išdirbiniais.

Veikli klubo valdyba jau su
spėjo dalį parodos pelno, su
rinkto dešimtukais, paskirti lie
tuviškiems reikalams. Vietos 
šeštadieninei lituanistikos mo
kyklai ir Vasario 16 gimnazijai 
paaukojo po 39 dol,, tautinių 
šokių grupei “Bijūnas” — 25 
dol., Bražinskų bylai ir lietuviš
kai spaudai po 20 dol.

Nedidelis Būrelis darbščių ir 
drausmingų moterų vysto turi
ningą veiklą, garsindamas lie
tuvių vardą svetimtaučių tarpe 
ir remdamas lietuviškus reika
lus finansiniai.

Teko girdėti, kad klubas vėl 
ruošia prieškalėdinį pobūvį, o 
sekančių metu pavasarį balių, 
kurio pelnas bus skiriamas Lie
tuvių Fondui. Tenka džiaugtis 
tokia veikla ir linki geriausios 
sėkmės ateityje.

Minėjimas
Gruodėio mėn. 6 d. DLK Kęs

tučio šaulių kuopa minės savo 
15 metu veiklos sukakti. Pro
gramą per minėjimo pietūs iš
pildys Waukegano ir Racine lie
tuviu moterų kvartetas, jau ke
lintą kartą pasirodantis sceno
je. Dainos palydimos gitarų mu
zika. Ta pačia proga bus pa
minėta ir Lietuvos kariuomenės 
šventė.

Pats minėjimas prasidės 2 vai. 
p. p. ir įvyks šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje.

P. Petrušaįtis

ką pergyventi ir sunkių valandų 
auginant šeimą bei depresijai 
užėjus. Bet tie sunkumai bu
vo nugalėti ir jie nepalūžo atsi
laikė. Pergyventi rūpesčiai ir 
ta krūva prabėgusių metelių pa
sidabrino jų plaukus, sulėtino 
jų judrumą. Vis dėlto jie jau
čiasi laimingi, užauginę vieną 
dukterį ir tris sūnus, kurie yra 
sukūrę savo leimas. Jie dabar 
džiaugiasi anūkais, kurių skai
čius jau pasiekė 19.

Jų vedybinio gyvenimo 47 me
tų sukakties proga buvo su
rengtas šaunus pobūvis, ku
riame dalyvavo vien tik artimie
ji, atseit, sūnūs, duktė ir jų šei
mos.

Dilongai dažnai atvyksta į 
Lietuvių klubą. Atrodo jie dar 
gan tvirti ir tikisi sulaukti sa
vo vedybinio gyvenimo auksi
nio jubiliejaus. Tada visi klubo 
nariai bus pakviesti į tą jubilie
jų

Dilongai turi gražų namą, ku
riame patys gyvena. Anksčiau 
turėtą namą jie atidavė vienam 
iš vaikų. Jie yra seeni Rockfor- 
do gyventojai, dalyvauja lietu
vių parengimuose ne tik sa
vo kolonijoje, bet taip pat ir ki
tur. Kai rockfordiečiai vyksta 
Į Naujienų pikniką ar parengi
mus kitur (pvz., Kenoshą), tai 
paprastai ir jie prisijungia.

Sveikinu Aieksą ir Jane Di- 
longus j ii 47 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga ir linkiu 
sulaukti auksinio jubiliejaus.

žvalgas

Humboldt Parkas
Humbold Parko Lietuvių 

Klubo susirinkimas Įvyko lapr 
krięio 18 dieną, šiame susirin
kime dalyvavo virš 20 narių, 
vyrų ir moterų.

Besvarstant klubo reikalus, 
nutarta paskirti Kalėdų dova
ną. Naujienoms 10 dolerių ir 
Sandarai 10 dolerių už tai, kad 
šie du laikraščiai patarnauja 
šiam klubui.

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

Air All the Way 
304b, Limit

DR. V. P. TUMASONiS 
CHIRURGAS 

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

28

I Paskutinė data kalėdiniams- siunti
niams į užsienius siųsti yra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro pastų. Vė
liau issiuntus, pastas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

AURORA, ILL
Metinis susirinkimas

Lapkričio 29 d. 1 vai. po pietų 
šaukiamas Auroros apylinkės 

metinis narių susirinkimas. Bus 
renkama 1971 metams valdyba 
ir kontrolės komisija. Be to, su
sirinkime bus sprendžiama ir 
kitų su apylinkės veikia susiju
siu reikalu. Nariai ir svečiai 
kviečiami būtinai dalyvauti.

Susirinkimas įvyks Auroros 
“Kicker” klubo patalpoje, kuri 
randasi Douglas ir 34 kelio su
sikirtime. Douglas kelias geriau
siai pasiekiamas iš Ashland Avę. 
ar Montgomery Rd.

Išvyko darbštus narys
Antanas Janušonis šią vasa

rą išėjo į pensiją. Prieš keletą 
metų atvykęs j Batavia, Illinois, 
tuoj Įsijungė su žmona į Auro
ros apylinkę nariais.

Jis savo veikla mielai prisi
dėdavo prie apylinkės rengia
mų minėjimų paskaitomis ir ki
tomis pareigomis. Be to, jis per 
eilę metų ėjo apylinkės kont
rolės komisijos pirmininko pa
reigas. Pagaliau išsikėlė su 
žmona Į Kaliforniją, kur apsi
sprendę pastoviai apsigyventi.

Silpnoka žmonos sveikata ver
tė juos keltis į šiltesnį klimatą, 
kur jie tikisi pabaigti senatvės 
gyvenimą žydinčioje 
joje. B.

Kalifomi-
Jablonskis

buvo klubo LėįkHpją vjtįjįės. Prie 
šių vaššių prisidėjo kbl&o narė 
ponia Marijona
skaniais valgiais, ,o paršai vy
rai A. Volskis, F. ^taųįonis ir 
Mickus su švelniais gėrimais ir 
Klubo pirmininkas JVūsis su 
saldainiais. 1

Mitingas ir vaišes baigėsi 
draugiškoj nuotaikoj.

Korely. K. Cppukas

Automobilio kaina SSSR
'"The Daily Telegraph” iš

spausdintas Frank Tąyįor pra
nešimas iš Maskvos, kuriame ra
šoma, kad maskviškiai nepaten
kinti automobilių kainomis. Tie, 
kurie 1966 m. užsirašė laukti 
“Volgos”, kuri tada kainavo 
2,667 svarus, dabar turės mo
kėti jau 4,285 svarus, taigi 60 
procentų daugiau. Tiesa, ga
mintojai ir pardavėjai turi kuo 
pasiteisinti: toksai modelis, koks 
buvo 1966 m., dabar jau nebega- 
minąmas.

Bet kai šitiek metų reikią lauk
ti, kai tų automobilių taip trūk
sta, tai pirkėjas, jeigu penorės 
naujo modęlio už brangesnę kai
ną, galės būti išbrauktas iš są
rašų ir viskąs. Ąrba jam galės 
būti pasiūlytas “žiguli” automo
bilis, kuriuos dabar jau prade
da gaminti Togliattyje italų Fia- 
to firmos pastatytasis fabrikas.

Tačiau ir tas “Žiguli”, nors 
mažesnis už “Volgą”, kaštuos 
2,619 svarų.

Kitos populiarios markės 
“Moskvičiaus” automobilio kai
na taip pat pakeliama iš 2,305 
sv. į 3,333 sv.

KURIE GARSINASI 
’‘NAUJIENOSE”

Susirinkimų ir parengimų

— Lietuviu Filatelisty Draugijos 
"Lietuva" narių susirinkimas Įvyks 
š. m. lapkričio njėn. 24 d. 7 vąL 30 
min vak. Jaunimo Centre, kamb. 104. 
Susirinkime bus aptariami buvusios 
parodos reikalai ir bus galima įsigyti 
parodos nuotraukų. Kviečiami nariai 
bei svečiai gausiai dalyvauti.

. ... Valdyba ,

— Chicagos Lietvviy Suvalkiečių 
Draugijos eilinis narių susįriąkimaę 
Įvyks penktadieni, lapkričio 27 d. 8 v. 
vak. Hollywood Ian ąvetainėj, 2417 
W. 43rd St. Nariai prašomi" atsilan
kyti,' nes yra daug visokių reikalų apr 
tartį. į ‘ '

Eugene Strpngys, nut. rast.

ONA ANDRYAUSKAS
Pagal tėvus Vąsilaijskaitė

Mirė 1970 m. lapkričio mėn. 21 dieną, 7:45 vai. vakare. Gimusi 
Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Juozapas Andrews, marti Patricia, žentas 

Donald La France, 9 anūkai, 3 proanūkai.
Lietuvoje liko broliai ir seserys.
Velionė buvo motina mirusios dukters Anna La France. _____
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litu- 

anica Avenue.
Trečiadienį, lapkričio 25 diena 8:30 vąl. ryto J>us lydima iš koply

čios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Onos Andryauskas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteilkti * jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, anūkai, žentas ir giminės.

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

5 Metų Mirties Sukaktis

EMIUJA CIKAS
Mirė 1965 metų lapkričio mėn. 25 dieną, sulaukusi senatvės. Gi

musi Lietuvoje, Tauragės apskr, Piplišjūų kaime.

Palaidota Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Paliko nuliūdę: vyras Frank, duktė EmUy Vaičekauskas 3 anū
kai: Sylvia, Frank, Jeffrey ir Karep.

Mūsų brangiausiai pagerbti bus laįkomos §v. Mišios šv. Panelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, esančioje Marquette Parke, 
1970 m. lapkričio mėn. 24 dieną 8:30 yal. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas. , , Į , Į , i , f ,

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė if anūkai.

......... I ...yy.,. - ----—.-

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJI ŠERMENINĖ ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
DE YOUNG - VROEGH FUNERAL

KOME

64-9 East 162nd Street

LEONARD FUNERAL HOME

10821 S. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

South Holland, Illinois

kitose Chicagos dalyse ir prie-Turime šermenims vietos 
miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS

ĮSTAIGA

GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 ■■ >

433.0-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
LaidotuviųA*

Direktorių
Ąssociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, DI. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. BUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEP, C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tb STREET REpublic 7-1213
23Į4 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTĘp JSTREĘT Phone: Y Ards 7-1911

—... .......
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"Pavyzdys Amerikai
Anglijos vyriausybė atsisakė 

savo parlamento 630 nariams 
m pakelti algas: Atstovų buto (že

mutinių rūmų) lyderis William 
Whitelaw pasakė parlamenta
rams; ‘‘Tatai’ nebūtų gera atsi
žvelgiant j dabartinę padėtį kra
ite”.
£ Britų įstatymdaviai gauna po 
$7,80Q metinės algos. Nuo 1964 

‘Metų jų algos nebuvo pakeltos. 
Naujasis ministeris pirmininkas 
Edward Heath pasakė nedidin

usius algų nei sau, nei kitiems sa- 
-vo kabineto ministeriams.

” Illino j aus legislatures atsto- 
.vai iki 1967 metų gaudavo po 
į$9,000 metinės algos, 1967 me
tais pasikėlė po $12,000 ir da- 
bar atstovas Thomas Hanahan 

'paruošė legislatūrai pasiūlymą 
pasikelti algas po $20,000 me
tams.,

į BALTINTI MILTAI 
į NEMAISTINGI

£ Daug kas skundėsi, kad bal
tinti miltai, kuriuos paprastai 
^naudoja pyragaičiams ir kt., ne
puri maistingumo potencialo.

i Paskutiniu metu JAV Agri- 
^kultūros departamentas, patvir
tino, kad taip yra. Mokslininkai 
nustatė, kad juose trūksta vita
mino, B ir.taip pat vitamino E. 
Malant ir baltinant miltus pra
jaudama thiamino, riboflavino, 
Miacino ir vitamino B6. Tiktai 
į.5% • originalaus vitamino B6 
Belieka miltuose.

Komercijai rūpi, kad prekė 
būtų patraukli, kad masintų 
pirkėją. Paskutiniu metu vėl 
pradėta tikrinti kūdikiams ga
minamas valgis skardinėlėse. 
Nustatyta, kad ir ten trūksta 
reikalingo maistingumo.

Prieš kiek laiko buvo uždraus
ta gėrimuose vartoti cyclomate. 
O kas žino, kiek kitų maisto 
gaminių yra paleista apyvarton, 
kurių saugumas gali būti tik vė
liau patikrintas? M. š.

VALDŽIA PANAIKINO 
BANKNOTUS

Retas žmogus matė $10,000 
(Chase) banknotą, $5,000 (Ma
dison), $500 (McKinley) ir 
$1,000 (Cleveland) banknotus.

Juos JAV vyriausybė autori
zavo 1918 m., buvo tai padary
ta todėl, kad bankams sutau
pytų laiką didelėmis sumomis 
verčiantis. Atsiradus kompiu
teriams ir čekių plačiam varto
jimui, tokie banknotai neturi di
delės reikšmės ir juos valdžia 
sustabdė. Bet 383 dešimt tūks
tantinės dar cirkuliuoja. M. Š.

flŠ CHICAGO S ir" 
APYLINKIŲ

O
Padėkos savaitgaly 

pranašauja 770 aukų
Nacionalinė Saugumo Tąry 

ba spėja, kad per ateinanti 
Padėkos savaitgali JAV-bių 
gatvėse ir vieškeliuose trafiko

1971 Plymouth-Duster
*ysovth Valort

Ourt»r 2-Doof

25 mylias su vienu galionu. Pigus leidimas

Plymouth, valiant - barracuda, road bunner, 
:•' GT X, FURY-DUSTER.

*
į 4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

’ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMO S PARCELS EXPRESS CORP.

1 (Licensed by VNESHPOSYLTORG)
. X.'--. MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

I - ' 2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
... 3333 Sc. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

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

F Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
*■* . . -  -----------------------------------------------------------------------

■T - __

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

; įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

f • AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

Rl į . . ... .......... I III I i . . r

I DgiteeSio BALFO pirmininko, prelato J. BL Končiaus knyga
i ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
■

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
1 Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

I Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki-

I tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių
site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Į ■ NAUJIENOS
17>9 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

»,,     , .„WNL,IBIJ—   , , .........
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Astronautas Alan Shepard "skraido" besrovėje atmosferoje, ruošda- 
masis savo kelionei į mėnulį.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Raikia

REGISTERED STYLIST
Į All girl barber shop.

5—6 days a wreek.

DE 7-5727
_

18 iki 45 METŲ 
NORINČIOS MOKYTIS SIOTI.

Nereikia kalbėti angliškai. $1,80 va
landai mokantis. Akordinis darbas. 
Operatorė gali uždirbti virš 3 dol. per 

valandą. Skambinkite 544-3600.
Kalbėkite su Harvey Taylor, 

J. W. JOHNSON CO.
3100 W. Randolph St., Bellwood. Hl.

HOUSEKEEPER
Monday, Thursday & Friday. Care for 

12 small girls & cleaning. Must speak 
I English and must have references.

973-2989
After 4 P. M. & Weekends all day.

HELP^VANTED — MALE

Darbininkų Reikia

ENGINEER
STATIONARY ENGINEER

L-j'VatvI

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui Į Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BŲTŲ 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

nelaimėse žus 770 žmonių. Sa
vaitgalis truks nuo trečiadie
nio 6 vai. popiet iki sekmadie
nio pusiaunakčio.

Saugumo Taryba perspėja 
motoristus griežtai laikytis tra 
fiko taisyklių, važiuojant už
sisegti apsaugos diržus ir vai
ruotojams negerti alkoholio.

Nelauktas šaltis
Po vasariško šeštadienio, 

praeito sekmadienio rytas taip 
pat išaušo kaip pavasaris, tik 
toliau dieną staiga iš šiaurva
karių pradėjo pūsti smarkus 
aštriai šaltas vėjas iki 51 my
lios per valandą greičiu. Per 
keletą valandų “indėnų vasa
rą” paversdamas kanadiška 
žiema. Vakarop termometrai 
berodė po keliolika laipsnių, o 
pirmadienis išaušo prie 8, dau
giausia 10 laipsnių aukščiau 
nulio.

Skelbiama, kad šalta oro 
banga truks mažiausiai iki tre
čiadienio.

Banditai nušovė vaikina
šeštadienio rytą anksti 

dviem vaikinams Donnel, 19, 
ir Wilcherj 19 metų, einant pro 
3927 W. Arthington Street du 
plėšikai pastojo kelią ir vienas 
ištraukęs revolverį pasakė, kad 
tai esąs “holdup’’ (apiplėši
mas). Donnell leidosi bėgti, 
bet banditai jį nušovę patys 
pabėgo, palikdami Wilcher 
neapiplėšę, Abu banditai bu
vę trumpais garbiniuotais plau 
kais, tik nepasakyta kokios 
spalvos.

— Dr. Antanas J. Gusenas, 
Dantų ir Aukštos Kultūros kny 
gų autorius, atostogauja N. 
Carolina valstijoje. Jis džiau
giasi gražiu ir maloniu oru ir 
siunčia sveikinimus naujienie- 
čiams.

—• Ad aline C. Ambrose, gy
venanti Brookfield, Ill., praei
tą vasarą važinėjo Romon ir 
turėjo progos ten pagiedoti 
“Sveikinimo Giesmę”. Pats 
popiežius ją pasveikinęs už gra 
žų balsą ir dainą, ji popiežiui 
pareiškusi vilti, kad Lietuva 
būtų išlaisvinta. Popiežius jai 
taip pat pareiškęs tokią pačią 
vilti.

— Peter Rinkus,, Orland 
Parko Civic Ass’n. pirminin
kas, daro žygius administraci
jos ir teismo Įstaigose, kad 3L 
bendrovė, statanti namus Vil
la West subdivizijoje, paliktų 
bendram žmonių naudojimui 
6:13 akrus žemės, kaip kad 
buvo numatyta originalioje 
bendrovės sutartyje su miestu

arba atšauktų statyboms leidi
mus. Minimą bendrovę buvo 
įsteigę lietuviai statybininkai, 
bet vėliau ją pardavė kitiems. 
Dabar statybininkai sako, kad 
jeigu miestas ar žmonės nori 
turėti bendrą sodą, tai turi su
mokėti bendrovei po 11,000 
dol. už kiekvieną sklypą, į ku
riuos jau yra suskirstyti tie 
6.13 akrai. Vietos spauda duo
da tuo reikalu abiejų šalių pa
reiškimus, bet klausimas tuo 
tarpu dar nėra išspręstas.

— Patricia G. Paulauskas ir 
Jean Lukas, gyv. Brighton 
Parko apylinkėje, tarnauja M. 
Field & Co. Jos dalyvauja tos 
bendrovės tarnautojų chore, 
kuris kas metai Kelėdų metu 
išpildo Mendelio oratorijos Me 
sijas ištraukas, šiemet tas tra
dicinis koncertas įvyks gruo
džio 2 d. 9:30 v. r. Marshal 
Field krautuvės pastato 7-me 
aukšte, Walnut salėje.

— Kun. Adolfas Stasys, Chi- 
kogos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, kartu su visa valdy
ba ir talkininkais puikiai suor
ganizavo Lietuvių tautos geno
cido parodą. Apie ją rašė vie
tinė amerikiečių spauda ir ap- 

| lankė daug žmonių. Parodos 
rengimo patyrimai bus per
duodami jos rengėjams kitose 
lietuviškose kolonijose.

— Brighton Parko viešoji 
biblioteka, 4316 Archer Avė., 
turi naudingų knygų pagilinti 
turimas profesines žinias ir 
šiaip pasiskaitymui. Apylinkės 
gyventojai yra kviečiami ją 
aplankyti. Atdara kasdien nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

— Tradicinė gyvulių paroda 
ir Rodeo Chicagos amfiteatre, ' 
prie 43-čios ir Halsted St., pra
sidės Padėkos šventėje, lapkri ; 
čio 26 d. ir baigsis gruodžio 2 d.

— Anatolijus Kairys, laimė- , 
jęs kelias premijas už savo dra 
mos veikalus, bus vienintelis 
dramaturgas Spaudos mėnesio 
Literatūros Vakare. Jis paskai 
tys trumpą ištrauką iš dramos.

— Lietuviškų knygų mugė 
bus atidaryta lapkričio 26 d.
6 vai. vakaro Jaunimo Centre. Į 
Taip pat bus atidaryta lapkr. 
27 d., nuo 5 vak vakaro, taigi, 
atsilankę į Literatūros Vakarą 
galės įsigyti norimas knygas, 
šeštadienį, lapkr. 28 dieną

Licensed for high pressure boiler. Oil 
and gas fired. Knowledge of ammonia 
refrigeration helpful. Permanent po

sition. Paid vacation and other 
benefits.
APPLY

WARD BAKING COMPANY
5659 So. LaSALLE

NO 7-5900
An equal opportunity employer

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

OPEN SOON
A chance to capitalize on your ability 
to produce: National Company will 
nay starting salary up to $800 a month, 
dependent upon qualifications & exo. 
A chance for rapid advancement with 

identive increases.
Comprehensive training

Call Mr. BROADHURST — 424-4404

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

CARRY - OUT RESTAURANT
Excellent South suburban location. 
Established business. 75 x 125 foot 

lot, building and all equipment. 
Owner must sell.

Call NORM, 779-4555

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

* VLIKo SEIMAS. Pirmą kar
tą VLIKo Seimas šaukiamas 
Chicagoje. Jis įvyks Š. m. gruo
džio 5 ir 6 dienomis Bismarck 
viešbutyje, 171 W. Randolph St.

Seimo proga Wallnut salėje 
ruošiamas banketas, kuriame 
pasakys kalbą VLIKo pirminin
kas Dr. K. Valiūnas.

Meninę dalį atliks Prudencija 
Bičkienė. Jai akompanuos prof. 
Vladas Jakubėnas.

Banketui kvietimai gaunami 
pas Faustiną Mackevičienę, Bi
rutę Skorubskienę, Teodorų 
Blinstrubą, Balį Vitkų ir Mar
giniuose. (Pr).

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
įreigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink- 
tinę 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

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

knygas bus galima įsigyti nuo 
3 iki 10 vai. vakaro. Visi ma-Į 
loniai kviečiami:.■ pasinaudoti 
proga, kad nereikėtų ieškoti 
knygų atskirose vietose.

— D. Brazytė - Bindokienė, 
J. švabaitė - Gylienė, Gr. Tu- 
lauskaitė - Babrauskienė ir ki
ti žinomi rašytojai maloniai j 
sutiko paskaityti savo kūrybos 
Spaudos mėnesio Literatūros 
Vakare penktadieni, lapkričio 
27 d. Jaunimo centre.

— Ukrainiečių Karo Vetera^, 
nų Sąjungos JAV-bėse Centro 
Valdybos ir tos pačios Sąjun
gos Čikagos skyriaus valdyba 
paskyrė tėvo ir sūnaus Bra
žinskų laisvinimui po $12.50, t 
y. viso $25.00. Tą sumą įteikė 
Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos įgaliotam ryšininkui 
su Ukrainiečiais, pavedant 
minėtą sumą įteikti Amerikos į 
Lietuvių Tarybai.

Pinigai įteikti ALT-bai lap
kričio 16 d.

Jonas D. čėsna 
Vilniaus Krašto Lietuvių 

Sąjungos įgaliotas ryšininkas

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups ir t. t.

4824 So. CALIFORNIA AVE. 
CHICAGO, ILL. TEL VI 7-93

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 
tarsim.

PUIKUS. DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29^00.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš gerų rankų. Marquette Par
ke. $44000.

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

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$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 metu mūras. Ąžuolo me
dis. modernios kabinetų virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildvmai. garažas, 
arti mūsų — naujam Marquette Par
ke. $37,800.

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

susi-

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
32O8’/2 W. 95th St. 

GA 4-8654

STATI TAtM

INSURANCr

State Farm Fite-and Casualty Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek: REpublic 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė

jimo sąlygos.
J. B A C E V I č I U S

6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

REAL ESTATE AND BUILDERS
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga- 
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu earažas. $20.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu, aluminijaus langai. 2 au
tomobilių garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklypas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. 1(4 auto garažas, platus 
sklypas. $18.900.

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. $32.000.

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43 000

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd St

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353
~t:_ ~ ~ ..i~     i——en

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

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 
stogų 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, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


