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SIMO KUDIRKOS KANČIŲ PASEKMĖS 
Palengvino kitiems kelia į laisvę

WASHINGTONAS. — Washington Star laikraštis praneša, 
kad netrukus Valstybės departamentas paskelbs naujas taisykles, 
susietas su suteikimu prieglaudos svetimšaliams, prašantiems to
kios prieglaudos ir bijantiems persekiojimo. Tos naujos taisyklės 
— tai prezidento Nixono pasipiktinimo rezultatas dėl Pakrančių 
Sargybos vadovybės leidimo rusų jūrininkams užlipti ant Ame
rikos kuterio Vigilant denio Amerikos teritoriniuose vandenyse, 
žiauriai sumušti ir be jokio pasipriešinimo iš amerkiečių pusės 
pagrobt pabėgusi lietuvį jūrininką Simą Kudirką, kuris prašė 
prieglaudos.

Prezidentas Nixonas dar pe
reitą rudenį paskelbė įsakymą, 
kad tuoj būtų peržiūrėtos tai
syklės, susietos su suteikimu 
prieglobsčio kitų kraštų asme
nims,, kuriems gresia persekio
jimas. Valstybės „ departamen
tas, pasitaręs su gynybos ir 
transportacijos departamentais, 
paruošė naujas taisykles, pagal 
kurias 'dabar bus traktuojami 
svetimšaliai, iešką prieglobsčio 
Amerikos teritorijoje, teritori
niuose vandenyse, Amerikos lai
vuose ar Amerikos lėktuvuose 
viršum jūrų.

Kaip skelbiama, dėl politikos 
persekiojamiems svetimšaliams 
pagal naujus patvarkymus ne tik 
bus suteiktas prieglobstis, bet 
Amerikos valdininkai galės pa
naudoti jėgą prieš bandymą 
smurtu repatrijuoti ieškantį 
prieglaudos .svetimšalį. Pabrė
žiama, kad jokių pasitarimų su 
bandančiais pagrobti svetimša
lį (kaip tai darė Pakrančių Sar
gyba) negalės būt.i - Galutinis 
žodis priklausys aukštesnėms 
instancijoms.

Laikraščio pranešime pakar
tojama, kaip Simas Kudirka pra
eito lapkričio 23 d. iš sovietų 
Sovietskaja Litva laivo buvo 
nušokęs į JAV Vigilant kuterį 
ir prašė azylio globos. Tačiau 
rusams buvo leista į Vigilant 
įlipti, Kudirką sumušti, suraišio
ti ir jį. pagrobti.

Popiežiaus represijos 
prieš 3 jėzuitus

ROMA. — Trys jėzuitai ku
nigai — Emile Piri, Giuseppe 
Diez Alegria ir Paolo Tufali, vi
si popiežiaus Gfegorianos uni
versiteto profesoriai Romoje, su
spenduoti iš savo pareigų už tai, 
kad viešai pasisakė prieš Vati
kano opoziciją perskyrų legali
zavimui.

Pasikalbėjime su vienu Ro
mos laikraščiu jie Vatikano ro
lę pavadino “vienu tokiu politi
nio ir religinio netakto atveju, 
kur Bažnyčia pretenduoja Ita
lijos valstybę vėl paversti savo 
pasaulietine dalimi”.

Pakistanas ieško 
taikos su Indija

KARACHI. — Pakistano pre
zidentas Yahya Khan buvo vie
nai dienai nuvykęs į Iraną, kur 
tarėsi su šachu Pahlevi. Pakis
tane kalbama, kad prezidentas 
norėtų susitikti su Indijos prem
jere Gandhi ir pasitarti su ja 
dėl santykių pagerinimo. Cey- 
lonas jau pasiūlė tokiam susi
tikimui vietą, tačiau Indijos 
premjerė nenorinti susitikti su 
Pakistano prezidentu.

Pakistano laikraščiai sako, kad 
toks susitikimas būtų naudingas, 
tačiau Pakistano pasiūlymas 
esąs paskutinis ir jei jis nebus 
priimtas, daugiau tokių taikin
gų pasiūlymų nebebus.

IŠ VISO PASAULIO
♦

SAIGONAS. —Pietų Vietna
mo Įtakinga budistų organizacija 
paskelbė boikotą prezidento rin
kimams. Budistai prisidėjo prie 
kai kurių studentų ir veteranų 
organizacijų, kurios nepritaria 
rinkimams, kur yra tik vienas I 
kandidatas.

TORONTO. — Kanadoje rug- 
piūčio mėn. padidėjo bedarbių 
skaičius iki 6.5%. Tuo pačiu 
metu darbų skaičius pakilo 50,- j 
000. Daugiausia bedarbių yra j 
tarp 14 ir 24 metų amžiaus.

BUDAPEŠTAS. — Britų ka
rališkoji šeima iki šiol boikota
vo visas komunistines šalis. Ta
čiau šią savaitę princas Pilypas 
nuskrido į Vengriją dalyvauti 
Tarptautinėse Karietų varžybo
se. Jis yra Tarptautinės Joji
mo federacijos prezidentas.

SAO PAULO, Brazilija. — 
Karo teismas nuteisė tris Brazi
lijos kunigus 'domininkonus ket- 
veriems metams kalėjimo už 
subversinės akcijos vedimą ir 
bendradarbiavimą su teroristų 
grupėmis krašte. Ketvirtas ku
nigas gavo 6 mėnesius kalėjimo, 
o 12 klieriku išteisinti.

MALIBU, Calif. — Burt Lan
caster, žinomas filmų aktorius, 
lapkričio 17 dieną turės eiti į 
teismą ir atsakyti prieš teisė
ją dėl važiavimo automobiliu 
neblaiviame stovyje. Jis buvo 
areštuotas rugpiūčio 6 d.

WASHINGTONAS. — Mason 
Research instituto Worcheste- 
ryje, Mass., tyrinėtojai pranešė 
Amerikos Chemijos Draugijos 
162 metiniam suvažiavimui, kad 
nustatyta, jog žiurkėms ilgą lai
ką duodant marijūanos ekstrak
tų, jos įgauna “keistus elgsenos 
pakitimus”, kaip antai drebėji
mus, konvulsijas ir nuomarius. 
Rasta, kad tų žiurkių smegenys 
nebepagydomai sužalojami. Dak
tarai Harris Rosenkranz ir Yu- 
gal Lutra pareiškė, jog žmogui 
reiktų per eilę metų kasdien rū
kyti po 40 iki 50 “geros rūšies” 
marijūanos cigarečių, kad jo 
smegenys būtų tiek pažeisti.

Rusija Kėdainiuose
“Rusija kovoja su oro tarša” 

(Pollution) — tokio turinio, ru
so I. Petrianovo, akademiko, 
straipsnį politinių žinių priede, 
š. m. rugp. 15 d. paskelbė “New 
York Times”. Autorius teigia, 
kad šių dienų mokslas bei tech
nologija galį lengvai įveikti ypač 
pramonės įmonių sukeliamą oro 
taršą. Pateiktas ir pavyzdys — 
chemijos įmonė Kėdainiuose.

Esą, ten įtaisius specialius fil
trus oras aplinkoje virtęs švares
niu, kad net ir bitės ten neblo
gai besijaučiančios. (Petriano- 
vas, aišku, nenurodė, kad kovoje 
prieš oro taršą bus žymiai pri
sidėję lietuviai inžinieriai — 
Red.).— (E)

Ivanas Džuba, Valentinas Ma- 
roz, Viačeslavas Cornovil ir Svia
toslavas Karavanskis yra vardai, 
apie kuriuos daugiau žinoma, nes 
jų laiškams pavyko pasiekti lais
vąjį pasaulį.

Vėliausiai Vakarus pasiekė 
ukrainiečių pogrindžio laikraš
tis, leidžiamas “savispaudos” 
(“Samvydav” arba “Samizdat”) 
būdu ir pavadintas “Ukrainskyj 
Wisnyk”. Nr. 2, kur nuodug
niai aprašomas Karavanskio teis
mas, pravestas visai slaptai. Tik 
žmona buvo įsileidžiama, ir tai 
tik tam tikromis sesijomis. Ka
ravanskis buvo kaltinamas, jog 
kalėjime rašęs slaptus dokumen
tus ir daręs pastangų, kad jie 
būtų viešai paskelbti. Tai buvo 
jo trys memorialai ir vienas ei
lėraštis, kurio turinys nežino
mas. Žinantieji tvirtina, kad 
buvo kalbama apie žudynes Ka- 
tyno miške, kur 1941 m. sovietų 
policija išžudė tūkstančius len-
ku karininku. Karavanskis bu
vo nuteistas. 8 metams, iš kurių, 
5 metus kalėjimo, o 3 metus sun
kiųjų darbų stovykos — kator
gos.

Neseniai Vladimiro kalėjime 
mirė ukrainietis Andrejevas, pa
sodintas 25 metams griežtos izo
liacijos kalėjime už tai, kad liu
dijo vokiečių sudarytai tarptau
tinei .komisijai apie Katyno žu
dynes. Kitas liudininkas ir šian
dien tebesėdi kalėjime.

Praeitą birželio mėnesį kalė
jime mirė ukrainiečių veikėjas 
Mychajlo Soroka, kurs dar 1940 
metais buvo Lvove nuteistas ir 
nuo tada per virš 30 metų iš
kalėjo iki savo mirties. Jo žmo
na, Kateryna Zarecka, Ukrainos 
Raudonojo Kryžiaus pogrindyje 
vedėja, areštuota 1947 metais, 
tebėra tremtyje Mordovijoje.

GENEVA. __ JT Pasaulinė
Sveikatos Organizacija praneša, 
kad šiemet pasaulyje cholera ap
sirgo 121,000 žmonių, iš kurių 
18,813 mirė. Galimas dalykas, 
kad susirgimų ir mirimų skai
čius buvo daug didesnis, nes iš 
tolimų pakraščių neįmanoma 
gauti tikslių žinių,

Britanijos karalienė dažnai yra pati fotografuojama, šį kartą ji fo
tografuoja savo dukterį, princesę Anne, dalyvaujančią jojimo var

žybose. šalia karalienės sėdi išdidus tėvas, princas Pilypas.

VIENA. — Ukrainiečių imigrantų spauda paskutiniais laikais 
gauna daugiau informacijų apie represijas, t|ikomas intelektua
lams ir jaunuomenei sovietų okupuotoje Ukrainoje už jų opozici
nes pažiūras į rusų sovietų režimą.

Tegul, draugas 
Bakulinas Įsidėmi 
“Komjaunimo Tiesos” laikraš

tis neseniai pirmam puslapy Įdė
jo didelę nuotrauką: merginą su 
jaunuoliu, linksmai beeinančius 
geležinkelio bėgiais. Dėl to pasi
piktino Šiaulių 18-jo ruožo vir
šininkas A. Bakulinas. Laik
raštis buvo priverstas paskelbti 
Bakulino laišką, kur pasakyta, 
kad laikraštis prieštarauja gele
žinkeliečių darbui, neapdairiai 
pasielgęs ir pan.

“Komj. Tiesos” redakcija vėl 
paskelbė tą pačią, sumažintą, 
nuotrauką, įdėjo antraštę “Bė
giais vaikščioti draudžiama” ir 
ta proga pateisino: foto au
torius turi teisę savo nuožiūra 
pasirinkti vaizdavimo priemones 
žmogaus jausmams ir nuotai-

Tailandi joje atidarytas naujas Ramkamhaeng universitetas su 
40,000 stud e n ty. Universiteto aplinka labai rami, sąlygos studijoms 

labai teros.

Jordanas skundžia 
Izraelį J. Tautose 
NEW YORKAS. — Jordanas 

kreipėsi į Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybą reikalaudamas pa
daryti spaudimą Izraeliui, kad 
tas nekonfiskuotų arabų žemių 
Jeruzalėje ir aplink ją. Egip
tas parėmė Jordano siūlymą, rei
kalaudamas Tarybos, kad ta pra
šytų visų pasaulio vyriausybių 
sustabdyti Izraeliui karinę ir 
ekonominę paramą.

Izraelio ambasadorius gynė Iz
raelio teisę statyti Jeruzalėje na
mus ir paneigė kaltinimą, kad 
Izraelis prie miesto ribų prijun
gia vis didesnius arabų žemių 
apylinkėje plotus.

Kinų oro linijos 
Pietryčių Europoj 
BELGRADAS. — Kinijos liau

dies respublikos veiklos Pietry- 
čių Europoje nepaprastas pasku
tiniais mėnesiais pagyvėjimas 
Maskvos nerimą dar labiau pa
didino, kai buvo patirta, jog Pe
kinas rengiasi įvesti tiesioginį 
oru susisiekimą su Rumunija ir 
Albanija, o vėliau net ir su Ro
ma.

Patiriama, kad kinams pri- 
Imygtinai pageidajant turkai let-, 
do jų lėktuvams skraidyti per 
Turkijos teritoriją.

Užsidaro “Look”
NEW YORKAS. — Amerikos 

žinomas žurnalas “Look” užsi
daro ir po spalio 19 d. daugiau 
nebepasirodys, šis- iliustruotas 
žurnalas ėjo 34 metus. Spaudos 
konferencijoję - žurnalo leidėjas 
Gardner ' Cowles pranešė, kad 
pernai žurnalas turėjo nuostolių. 
Silpnesnė ekonominė padėtis 
atėmė žurnalui garsinimus, pri
sidėjo vis didesnės žurnalo spau
sdinimo ir paštu siuntinėjimo, 
išlaidos. Todėl tenka žurnalą 

uždaryti.

koms perteikti. Tegul Bagulinas 
Įsidėmi, teigia laikraštis, kad 
perteiktos žmogaus nuotaikos, 
bet ne susisiekimo ministerijos 
taisyklės... (E).

EGIPTAS IR IZRAELIS PASIRUOŠĖ
VISAME FRONTE PRADĖTI KAR.|

Vidurio Rytuose prieš trylika mėnesių sutartos karo veiks
mų paliaubos faktiškai sužlugo, kai prie Suezo kanalo įvyko rim
tas konfliktas tarp Egipto ir Izraelio. Kaip paprastai yra tokiais 
atvejais, prasidėjo kaltinimai: Egiptas kaltina Izraelį, kad jis 
padarytą sutartį pažeidęs ir pradėjęs karo veiksmus. Izraelis, iš 
savo pusės, tuo pačiu atsilygina, — Egiptui primeta paliaubų 
sutarties pažeidimą.

Kas kaltas, o kas ne, tačiau 
faktas yra tas, jog Vidurio Ry
tuose susidarė nepaprastai rim
ta padėtis, kuri gali privesti prie 
karo atsinaujinimo. Ir ta rimta 
padėtis susidarė po to, kai egip
tiečiai paleido raketinius sviedi
nius (žinoma, gautus iš Sovietų) 
į Izraelio karo lėktuvus, skren- 

| dančius viršum Sinai dykumos. 
Į Tačiau neužsimenama, ar tie 
sprausminiai lėktuvai laikėsi nu
statytų ribų, vadinasi, nebuvo 
nuskridę į “anapus kanalo”.

Egiptas tvirtina, kad buvo, 
taip sakant, atidaryta ugnis, kai 
Izraelio sprausminiai lėktuvai 
pradėjo raketomis apšaudyti 
egiptiečių pozicijas. Kairas 
skelbia, jog Izraelio raketos ne
padariusios nuostolių.

Tai tik vėliausi įvykiai. Krizė 
faktiškai prasidėjo, kai egiptie
čių priešlėktuvinės raketos nu
mušė Izraelio transportinį lėk
tuvą. Dabar, kaip skelbia Izrae
lio radijas, Egipto kariuomenė 
visame fronte esanti pasiruošu
si kariauti. Aišku, kad ir Izrae
lis nesnaudžia. Tad susidarė to
kia rimta Įtampa, jog galima ti- 
kėtisy jog bHe valandą galį įvyk
ti dar pavojingesni karo veiks
mai.

Kiek Lietuvoje 
yra gyvuliu?

Maskvoje leidžiamas statisti
kos biuletenis (“Vestnik Statis- 
tiki”) š. m. 6-me nr-je teikia 
Sov. Sąjungos gyvulių skaičių, 
buvusį š. m. sausio 1 d. Skaičiai 
pateikiami ir vadinamųjų res
publikų, tarp jų ir Lietuvos.

Minėtą dieną Lietuvoje buvo
l, 814,000 raguočių (1939 m. bu
vo — 1,311,640). Iš jų 1,186,000 
kolchozuose ir sovehozuose, o 
623,000 kaip asmeninė žmonių 
nuosavybė. Melžiamų karvių bu
vo 861,000 (1939 m. 814,590), 
iš jų 464,000 kolchozuose ir sov
ehozuose, o 403,000 kaip asme
ninė žmonių nuosavybė.

Verta dėmesio tai, kad kai 
1939 m. iš 1,311,640 raguočių 
buvo 814,590 melžiamu karvių, 
tai dabar iš 1,814,000 raguočių 
irgi yra tik 861,000 melžiamų 
karvių. Tenka manyti, kad kol
chozuose ir sovehozuose dabar 
daug raguočių laikoma grynai 
mėsos gamybai.

Kiaulių buvo 2,297,000 (1939
m. 1,377,380) iš kurių 1,516,000 
priklausė kolchozams ir soveho- 
zams, o 781,000 asmenims.

Avių ir ožkų buvo 161,000 
(1939 m. 1,253,600), iš kurių 
7,000 buvo kolchozuose ir sov
ehozuose, o 154,000 buvo asme
ninėje žmonių nuosavybėje.

Dabar laikoma žymiai daugiau 
kiaulių, bet, kaip liudija skai
čiai, visai baigia išnykti avys. 
Arkliai visai nebeskaičiuojami.

(E)

Pasauliui gresia 
ekonominė krizė

LONDONAS. — Europos fi
nansų ministerial vieningai at
metė Amerikos reikalavimą pa
kelti pramoninių valstybių va
liutos vertę, kad Amerikos dole
rio padėtis pagerėtų. Prancūzi
jos finansų ministeris ypač griež
tai pasisakė spaudos konferen
cijoje, kad negali būti jokių iliu
zijų dėl devynių svarbiausių pra
monės valstybių padėties.

Ministerių nuomone, Ameri
ka laukia, kad jos sunkumus pa
siimtų kitos valstybės. Bijoma, 
kad nesusitarimas dėl pasaulio 
valiutų santykio gali sukelti pa
saulyje ekonominę krizę. Jau 
pastebėta, kad investavimai su
mažėjo, visose valstybėse jau
čiamos izoliavimosi nuotaikos, 
kurios gali privesti prie ekono
minio karo.

Sunkus obuolių 
kelias Lietuvoje

Netvarka sodininkystėje te
bekelia rūpestį okup. Lietuvoje. 
“Tiesoje” nusiskundžiama, kad 
kokie bepasitaikytų metai — 
dosnūs ar šykštūs savo sodų der
liumi — Lietuvoje visvien at
sirandančios aštrios problemos, Į 
kaip nuimti vaisius, o dar la
biau, kaip juos sudoroti. Esą, 
kol lietuviškas obuolys pasiekia 
vartotoją, “tenka įveikti nema
ža kliūčių”. Pasak 'laikraščio, 
dėl pieno, grūdų, mėsos supirki
mo žemdibiai beveik nesiskun
džia, bet užtenka tik užsiminti 
apie vaisius, uogas ar daržoves 
— “dangus iš karto apsiniau
kia”.

Vaisiai pūva, šeriami gyvu
liams, paliekami po obelimi, dar
žovės genda, vežiojamos dargi 
šimtus kilometrų, ypač sunkiai 
sudorojamos tokios, kurių pri
auginama daugiau negu numa
to planas.

Gal esama daržovių pertek
liaus? Ne, nes pirkėjų eilutės 
susidaro, kai tik ant prekysta
lio pasirodo geri ir gražūs vai
siai, šviežios uogos ar daržovės... 
Tokių dažnai trūksta.

A. Kezys “Tiesoje” teigia, kad 
šiuo metu Lietuvoje yra 54.2 
tūkst. hektarų sodų, iš kurių 
17,000 ha tenka visuomeniniam 
ūkiui (kolchozams).

Atrodo, galima pažanga, bet... 
matomas smukimas. Tai ir vėl 
liudija statistiniai duomenys. 
Bendras sodų derlius pernai vi
sų kategorijų ūkiuose sudarė 
103,000 tonų. Tuo tarpu vaisių 
tebuvo supirkta ūkiuose 56.4 
tonų. Juos superka net kelios 
ministerijos, gi tokia Prekybos 
ministerija savo metinį planą 
teįvykdė vos 33 proc. Nėra su
pirkimo plano, trūksta vaisiams 
sandėlių, nė vienas ūkis iš anks
to nežino, kas paims jų vaisius 
ar daržoves, ne visi sodininkai 
nuvokia, kaip paruošti vaisius

rinkai. Ir kokios pasekmės ? Vai
sių, daržovių Lietuvoje netrūks
ta, bet... jų beveik nemato var
totojai. (E)



Skubame nužudyti Žemės planetq
(Tęsinys)

“žemė iš čia atrodo žavingai graži oazė erdvių beribėje“, 
pasakė atstronautas James A. Lowell Jr., kai erdvėlaivis 
Apollo 8 per 230,000 mylių nuo Žemės pradėjo savo orbitą 
aplink Mėnulį 1968 metų Kalėdų vakarą.

Žavingai gražus atrodo mėly
nomis ir baltomis spalvomis iš
rašytas žemės kamuolys su savo 
negyvu palydovu Mėnuliu, amži
nai skraidantis nusistovėjusia 
orbita kaip smala juodoje tam
sioje beribėje erdvėje iš tolo žiū
rint. Bet kaip šis Visatos ste
buklas žmogaus dėka šiandien 
atrodo iš arti, prieš pora metų 
Dr. Paul Ehrlich iš Stanford, 
Calif., pavaizdavo vokiečių žur
nale “Der Spiegei”:

Antrašte “Wir sind dabei, den 
Planeten Erde zu ermorden” 
(Mes esame gatavi nužudyti že
mės planetą”) jis pavaizdavo to
kią šiurpulingą ateinančio de
šimtmečio fantaziją, prieš ku
rią net Dantės Pragaras atrodo 
vien malonus pasivaikščiojimas 
gerai tvarkomame kurorto par
ke. Ko anot autoriaus per atei
nantį dešimtmetį (1970-80) ga
lima laukti, čia pateikiama jo 
straipsnio santrauka:

Jungtinės Valstybės septy
niasdešimtmečio pradžioje buvo 
grėsmingų įvykių sukrėstos. Ra
sistų fanatizmas paaištrėjo. 
Miestų ūkis vis labiau blogėjo.

Automatizacijai ir bendram tech 
nologijos progresui vis didesnius 
skaičius piliečių išstumiant į 
“netinkamų panaudojimui” ka
tegoriją, nepaprastai padaugėjo 
šalpos reikalaujančiųjų skaičius.

Savivaldybių etatai sumažė
jo. Nors, gyventojų prieaugliui 
sparčiai didėjant lygiagrečiai 
būtų reikėję didinti mokyklas, 
gatvių tvarką, vandens tiekimą 
ir kanalizaciją, kalėjimus ir li
gonines, miestų susisiekimo 
tinklą ir įvairias komunalines 
įstaigas, bet gyventojai pasiprie
šino didesnius mokesčius bemo
kėti.

Jau 1970 metais vandens tie
kimas kiekybės ir kokybės at
žvilgiu daugelyje vietų buvo pa
blogėjęs. 1974 metų vasarą jau 
1723 miestuose vanduo buvo ra- 
cionuotas. Tarp 1970 ir 1974 
metų kepenų uždegimas ir di- 
zinterijos epidemija padaugėjo 
500 nuošimčiais.

Ryškiausias gyvenamosios ap
linkos nykimo ženklas buvo neš- 
švarus oras. 1973 metais įvyko 
smogo katastrofos New Yorke 
ir Los Angeles. Kad jau šešias-

Photo Chicago Tribun 
Manatawney upelyje prie Pottstown, Pa., kus dar neseniai tyrame vande
nyje buvo miela - malonu žvejoti ir maudytis, šiandien sykį panėręs Scuba 

narūnas išlipo visas maurais, kliurmais ir žabarais apsivėlęs.

giau negu jos kultyvuojama pū
dymus, paverčiant dirvomis.

— Požemio vandens lygis krin
ta kiekvienais metais vidutiniš
kai po 4 centimetrus, o kiekis 
vandens didžiosiose upėse kas
met sumažėja po keletą dešimtų 
tūkstančių kubinių kilometrų...

Po 15 metų —paprastasis 
geriamasis vanduo pasidarys 
viena brangiausiųz “žaliavų”, 
brangesnis už naftą, anglį ir vi
sokių metalų rūdą.

l’rbanizacija (miestų daugė
jimas) ir pramonės statyba kas
met praryja apie 100,000 hekta
rų vertingos žemės.

— Jei tas tempas radikaliai 
nepasikeis, tai 2,250 metais ag
rikultūros derliai sumažės per 
pusę dabartinio derliaus ir žmo 
nių žemėje skaičiui esant 4 kar
tus didesniam negu dabar, že
mės ūkis bus skatinamas išim- į 
tinai cheminėmis priemonėmis. I

— Neribotas parazitams nai
kinti priemonių ir cheminių sti- 
muliantų vartojimas sukels nau
jas grėsmingas ligas.

— Labiausiai išsivysčiusiuose 
(aukščiausio gerbūvio, prospe
rity) kraštuose inkstų ir maisto 
suvirškinimo mechanizmo ligo
mis mirimai iš 11 vietos jau per
ėjo į pentąją vietą, o kas būtų

apie 300 rūšių yra kraštutinia
me pavojuje būti išnaikintos.

— Oro suteršimas yra dau
giau kaip 50 nuošimčių visų li
gų priežastis.

Per pastaruosius 15 metų kvė
pavimo organų ligų padaugė
jo 7 kartus ir 90 nuošimčių to 
padaugėjimo įvyksta miestuose.

— Jei atmosferos tarša toliau 
vyks tuo pačiu tempu kaip da
bar, tuomet po dar 20 metų pa
sirodyk, jog visiems gyviems

padarams sunkiau darosi kvė
puoti...

Buvo spaudoje minėta, kad 
Jungt. Tautų ekspertų konferen
cija tais reikalais šiemet įvyks 
Stockholm^ tačiau “svarbesni 
reikalai” šį reikalą nustelbė ir 
apie tokią konferenciją vėliau
siai nieko nebegirdėti, o tuo tar
pu mūsų planetą žemę, tą ža
vingai gražią oazę erdvių beri
bėje vis tankesnis poliurijos vu
alis gaubia...

Bus daugiau)

| RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA !

Naujienose galima gauti puikiu knygų, kurios papuoš bet kokią ,• 
knygų spintą ar lentyną: 1

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pust $6.00 j 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi........ ........ ^•00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas, 431 pusi----------------------- ---- ------------------- j
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. Įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; n dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, I 
minkštais viršeliais — ---------- -------------------  $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 į 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p— $530 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. --------------------------- $3.00 i
P. Liūdžiuviene, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, •

88 pusi., ____________________________________ ?100
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — ---------- $4.00 į
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai Įrišta 968 

push, dabar tik _________________________  $10.00

NAUJIENOS, I
1739 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100 ]

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

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 

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 
NU KĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

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

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

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

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 doL

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

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

N A U J I E N O S,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608.
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Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir

intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautoj ų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
.besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., S4.00.

.Č1KAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju >- 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar piniginę perlaidą.

dešimtuj ų metų gale žmonės nuo 
smogo mirė, mokslininkams bu
vo gerai žinoma, tačiau visuo
menė tą pavojų ignoravo, kadan
gi senieji ir silpnos sveikatos 
žmonės nors nuo dujomis ap
nuodyto oro mirė, bet gatvėse 
dar negriuvo. Bet staiga pilie
čiai išgirdo dokumentuotą pra
nešimą, kad arti 200,000 žmonių 
mirties priežastis buvo blogas 
oras ir kad kiekvienas gali būti 
sekantis kandidatas mirti kvė
pavimo liga. Niekas nebuvo to
kio masto katastrofai paruoš
tas; niekas iš anksto nepasakė, 
kad apie 1990 metus mūsų pla
neta žemė bus nebeįmanoma gy
venti.

Nustatyta, kad vienas dides
nių užnuodyto oro viršum Ame
rikos miestų kaltininkas yra chlo 
rinuotas angliavandenis. Skro
džiant smogo katastrofos aukas 
rasta, kad tos substancijos yra 
dideliais kiekiais susikoncentra
vusios kūno riebaliniuose audi
niuose. 1973 metų spalio mėne
sį Amerikos Sveikatos departa
mentas paskelbė’ kad dėl chlori- 
nuotų angliavandeniu kaltės 
drastiškai yra padaugėję miri
mai dėl aukšto kraujo spaudimo, 
kepenų cirozės ir kepenų vėžio, 
lygiai kaip ir dėl visos eilės ki
tokių apsirgimų. Net preziden
to paskirta speciali komisija, pa
siremdama nenuginčijamais fak
tais, pakaltino cheminę industri
ją dėl “daugelio milijonų ame
rikiečių per ankstybos mirties”. 
Tais metais daugumas žmonių 
jau buvo susirūpinę. Net Union 
Oil kompanijos prezidentas ir 
kitų industrijų viršininkai vie
šai pasisakė esą susirūpinę dėl 
paukščių išnykimo, pakaltinda
mi DDT ir kitokias chlorinuoto 
angliavandenio dujų medžiagas.

Tačiau vabzdžiai, pradėjo ne
paprastai sparčiai veistis ir dau
gėti. .Jų natūralieji priešai — 
vabzdžiais mintantieji paukščiai 
buvo išnaikinti, o prieš chemika
lus jie išvystė organinę rezisten-

riją. Arams, vanagams, pelė
doms ir kt. plėšriesiems paukš
čiams, išnykus, laukuose ir krū
muose neapsakomai priviso grau
žikų ir kitokių kenksmingų gy
vuliukų, taip kad 1973 metų 
kviečių derlius išėjo katastrofiš
kai menkas.

Bene pačią blogiausią Hiobo 
žinią pranešė meteorologai, pa- 
reikšdami, kad saalės spindulių 
krypties pakitimas (kurio pasek
mėje įvyko didžoji tų metų 
sausra), atrodo, ta.ip pasiliks 
visiems laikams. Žmonėms už- 
teršus žemės atmosferą pasi
keitė klimatas ir to rezultate 
Amerikos javų derlių juostoje 
— Vidurvakariuose atsirado dy
kuma.

Prezidentas Edvardas Kennedy 
po ilgo delsimo paskelbė nacio-

visuotinę chemizaciją įvedus?
— Diena iš dienos į atmosfe

rą išmetama po 50,000 tonų an
glinio dvidegio. Dalis jo išsi
sklaido, bet pakitimai atmosfe
ros cheminėje sudėtyje jau da
bar pastebimi. Jei tas procesas 
nebus sustabdytas, tai šio šimt
mečio pabaigoje žmonija pra
dės justi deguonies stoką ir dar 
visiškai nėra žinoma, kaip vi
sa tai atsilieps į augalų fotosin
tezės eigą (photosynthesis yra 
žaliųjų augalų procesas, kuriuo 
jie iš anglinio dvidegio dujų ir 
ore esančio vandens saulės švie
sos Įtakoje pasigamina anglia
vandenį (carbohydrates), ir kaip 
•atsilieps Į klimatą, o taip pat Į 
naujagimių fiziologiją.

— Nuo dabartinio šimtmečio 
pradžios žmogus visiškai išnai
kino 150. rūšių žvėrių-gyvulių ir

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 3 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė- 
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para- j 
šytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie- ,\ 
šuolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

nalinę bėdos būtie...
Trumpas buvo civilizacijos

triumfas
Ką tik atpasakotas Dr. Ehrli- 

cho straipsnis daugiausiai vaiz
davo kas gali būti ateinančio de
šimtmečio bėgy.e. Tai yra šių 
dienų faktais paremta ryt die
nos fantazija, žemiau pateikia
ma Jungtinių Tąutų generalinio 
sekretoriaus U Thanto jau prieš 
pora metų skelbta memorandu
mo santrauka, kuri kalba jau 
apie šios dienos nuogą tikrovę, 
be jokios fantazijos... Tas me
morandumas bus pagrindu pa
saulinei konferencijai, turinčiai 
Įvykti dar šiais. metais, aptar
ti problemai, kaip ilgai žmogus 
kaip zoologinis padaras, galės 
dar išsilaikyti šioje planetoje, 
vadinamoje Terra — žemė.

štai labiausiai sukrečiantiej i 
to memorandumo faktai:

- Kiekvienais metais žemė
je iškertama tiek miškų, kiek jų 
tegali atželti per 18 metų.
3,000 kilometrų tekančio upių 
vandens pavirsta biologinės mir
ties ruožais.

— Kasyklos sugadina geros 
dirbamos žemės 6 kartus dau-

Not everyone buys
Bonds for retirement

Y

I

Du Fiji salos žvejai smaigsto negiliame vandenyje iš toliau suvarytas žu
vį*. Vienam pavyko persmeigti gan didelę žuvį.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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KAS PASVEIKINS ’’LTTHUANICĄ”? I v-
Anglijoje yra sena tradicija 'paaiškėjo išsikalbėjus su ke-Į 

Įteikti 21 metus sulaukusiam 'bais jo vadovais: R. Kazėnu, 
jaunuoliui dideli, simbolinį,V. Kavecku ir L. Juraičių ser- 
raktą, kaip ženklą, kad jis ga visai kitokia liga, negu ser- 
dabar jau subrendęs žmogus,įga kiti mūsų organizaciniai 
gali eiti kada ir kur nori ir su- vienetai. Daugelis mūsų klubų 
grįžti namo bet kurią valandą, jir sąjungų turi šimtus norinčių 
Mūsų organizacijų tarpe tokia būti vadovybėse, tik su nariais 
proga pasitaiko šiais 
kada Lith’s Futbolo klubas bai
gia savo 21 metus.

Sekmadieniais -to klubo žai
dimo pažiūrėti susirenka šim
tai lietuvių, daugiausia iš 
Marquette Parko. Yra tokių, 
kurie jokiu būdu nepraleidžia 
nė vieno popiečio, kada lošia 
savieji, nenuėję Į žalią parką 
ir nepakvėpavę grynu, ar bent 
šiek tiek grynesnių oru, nepa
šūkavę už savuosius ir’nepa
aukoję vieno kito dolerio klu
bo išlaikymui.

Lith’s futbolo klubas, kaip'klubo darbu.

metais,'kiek sunkiau. Vis mažėja pap
rastų narių eilės. Futbolo 
klube yra atvirkščiai — narių | 
skaičius nemažėja, bet gali bū
ti lengvai padidintas, nes jau
nų lietuviukų, kurie mėgsta 
sportą, yra daug lituanistinėse 

!mokyklose. Jau žymiai sun
kiau su jų vadovais, trene
riais ir, paprastai sakant, glo
bėjais, kurie vaikus prižiūrėtų, 
pasirūpintų jų uniformomis, 
jų “7-Upais”, dešrelėmis, bu
cais, jų vežiojimu ir kitais da
lykais, surištais su aktyvaus 

Kai kurie tėvai

O T A SUSIVIENIJIMAS
X 1 A LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYN1US MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija -— duoda gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašalpą, kun yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

ST,Ą _ duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

ST,Ą — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbui.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

SLA

SLA

IIKIIIIIIlIllIIIKIlIHIllIlIlKIEIEKIIIir

POEZIJOS VEIKALAI
Amžina tautos dvasia, 
įbaimink mūsų sieki — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnaš, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta • Nakaitė, BE TAVĘS._ Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. S2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psL, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

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

55 psL $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■na

Čia matome ne New Yorko Greenwich Village ar Čikagos "Old 
Town" porelę, bet du jaunus Varšuvos menininkus, bandančius 

parduoti savo kūrinius senoje turgaus aikštėje.

Liaukcv įcutiis zotus į u

Praeitą vasarą Calgary, Alber- 
1 tos provincijoje, Kanadoje, įvy- 
I ko Penktasis Kanados Lietuvių 
I Sąskrydis, kuriame dalyvavo su- 
važ'ave lietuviai iŠ Vankuverio,

I Edmontono, Red Deer, Leth-! 
bridge. Brooks, Reginos, Win- 
nipego, Sudburio, Toronto, Bram-

I ptono ir kt.
Negalėdamas asmeniškai są- 

i skrydyje dalyvauti Kanados pre- 
į rijų lietuvis veikėjas veteranas 
. Povilas Liaukevičius, dabar gy- 
I vesiantis Portage la Prairie. Ma- 
j n'toboj, pasiuntė sąskrydžio da-1 
Į Šyviams laišką, kurs ir Šiandien j 
' nevėlu pakartoti:

imtiną ir šokius skiria Lie-
1 cvy.’ici. Jis (luinuoju či-

kavoj. Toronte, Montrealy ir 
čia, Kalgary, tai pačiai Lietu
vai. Jų dainų aidas nuskamba 
radijo bangomis, televizijos ek
ranuose, mūs ir kitataučių spau
doje, garsindamas Lietuvos var
dą svetimtaičių tarpe. Garbė 
tau, mielas .aunime! Tu mūsų 
pasididžiavimas ir Lietuvos atei
tis! šiemet Lietuvą aplankė 
Winnipege gimusios lietuvaitės. 
Jos sako; “Didžiuojuosi, kad esu 
lietuvė. Tėvu kraštas yra nepa
prastai gražus, o žmonės malo
nūs”.

Tariant Putįno-Mykolaičio žo
džiais :

Pakils audros, vėjai
Ir žus mūs skriaudėjai.

mielai klubui padeda, tačiau 
daug tėvų vaikus tik atveža ir 
palieka klubo vadovybės na
riams. Jų nemaža ir atsakomy
bė ir daug iš jų pareikalauja
ma darbo.

Lth’s klubo rungtynes vidu
tiniškai per savaitę stebi 400 
žmonių. Tie “sirgaliai” ir su
daro klubo pajamų didesnę 
dalį. Išlaidų klubui susidaro 
per metus apie $5,000 dol. Rei
kia ir uniformomis rūpintis, 
kamuoliais, tenka išsiimti žai
dėjams draudimus, apmokėti 
aikštės teisėjams, užsimokėti 
kelionės išlaidas ir tt. Todėl 
klubas labai gerbia ir vertina 
savo rėmėjų, kurių yra 120, bū
reli. Atsiranda ir didesniu vien 
kartinių rėmėjų, kaip Henri
kas Gavėnia, pats populiarus 
pirmos komandos žaidėjas, 
kuris kelionei j New Yorką me-

laisvalaiki sveikoje aplinkoje 
savų draugų tarpe. Per klubo 
veiklos metus jau apie 400 to
kių vaikų perėjo komandas ir 
daug jų išsinešė iš klubo lietu
viško solidarumo, sveiko kū
no, kovingumo, drausmingu
mo Įpročius. I klubo veiklą ten
ka žiūrėti ne vien iš fizinės kul
tūros taško. Jis atlieka ir ne
mažą lietuviškumo išlaikymo 
svetimoje šalyje darbą, kuris 
nusipelno didesnės visuome
nės paramos ir pripažinimo.

Bendruomenės vadovybė, pa 
sak jklubo vadų, visada gra
žiais žodžiais palinki klubui 
sėkmės, pakalba banketuose 
ir susirinkimuose, tačiau ben
druomenė nė karto nepasitei
ravo , iš ko klubas plauna uni
formas ar samdo teisėjus, iš 
ko perka aprangą ar pavaišina 
po rungtynių nuvargusius žai-

Kaikas sako, gyvenant svetur 
; tautiškumas neturi reikšmės, ši I 
nuomonė visiškai klaidinga. Iš 
plačiųjų prerijų lygumų susirin-' 
kome nors porą dienų pabuvoti 
lietuviškoj aplinkoj, prisiminti 
mūsų ir mūsų tėvų krašto Lie
tuvos, iškankintų bei kankina
mų jos žmonių — S. Kudirkos, 
Simokaičių... ir tūkstančių žu
vusių. Mes, kurie palikome Lie
tuvą prieš 40 ir daugiau metų, 
ir tie, kurie palikote ją vėliau — 
degančią ir priešų žudomą, — ar 
galime ramiai sėdėti? Jūs, Al-
bertos lietuviai, sušaukėt mus 
čia pademonstruoti kad ir kuklių 
mūsų jėgų kartu su mūsų grakš- 
čiuoju jaunimu.

Praeitais metais buvau Lie
tuvoje, Druskininkuose. Teko 
matyti pasiruošimus dainų šven
tei ir užrašus didžiausiom rai
dėm: “Dainą ir šokius skiriame 
Tau, brangi Lietuva Tėvyne!” 
Ir mūsų jaunimas, nors čia gi-

Kelsis dar gražesnė 
Laisva Lietuva.

CLEVELAND. OHIO
Įspūdinga Lietuvių namu 

pažanga
Gausiame organizacijų atsto

vų bei paskirų veikėjų susirinki
me rugsėjo 9 d. laikiniame Li
thuanian Village name paaiškė
jo džiuginančios energingo ir 
skubaus veikimo pasekmės.

Dviejų stiprių šulų — finan

sų komisijos pirmininko J. Mals- 
kio ii- artimo bendradarbio Z. 
Dučmano — esmingi pranešimai 
-ute kė vilties, kad tikrai pavyks 
artimiausioje ateityje pasiekti 
didingą tikslą. Kapitalas auga 
dideliu greičiu. Jeigu 30,000 dol. 
Įnašų surinkta numatytuoju 
Įvarau, tai drąsiai tvirtinama, 
kad ir 100,000 dol. suma staty
bos pradžiai bus pasiekta ne
vėluojant. Įmantrių veikėjų 
skaičius jau išaugo iki 32. Gra
žu, kad šioje talkoje taip pat tu
rima ir moterų. Norima aplan
kyti beveik visus CIevelando lie
tuvius.

Susirinkimo proga prisidėjo 
dar du stambūs akcininkai — po 
1.000 dol. — dr. J. Skrinska ir 
!. Duleba. Mažesnėmis sumomis 
■;risideda kasdien irgi apstūs pa
lankių bendrininkų skaičiai.

Jau tikima, jog nereikės lauk
ti poros metų. Geros kloties kil
niems galiūnams. Tokia pat 
sparta ir tokia pat sėkme.

Vladas Braziulis

GEROS DOVANOS

tė ant stalo savo paties 300 dol., 
kad tik komanda galėtų nu
vykti sulošti su vieninteliu kitu

dėjus, ypač jaunuosius.
Klubo vadovybė, kalbėda

ma apie visuomenės nerangu-
lietuvių futbolo klubu visoje 
Amerikoje — Brooklyno Atle
tais.

Kalbant apie rėmėjus, klu
bo vadovai negali pamiršti di
delės paramos iš J. Venckaus- 
ko ir jo žmonos Gertrūdoj, 
kurie šiltai rūpinasi jaunes
niais klubo nariais, globoja 
klubo daiktus, duoda namus, 
patalpą nemokamai ir kitaip 
prisideda prie klubo gerovės.

Klubo rėmėjais tektų laiky
ti ir komandų globėjus: jau
nių — G. Bielskų ir J. Perkūną, 
jaunučių — A. Rimeiką ir ma
žiuku — A. Martinku ir A. Sta- 
kėną. Jie sugaišta daug valan
dų prižiūrėdami jaunuosius 
klubo narius ir sugadina daug 
nervų amžinai reikalaudami, 
kad visi kalbėtu ir šauktu tik 
lietuviškai, kas, žinoma, ne 
visada pasiseka.

Per 20-ti klubo gyvavimo 
metų daug senų, gerų žaidėjų 
paseno, išėjo iš rikiuotės. Daug 
jų liko klubo eilėse, kaip 
priimta lietuviškuose sporto 
klubuose, vadovais, darbinin
kais ar aukotojais, rėmėjais. 
Tokių galėtų būti ir daugiau, 
nes klubas turi tarp 16 ir 8 me
tų amžiaus virš 100 vaikų. Jie 
klube pereina savotišką lietu
višką mokyklą, praleisdami

mą ar apie klubo narių tėvų 
abejingumą, žiūri Į padėti re
aliai, nesikarščiuodama, kartu 
reikšdama tylią viltį, kad pa
dėtis, jei nepablogės, turėtų 
ir galėtų pagerėti. Ypatingai 
kviečiami daugiau klubo rū
pesčiais domėtis žaidėjų tėvai. 
Jų moralinė ir materialinė pa
rama visada klubo laukiama.

Baigiant tenka priminti, kad 
klubo pirmininku šiuo metu 
yra dr. E. Ringus, Valdyboje, 
be anksčiau minėtų pokalbio 
dalyvių yra R. Libus, P. Gudai
tis, P. Balčiūnas. Pirmos ko
mandos vadovas —• Albertas 
Gladinskas iš Argentinos atvy
kęs lietuvis. F. Bukauskas va
dovauja rezervinei komandai. 
Daug dirba klubo korespon
dentas U. Juška.

Šių metų spalio 2 d. Jaunimo 
Centre Įvyksta tradicinis klu
bo metinis banketas, kuriame 
dalyvauti vadovybė kviečia vi
sus buvusius ir esamus narius, 
visus rėmėjus ir klubo žaidėjų 
bei narių draugus ir pažįsta
mus. Artėjant klubo “subren
dimo” sukakčiai, visuomenė 
gali parodyti, kad ji vertina 
gražų klubo darbą ir jam yra 
dėkinga už pasišventimą ir 
kantrybę. Staliukų rezerva
cija — 471 — 1937.

Dažnai džiaugiamės, kai 
svetimtaučių spaudoje pasiro
do žinučių apie lietuvių darbus 
Čikagoje. Tur būt, jokia kita 
lietuviška organizacija nėra
taip dažnai pakliuvusi į “di
džiąją spaudą”, kaip mūsų 
futbolo klubas. Lošdamas pir
moje lygoje Liths klubas yra

žinomas visų laikraščių spor
to korespondentams, žinomas 
tūkstančiams įvairiu tautybių 
žiūrovų, kurie mato lietuvius 
tai vienoje tai kitoje Čikagos 
aikštėje. Lith’s jau lošė ir ant 
naujos plastinės žolės — “astro 
turf” Soldiers Field Stadijone 
prieš svarbias Brazilijos ko-Į 
mandos rungtynes, kurias ste
bėjo dešimtys tūkstančių žmo
nių. Taigi, mūsų futbolo klu
bas atlieka ir dideli reprezen
tacini darbą svetimųjų tarpe. 
Spėjama, kad klubo žaidimą 
per visus 20 metų stebėjo jau 
apie 300,000 žmonių.

Lithuanicos žaidėjams, va
dovybei ir nariams geriausios r 
sėkmės! A. Pužauskas

Žios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 
didelėmis nuolaidomis:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ________  $2.00
Minkštais viršeliais tik ............................  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoie $2.00 dabar
tik _____________ :.__________________________  $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderi.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________’

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

i CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

INSURED

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

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

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

1739 So. Halsted Chicago, III. 60608. Talephoo* HA 1-8100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
In Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
jlx month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
±ree months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams .... .......... $6.00
vienam mėnesiui *__________$2.00

Kanadoje:
metams _______ __________$22.00
pusei metų _____________ $12.00
vienam mėnesiui ________  $3.00

15 cents per copy. 15 c. on Saturday Užsieniuose:
metams  _____ |_________  $23.00
pusei metų - ______  $13.00
vienam mėnesiui _________  $3.50

Dienraščio kainos:
'hicagoje ir priemiesčiuose 

metams_________ nn
pusei metų ____________ __ $12.00
trims mėnesiams___________$7.00
vienam mėnesiui __________  $3.00

Naujienos eina kasdien, ikskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Hl. 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams ---------- - --------------$20.00
pusei metų  _____________ $11.00

0 KUDIRKOS NEUŽMIRŠK, LIETUVI!

Realistine Nixono politika
Senas posakis, kad tarptautinėje politikoje nėra am

žinų draugų ar amžinų priešų, dar kartą pasitvirtino pre
zidentui Nixonui paskelbus naują politiką Kinijos atžvil
giu. Amerikos ambasadoriai ilgus metus kovojo Jungti
nėse Tautose prieš komunistinės Kinijos priėmimą. Buvo 
skelbiama, kad Kinija atvirai kursto pasaulyje revoliu
cijas, atvirai remia savo politiką grasinimais ir ginklo 
jėga. Kinijos kariuomenė kariavo prieš Jungtinių Tautų 
dalinius Korėjos kare. Kada buvęs JAV valstybės sekre
torius John Foster Dulles 1954 metais susitiko Ženevoje 
Kinijos premjerą Chou En Lai, jis atsisakė paduoti kinui 
ranką, šio incidento premjeras iki šiol nepamiršo. Jis ji 
priminė Pekine atsilankiusiam amerikiečiui mokslininkui 
Arthur W. Galston.

Pats prezidentas Nixonas, besirengdamas 1968 metų 
rinkimams, pasakė kalbą, kurioje pabrėžė, kad Ameri
kos politika Kinijos atžvilgiu “nereiškia skubėjimo pri
pažinti Pekino vyriausybę ar priėmimo Kinijos Į Jungti
nes Tautas. Nereiškia, kad Kinija bus viliojama preky
bos pasiūlymais, nes visa tai tik sustiprintų dabartinius 
Kinijos valdovus jų dabartiniame kelyje.” Amerikos po
litika turėtų būti tvirto suvaldymo ir kūrybingo spaudi
mo išraiška, kalbėjo kandidatas Į prezidentus Nixonas. 
Tokia politika turėjo įtikinti Pekiną, kad jo interesuose 
yra priimti pagrindines tarptautinio mandagumo ir pa
doraus elgesio taisykles.

Praėjusią savaitę prezidentas Nixonas pareiškė, kad 
Amerika ne tik nekovos prieš Kinijos įsileidimą į Jung
tines Tautas, bet balsuos už atidavimą Pekinui Tautinės 
Kinijos laikomą vietą Saugumo Taryboje.

Amerikos konservatorių spaudoje jau pasigirdo prie
kaištų prezidentui dėl jo skelbiamos “realios politikos”. 
Dauguma tų amerikiečių, kurie prieš rinkimus dirbo, 
kad jis būtų išrinktas ar už jį rinkimuose balsavo, nesu-

So. Bostone gyvenantis, ne-1 
ilstantis spaudos darbuotojas ir 
vienas pačių geriausiųjų Naujie-| 
nų bendradarbių Jurgis Jašins- 
kas serijoje “Ar dar esame gy
vi?” Keleivio 14 d. nr. apie Si
mą Kudirką be kt. rašo:
Amžinybe šviečiantis herojaus 

pavyzdys

Ir kai mes tebeskęstame tin
giame įmigyje vasarvydžio ir 
“indėnų” vasaros metu, Simas 
Kudirka vėl atėjo į mūsų atmi
nimą. Atėjo Amerikos artumo
je iki sąmonės netekimo komu
nistinių budelių sudaužytas, 
prievarta parsigabentas į oku
puotą Lietuvą, čia Įgrūstas ka
lėjimo karcerin ir šešis mėnesius 
tardytas, šantažuotas, grasin
tas, viliotas pažadais ir vėl iš 
naujo kankintas... Atėjo tų kan
kinimų pasėkoje sužalotais ke
liais ir išsekusiomis fizinėmis jė
gomis.

Šimtai tūkstančių užsigrūdi
nusių komunistų partijos narių 
Stalino žmogžudysčių laikmety
je neatlaikė komunistinių (bu
delių kankinimų ir, kaip malo
nės, prašėsi nubaudžiami už vi
sai nepadarytus nusikaltimus.

Tačiau tie komunistiniai bu
deliai neįstengė palaužti laisvės 
siekusio lietuvio valios, jo išti
kimybės gimtajam jkraštui ir 
meilės savo lietuviškai šeimai.

Jis, tomis dorybėmis spindu
liuodamas, kaip Homero ir kitij 
pasaulio genijų apdainuotų le- 
gendarinių herojų skaisčiausias 

ir realiausias pavyzdys, 1971 m. 
rugpiūčio 7-8 dienomis iš teismo 
salės slaptais keliais prabilo 
laisvojo pasaulio didžiųjų laik
raščių puslapiuose, radijo ir te
levizijos stotyse ir kalbėjo 
mums:-

“Aš nelaikau savęs kaltu, ka
dangi aš neišdaviau savo tėvynės 
Lietuvos. O Rusijos, šiandien 
vadinamos Sovietų Sąjunga, aš 
nelaikau savo tėvyne.

“Aš nelaikau didele amerikie
čių tragedija, kad jie mane grą
žino. Pagal Teherano, Jaltos ir 
Potsdamo. konvencij ų nutarimus 
ištisos valstybės atsidūrė vergi
joje...

“Atlanto vharta, kuri žadėjo 
pavergtoms tautoms laisvę, bu
vo tuščias pažadas, kainavęs ma
no tautai 50,000 žuvusių ir 400,- 
0000 deportuotų, kurių 150,000 
rado kapus Sibiro žemėje...

“Narsiausi ir ryžtingiausi Lie
tuvos patriotai buvo fiziškai su
naikinti, bet nauja generacija 
pasiryžusi eiti savo tėvų ke
liais...”

Mes girdime, kaip jis, pamir
šęs save, prašo nepersekioti jo 
motinos, žmonos ir jo vaikų.

Ir baigiamajame žodyje jis 
taria;

“Aš prašau suteikti mano tė
vynei Lietuvai nepriklausomy
bę!”...

Jis kalbėjo, būdamas pačiame 
“vilkų lizde”, kuriame visiškai 
priklausė nuo tų vilkų dantų ma
lonės; kalbėjo, žinodamas, kad

pranta tokio staigaus prezidento pasikeitimo. Kai kurie 
jau sako, kad panašiai, kaip “Naujoji Kairė” atmetė 
prezidento Johnsono politiką Vietname ir kaip ta pati 
kairė atsisakė paremti demokratų kandidatą 1968 m. rin
kimuose Hubert Humphrey, taip ir ateinančiuose rinki
muose dalis konservatyvių balsuotojų gali atsimesti nuo 
prezidento Nixono kandidatūros.

Prezidento Nixono politikos Kinijos atžvilgiu gynė
jai primena kritikams, kad dar 1964 m. vasario mėnesį so-

vietų komunistų partijos ideologas Michail Suslov viešoje 
kalboje kaltino Kiniją, kad ji norinti susitarti su kapita
listiniu pasauliu, pirmoje eilėje, su Amerika. Suslovas 
aiškino, kad svarbiausiu savo priešu Kinija laikanti ne 
Ameriką, bet — Sovietų Sąjungą.

Kinijos premjeras jau minėtam savo svečiui Galsto- 
nui pareiškė, kad prezidentas Nixonas yra “automatiš
kas antikomunistas”. Nežiūrint to, jis pakvietė prezi
dentą Nixona į svečius. Galimas daiktas, kad sovietų va
dai Kremliuje turi pagrindo su įtarimu žiūrėti į šitokią 
netikėtą bičiulystę.

Kaip pradžioje minėta, tarptautinėje politikoje nėra 
amžinų draugų ar amžinų priešų. Amerikos patikimiau
sias sąjungininkas Nato valstybėse šiandien yra Vokie
tija. Japonija, kitas mirtinas priešas II-jam Pasauliniam 
kare, šiandien yra svarbiausias Amerikos prekybos part
neris. Gal, panašiai kada įvyks ir su Kinija?

Demokratinių šalių vyriausybės tuo ir skiriasi nuo
komunistinių diktatūrų, kad jos gali keisti ir keičia sa
vo pažiūras ir politinę liniją. Amerikos vyriausybė ne
bijo prisipažinti, kad jos politika Kinijos atžvilgiu ilgą 
laiką buvo klaidinga. Prezidentas Nixonas nebijo pripa
žinti, kad ir jo ekonominė politika nedavė vaisių. Tą pri
pažinęs, jis gali klaidas pataisyti, politinę liniją pakeisti. 
Tą padaryti veik neįmanoma komunistinėms diktatū
roms. Jos ir garbina net ir labai seniai padarytas klai
das, kurios sukėlė jų piliečiams daug vargo. A. P.

gali būti nužudytas; kalbėjo sa
vo, savo žuvusių už Lietuvos lais
vę draugų partizanų ir visų lais

Gražios padėkos vertas darbas

IRENA KAPčlENĖ

CLEVELANDAS, Ohio. — šių 
metų spalio mėn. antroje pusėje 
Clevelande įvyks iškilmingas ka
rininko Juozapavičiaus vardo 
šaulių kuopos vėliavos pašventi
nimas. Vėliavos pagaminimui lė
šas paaukojo šauliai Jonas Kap- 
čius ir jo žmona Irena, gyvenan
tieji 931 East 216 St.

žodžių, kuriais galima būtų 
išreikšti padėką .už auką, sun
ku surasti. Tikėkime, kad tuo 
pasirūpins LŠST Centro Valdy
ba, kuopos valdyba ir paskiri šau
liai.

Karininko Juozapavičiaus var
do šaulių kuopa Clevelande su
daryta 1970 m. gruodžio mėn. 
6 d. Nors tik keli mėnesiai pra
slinko po kuopos sudarymo, kuo
pa jau turi savo vėliavą, šian
dieninė gyvenimo patirtis rodo, 
kad bet kuriam lietuviškam rei
kalui gauti stambesnę auką nė
ra taip lengva. Jeigu šiandien 
šauliai Jonas ir Irena Kapčiai sa
vanoriškai padarė tokią stambią 
auką, tai be išimties turime vi
si pripažinti, kad aukotojai vi
somis savo sielos gelmėmis my
li gimtąjį kraštą, LŠST Centro 
valdybą, brolius ir seses šau
lius lygiai ir visus lietuvius. Au
kotojai įrodė, kad pas juos a. 
a. V. Pūtvio dvasia dar gyva.

Dažnas lietuvis paklaus, kas 
gi jie yra tie geraširdžiai, dos
nūs šauliai? Atsakymo tenka 
paieškoti jų pačių atpasakoji
me.

Jonas Kapčius, gimęs Kurklių 
valsčiuje, Ukmergės apskr., vi
dutinio ūkininko skaitlingoje 
šeimoje. Kad galėtų palengvin
ti šeimos medžiaginę būklę, Jo
nas, būdamas vos 18 m. am
žiaus, savanoriu stoja Lietuvos 
kariuomenėn ir buvo paskirtas 
į pirmąjį gusarų pulką, žinoma, 
iš tokio “gusariuko” ypatingų 
karo žygių laukti neteko. Pir
miausia reikėjo atlikti naujokų 
apmokymą. Dėl drausmingumo 
ir tvarkingumo tarnyboje, po 
naujokų apmokymo, buvo per
keltas į mokomąjį eskadroną. 
Baigęs karinę tarnybą, Jonas 

vės siekusių ir tebesiekiančių 
vardu. Tai pavergtos ir žudo
mos Lietuvos širdies šauksmas.

JONAS KAPČIUS

vienoje valdžios įstaigoje Kau
ne susirado sau darbo raštvedy
bos srityje. Dėl ramaus būdo 
ir tvarkingo elgesio bendradar
bių viršininkų labai mėgiamas. 
Be tiesioginio darbo, Jonas kaip 
šaulys dar dirbo geležinkeliečių 
šaulių kuopoje.

Raudonajam siaubui artėjant 
prie Kauno, 1944 Jonas pasi
traukė į vakarus ir apsigyveno 
Ingoldstadto tremtinių stovyk
loje. Čia Jonas pažino tremtinę 
kaunietę Ireną Bugienytę-Gela- 
žienę, kurios padėtis buvo ga
na sunkoka, nes turėjo rūpintis 
sergančiu vyru ir dviem maža
mečiais vaikais. 1949 m. Jonas 
iš Vokietijos išvyko Amerikon, 
kur pradžioje apsistojo pas sa
vo tetą, o vėliau, gavęs darbą, 
nuolatiniai apsigyveno Cleve
lande.

Irena Kapčienė gimė ir augo 
Kaune skaitlingoje darbininko 
šeimoje. Jaunoji Irena iš ma
žens labai pamėgo vandens spor
tą. 1938 m. ji irklavimo olim
piadoje Klaipėdoje užėmė antrą 
vietą ir gavo sidabrinį medalį. 
Kaip sporto mėgėja Irena su
sipažino Kaune su futbolo žaidi- 
ku Vladu Gelažium, už kurio ji 
ištekėjo. 1944 m. Irena su savo 
šeima pasitraukė į vakarus ir 
apsigyveno Ingoldstadto- trem
tinių stovykloje.

1951 m. dėl vyro ligos Irena 
paliko jį tolimesniam gydymui 
ligoninėje, o pati su dviem vai
kais atvyko Amerikon, čia sa
vo darbu turėjo išauginti ir iš
auklėti abu vaikus. Vyras 1953 
m. Vokietijoje mirė. Irena visą 
laiką nuo 1951 m. dirbo ir gy
veno Clevelande, kur išauginusi 
abu vaikus išleido juos į sava
rankišką gyvenimą, padėdama 
sukurti jiems savas šeimas. Cle
velande Irena sutiko atvykusį iš 
Ingolstadto savo seną pažįsta
mą Joną Kapčių, su kuriuo 1964 
m. ir sukūrė naują šeimą.

Abu Kapčiai Amerikoje dir
bo fizinį darbą ir, būdami darbš
tūs, tvarkingi ir taupūs, įgijo 
nejudomą turtą ir dar sugebėjo

Unijų išsigimimas
Chicago Daily News praneša 

iš New Yorko apie vieno unijų 
boso karjeros negarbingą galą.

Operating Engineers unijos 
New Jersey bosas Pete Weber, 
ėmęs algos po $136,000 per me
tus, pasodintas į kalėjimą už 
ekstorciją (išgavimas pinigų 
teroro, smurto, grasinimo prie
monėmis). Į Pete’s vietą kan
didatavo jo brolis Ed. Weber, 
bet gavo tik 149 balsus, o dides
ne dauguma išrinktas sąžinin
gas kandidatas Larry Cahill, ku
rio rėmėjus ir šalininkus to We- 
berio gauja visaip terirozavo, 
mušė juos, daužė jų langus ir 
kur tik Weberio žmonės buvo 
formanai, atleidinėjo iš darbo.

Paskutinės priemonės “webe- 
ristai” griebėsi — jie reikalauja 
balsus skaityti iš naujo, bet kad 
skaitytojai būtų jų patikėtiniai.

Būti liesiam ir sveikam

“Medicinos laiškai” 1971 m. lie
pos 23 d. paskelbė įdomų straip
snį apie dietą. Kritikuojamos 
dirbtinės priemonės bei piliulės, 
kurias, ypač moterys daugiausia 
vartoja “svoriui numesti”. “Vais 
tai” svoriui mažinti, dažnai pa
kenkia sveikatai, todėl, kad juo
se nėra maisto elementų, kurie 
yra būtini žmogaus organizmui. 
Be to, nėra konkrečių įrodymų, 
kad piliulės mažintų kūno svo
rį.

Dr. Royd L. Walford Kalifor
nijos universiteto medicinos mo
kyklos profesorius sako, kad lie
sas žmogus fiziškai gali būti sti
presnis ir ligoms atsparesnis, 
jeigu iš jaunų dienų priprastų 
mažiau valgyti. Tiktai balan
suota, maistingu valgiu galima 
išlaikyti normalią fizinę ir dva
sinę sveikatą. M. Š.

sutaupyti tiek, kad galėjo sau 
leisti paaukoti reikalingą sumą 
Cleveland© šaulių kuopos vėlia
vos įgijimui. Kapčiai nesitenki
no vien šia auka, bet plačiai da
lyvaudami visuomeniniam lie
tuvių gyvenime, kiekvieną lietu
višką darbą paremia savo auka. 
Kapčių šeima lai bus pavyzdžiu 
visiems lietuviams. J. Krygeris

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

M. GELŽINIS

Klaipėda ordino valdžioje 
(1252 -1525 m.)

ii

Ir dabar baigdami, atsakykime patys į 
klausimą — ar vardas, kurio Kurše visai 
nebūta, bet kurį bent penkiose vietose ga
lime Lietuvoje atsekti, ar toks vardas gali 
būti kuršiškos kilmės? Leiskime, kad Į 
Žemaičių Gondingą jį galėjo koks nors 
kuršiškas naujakuris atnešti, bet jo egzis
tencija Maž. Lietuvoje ir aplink Ančios 
ežerą Merkinės kaimynuose, yra pakanka
mai aiškus Įrodymas, kad vietovardis Klai
pėda yra grynai lietuviškos kilmės.

16. KRYŽIUOČIAI KLAIPĖDOS PILYJE
a) Dėl Ordino Ideologijos

Klaipėdos pilyje Įsirengė vokiškieji 
kardininkai. Ir jie įsirikiavo i kryžininkų 
sąjūdi, nes, nors ir smarkiai pavėlintai, 
išsirūpino iš popiežiaus kryžininkų verti
nimo ir teisių. Jie 1237 m. įsiliejo Į Kry
žiuočių ordiną.

Kas buvo Kryžiuočių ordinas? Kokia 
buvo jo ideologija? Kaip jis suprato ir gy
venimo praktikoje vykdė Kristaus žo
džius?

Žinomas bažnyčios istorikas Joseph 
Lortz rašo:

“Vokiškų ponų ordinas kilo iš ligoni
nės, kurią Bremeno ir Lūbecko pirkliai 

Įsteigė Trečiame kryžiaus kare. Jie perkė
lė savo veiklą į Vakarus. Po pusės šimtme
čio kryžiaus karų, Ordinas įvykdė jau 
anksčiau mėgintą, bet nepasisekusį pago
niškų prūsų užkariavimą ir apkrikštijimą.' 
Įsikūrė prūsiškoji Ordino valstybė. Jos 
teritorijoje meniškai Įkurti pastatai, pav. 
Marienvverderis, Marienburgas, kuriems 
lygaus tobulumo vėliau nebebuvo pasiek
ta, tebeverčia inus pagarbiai stebėtis.”

Vėlesnėje laidoje autorius dar pridėjo:
“Ypatingai lietuviai gynėsi religijos, 

kuri buvo skelbiama priešo kardais.”
Į J. Lortz’o nuomonę atsiliepė istorikas 

Kūhner’is taip:
“Kiekvienas šių 1935 m. parašytų saki

nių yra atskirai teisingas; bet jų junginys 
vra klaidinantis. Y7ra teisybė, kad turtingi 
*■ • a 

Bremeno ir Lūbecko pirkliai 1189 m. Įstei
gė Akone, šventoje žemėje, madonai pa
švęstą piligrimų ligoninę... Yra teisybė, 
Rad reikia stebėtis Ordino pastatais. Bet iš 
tokiu sakinių nieko negalima suprasti, kas 
Ordinas buvo tikrenybėje. Mes nenorime 
tirti Akono špitolės, nei didingų Ordino 
pastatų, bet tenorime išaiškinti Ordino 
krikščioniškumo problemas ir jų turinį. 
Literatūra Nr, 7, p. 100/101.

b) Dėl Ordino istoriografijos

Kas lankė vokiškas mokyklas, turėjo 
progos Įsitikinti, kaip istorijos pamokose 
Kryžeivių ordinas iškeliamas i neklaidingų 
karžygių sambūri, kuris turėjęs vykdyti 
vokiečių tautos pašaukimą — šiaurės Rytų 
Europoje įvesti vokišką tvarką, kolonizuoti 

Lenkiją, Lietuvą, Latviją ir Estiją, paversti 
autochtonus vokiečių tarnais ir juodų dar
bų darbininkais. Tai patvirtina ir prof 
Treitschke tokiais žodžiais “Užkariauto
jas neprileidžia pavergtųjų prie vokiškuino 
esmės. Jam pakanka, jei estas yra klusnus 
ir atlieka kietą baudžiavą”.

(Der Sieger halt die Unterworfenen 
dem deutschen Wesen fern; ihm genugt 
es, wenn der Este den harten Frondienst, 
den Gehorch leistet. Treitschke, Das deu- 
tsche Ordensland Preussen.)

Toks Ordino vertinimas nėra naujas, 
nacių laikų dvasinis rezultatas, ne, jį pra
dėjo kurti praeitame šimtmetyje Prūsijos 
istoriografas Johannes Voigt. Pastarasis, 
kilęs iš Mciningeno krašto, 1817 m. buvo 
pašauktas Karaliaučiaus universteto pa- 
gelbinių mokslų profesorium ir kartu buvo 
paskirtas Slaptojo Valstybės Archyvo di
rektorium. Jis ėjo tas pareigas iki 1863 
metų. Nuo 1827 iki 1839 m. iš spaudos iš
ėjo jo 9 stambių tomų “Geschichte Preus- 
sens bis 7525”.

Joje romantikas J. Voigt vaizduoja Or
diną gana kritiškai. Jis atidengia tūlą Or
dino klaidą, parodo, kaip jis žiauriai el
gėsi su vietos gyventojais ir pastariesiems 
reiškia daug užuojautos ir širdies. Tačiau, 
išvadose jis Ordiną aukština ir akivaizdo
je jo tariamų didelių kultūrinių laimėjimų 
pavergtuose kraštuose, jis jo žiaurumus 
ne tik pateisina, bet patį Ordiną stato pa
vyzdžiu ir jį vainikuoja karžygiškumo ir 
kultūrinės didybės spinduliais. (Sk.: Uit. 
VU sk.).

Kuomet Karaliaučiuje, paskutinėje Or
dino valstybės sostinėje, Voigtas garbino 
Ordiną, Berlyne, Hohencolernų sostinės 
universiteto istorijos mokslų katedroje, 
pangermanistas, praktiško antisimetizmo 
pradininkas, prof. Heinrich v. Treitschke 
mūrijo prūsiškosios jėgos valstybės (Macht 
staat) ir Antrojo vokiečių Reicho milita- 
rizmo teisinius ir istorinius pamatus.

Ordino klausimu jis 1862 m. išleido 
knygą “Das Deutsche Ordensland Preus
sen', Preuss. Jahrbūcher X, kurioje jis 
Įtaigoja, kad Ordino žiaurus elgesys su pa
vergtaisiais buvęs reikalingas, nes pasta
rieji buvę pažmogiais (Untermenschen). 
Tokia mintis dar pasmailinama, kuomet 
Treitschke apie žemgalius taip rašo:

"Taip čia patvariai išsilaikė neteisė
tai egzistuojanti bernų tauta” (So erchalt 
sich hier zahe das unberechtigte Volkstum 
eines Volkes von Kncchten. Treitschke, 
Das Deutsche Ordensland Preussen.).

Taip vokiškas profesorius perstatė Or
dino praktiką 'i mokslišką dėsnį ir aiškino, 
kad germanai nustato, kokios tautos egzis
tuoja teisėtai ir kokios yra naikintinos, 
germanai nustato, kas yra bernas ir kas 
privalo būti ponu. Jo žodžiai, tarti iš to
kios autoritetingos vietos, tapo vokiečiu 
dvasinės linkmės ir tautinio “Drang nach 
Osten” ideologiniai kelrodžiai.

Lygiai po aštuoniasdešimt metų Hitle
rio filosofijos šundaktaris, iš Estijos kilęs 
vokietis, Alfred Rosenberg rezgė Voigto 
pradėtą ir Treitschkės ataustą giją apie 

pažmogius (Untermenschen) ir ponus 
(Herrenmenschen) ir užbaigė ją Stuttho- 
fo, Dachau, Ausschwitzo ir kitomis žmo
nių ir tautų naikinimo koncentracijos sto
vyklomis.

c) Schivertmission (Kardo misija)-

Vokiečių Rytų Europos tyrinėtojų po
karinis žodynas pergyveno stebuklingą 
metamorfozę. Prapuolė visa eilė senųjų 
žodžių, ir jų vietoje atsirado kiti, mato
mai, naujai sugalvoti. Vietoj žodžio “už
kariavimas” (Eroberung), “įsiveržimas” 
(Einfall), pradėta vartoti švelnesnį termi
ną — “Landnahme (žemių užėmimas). 
Prapuolė garsusis žodis “Litauerreisen”, ir 
jo. vietoje naudojama sąvoka “Schwert 
mission” (Kardo misija). Ką šis žodis tik
renybėje reiškia, niekam dar nepasisekė 
įtikinančiai išaiškinti. Ir mes to nepajė
giame. Bet analytiniu būdu galime išnarp
lioti visus elementus, kurie šią sąvoką su
daro. Jeigu išvardinsime visus Ordino san
tykiavimo būdus su autochtonais, gausime 
vaizdą ką sąvoka “Schwertmission” tikre
nybėje reiškia.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį 
“NAUJI E N A S”
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DR. ANNA BALIONAS
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2858 W. 63rd STREET
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Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto,
nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

Rm. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Puiaskj Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1E2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: R E public 7-7868

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN,' ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

EAST CHICAGO, IND
Mūsų kolonijos nesklandumai
“Pasaulio Lietuvis” suteikė 

tikrai meškos patarnavimą, pa
žymėdamas, jog East Chicagos 
L B. valdyba esanti lyg ir apsi
leidimo ženkle. Ir tuo dar ne
pasitenkinta: Centro valdybos 
pranešime, išsiuntinėtam apy
gardų ir apylinkių valdyboms 
padarytas prierašas, kad Vasa
rio 16-tos proga iš E. Chicagos 
apylinkės gauta tik 15 dolerių 
auka.

Prierašo tikslas aiškus: nu
vertinti vietos L B. valdybą ir 
pabrėžti jos neveiklumą.

Bet ar iš tiesų taip yra? Ar 
E. Chicagos L. B. valdyba yra 
apsileidusi, nieko neveikia ir nie
ko nėra nuveikusi?

Griežtai turiu paneigti daro
mus L. B. apylinkei neveiklu
mo priekaištus ir pažymėti, kad 
tie priekaištai daromi dėl to, jog 
iki šiol mūsų apylinkės vadovy
bė nesiteikė šokti pagal centri
nės valdybos muziką.

Apylinkės valdyba pas mus 
yra sunkiai sudaroma. Ji ren
kama sausio mėnesi. Žmonių, 
kurie sutiktų įeiti į valdybą, ne
lengva gauti. Ir taip yra ne dėl 
to, kad valdybos nariai būtų 
jau daug darbais apkrauti, bet 
dėl to, kad tiems nariams tenka 
susidurti su dideliais nemalo
numais, ypač rengiant Vasario 
16-tos minėjimą.

Mūsų kolonijoje jau yra įsi

gyvenusi Uzkiu tiwllJjL, kad 
Vasario 16-tos minėjimą ren
giant bendruomeninirikai labai 
glaudžiai bendradarbiauja su 
vietos Alto skyrium. Jie talki
ninkauja tam skyriui ne tik mi
nėjimą rengiant, bet ir įvairiais 
kitais atvejais, kai daromi žy
giai dėl Bražinskų gelbėjimo bei 
dėl užtarimo Simokaičio.

Tokiu būdu yra palaikoma vie
nybė, kuri yra labai reikalinga 
lietuviams. Tačiau, kaip maty
ti, centrinei valdybai (jos politi
kieriams) ne tai rūpi. Tiems po
litikieriams rūpi ne vienybė, bet 
skaldymas bei bandymas, kaip 
sakoma, “gvoltu” įsigalėti.

Imkime, pavyzdžiui, mūsų ko
lonijos L. B. apylinkę. Jai pri
kišamas apsileidimas. Tuo tar
pu ji surengė Motinos dienos 
minėjimą, birželio įvykių mi
nėjimą. gegužinę Jonyno sody
boje, Chestertone. Visi tie pa
rengimai buvo labai sėkmingi. 
Astuonių mėnesių būvyje valdy 
ba turėjo keturis posėdžius ir 
buvo sušaukusi du visuotinius- 
narių susirinkimus. Jai tenka 
nelengvas darbas, kai tenka iš 
narių mokesčius surinkti. Na
riai yra labai išsisklaidę ir pusė
tinai toli gyvena. Tenka rūpintis 
naujų narių gavimu, ypač jau
nimo. Būdinga yra tai, kad jau
nieji sutinka bendradarbiauti, 
bet griežtai yra nusistatę prieš 
politikierius.

Jau yra sudaryta nauja kar
toteka su naujaisiais adresais.

i ” m prišoka
padėti.

Tokio vieningo darbo dėka 
Lietuvių klubas ir gali klestėti. 
Ir kaip tas gero derliaus susi
laukęs Lietuvos ūkininkas anais 
laikais galėjo pasidžiaugti, kad 
duonutės bus pakankamai ne tik 
pačiam ir šeimai, bet bus gali
ma sušelpti ir mažiau laimingą, 
panašiai gali daryti ir klubas. 
Visa eilė^raųgijų laiko jo pa
talpose susirinkimus. Vadinasi, 
gali naudotis tomis patalpomis 
nemokamai!

Kai suteikiama kam parama, 
tai paprastai susilaukiama ir dė
kingumo. Tokio dėkingumo su
silaukia ir klubas. Kai pereitą

—- Maud oUzvugc pikniką, 
tai sutraukė tokią minią žmonių, 
jog atrodė, kad visi Rockfordo 
lietuviai sugužėjo.

Dabar šiek tiek apie Lietuvių 
klubo namą, kuris jau' yra 18 
metų senumo. Sienų plytos yra 
gelsvos, glazūruotos. Jokio de
fekto dar nėra, atseit, niekur ply
šių nesimato. Langai aliuminiai, 
nepakeliami. Oras viduje auto
matiškai vėdinamas, pakeičia
mas. šviesa didžiojoje salėje žy
miai padidinta. Ir bendrai salė 
tiek išpuošta, kad gali konku
ruoti su puošniausiomis viešbu
čių salėmis. Oficialus klubo sa
lės atidarymas įvyko rugsėjo 18 
d. žvalgas

GRADINSKAS

STELLA YORK
Gyv. 7248 So. Artesian

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

(PUTRAMENT AS )
Linksmumo arba liūdesio valandoj^ 
gražiausios gėlės ir vainikai an įka

pių papuošimui ir sezonini 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 53oI220

' G U Ž A U S K U '
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČlA
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
!K-.. , ... ~

TfVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

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

b - - ------------- ■■ 'J

'pERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiy a t stūmy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tai.: FRontier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“Contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

i RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

j Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. AL

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12] 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413
7159 So. AAAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
s -------- . --------  ■■ 7

Narių skaičius siekia 215. Eina 
pasiruošimas rudens baliui. Ben
druomenei rūpi lietuvių para
pijos išlaikymas, prisidedant ne 
vien tik darbu, bet ir pinigų tel
kimu. Ji yra įtraukta į suren
gimą parapijos vakarienės, ku
ri paprastai duoda apie tūkstan
tį dolerių pelno.

O dabar apie Altos skyrių. 
Mes nematome reikalo jam kai
šioti pagalius ir jį niekinti, kaip 
to pageidauja politikieriai. Jau 
trisdešimt vieneri metai kaip 
mūsų Altos skyriui vadovauja 
p. Vinikas. Per tą laiką jis yra 
atlikęs daug nepaprastai svar
bių darbų su plačiosios visuo
menės pritarimu, — pritarimu 
senųjų ir naujųjų ateivių. Juo 
labiau Altos skyrius išpūstagal- 
vių yra puolamas, juo labiau 
mūsų apylinkėje jis visuomenės 
yra remiamas.

Tokia yra padėtis. Ir tie politi
kieriai, kurie yra pasinešę pju
dyti mūsų kolonijos lietuvius, 
atlieka tikrai negarbingą darbą. 
Ir tai jie daro, kaip atrodo, dėl 
to, kad iš Vasario 16-tos minėji
mo jiems teko tik penkiolika do
lerių, kai tuo pačiu laiku Altai 
buvo surinkta per 600 dol.

Bendruomenės narys

Mirė 1971 m. rugsėjo mėn. 18 dieną, sulaukusi senatvės. Gimusi 
Lietuvoje, Kaune.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: trys dukterys — Susan Larson, žentas Earl, Sylvia 

Brigano, žentas Peter ir Estelle Ranes, žentas Raymond, sūnus Herman, 
marti Irena, 8 anūkai. 7 proanūkai, brolis Stanley Artis, dvi seserys 
— Anelia Shuras ir Helen Pilitauskas ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) ir sūnų koplyčioje, 2424 W. 
69th Street.

Antradienį, rugsėjo 21 dieną 11:30 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į P. Šv. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Stellos York giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, žentai, anūkai, sūnus ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lack (Lackawicz) ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTŽ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AGNES BACĖVIČIA
Pagal pirmą vyrą Grigaitis

Pagal tėvus Pilauckaitė
Gyveno 2346 So. Oak Park Ave.

Mirė 1971 m. rugsėjo mėn. 18 dieną, 12:30 vai. popiet, sulaukusi 
senatvės. Gimusi Lietuvoje, Metelių parapijoj, Papiečių kaime. •

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Aldona Kitt, žentas Peter, 

2 anūkai — John ir Patricia, sesers sūnus John Senkus su šeima, 
švogerka Helen čižauskas su vyru Klemensu ir daug kitų giminių, 
draugų bei pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 5 vai. popiet Vance koplyčioje, 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Ill.

Laidotuvės,įvyks trečiadienį, rugsėjo 22 dieną iš koplyčios 10:00 
vai. ryto bus atlydėta į Lietuvių Tautines kapines.

■ Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Duktė, žentas, anūkai sesers sūnus, švogerka.

Dėl informacijų skembinti tel. 737-1213.
- a, - -----------—'——— -—’

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
mimmttimmmminmnuiiiHiniiuiNiuuuiuiituu un»« imuiumi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE I

Tel.: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AlR-CONDmONED KOPLYČIOS

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

p. Šileikis, o. p.
W ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
VJ Aparatai - Protezai, Med. Bap- 

dažai. Speciali pagalba kojom i.
* (Arch Supports) ir t. t

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
2850 West 63 rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Bray smc, eray ahrvb.
and aK oar wUcflife depend «■ 

yot te help peera* 
ioreac fire*. So piera folfov 

Smoker-. ABCk Alraya
hold Matches till caid. Be mm 

to daora aQ canpfina, 
atk the aabes, and dfotr.

them again Cndi aA 
aaaotaet dead an*.

ROCKFORD, ILL.
Lietuvių klubas šauniai 

pasipuošė

- Metai bus geri. Taip Lietuvo
je sakydavo ūkininkas, apžiū
rėjęs laukuose žaliuojančius ja
vus ir įsitikinęs, kad derlius bus 
geras ir duonutės bus užtekti
nai ne tik šeimai, bet ir pavargė
liui sušelpti.

Lietuvių klubas, kaip tas Lie
tuvos ūkininkas, irgi gali pasi
džiaugti gerais metais. Ir ne tik 
šiais, bet ir pereitais ir užperei- 
tais... Gerų metų susilaukia pa
prastai toks ūkininkas, kuris su
geba tinkamai savo ūkį tvarky
ti, prižiūrėti. Tas pat galima 
pasakyti ir apie mūsų klubą: jis 
gerų metų susilaukė dėl to, kad 
jam vadovauja sumanūs ir pa
tyrę asmenys, atseit, kad jo šei
mininkai yra geri, štai tie šei
mininkai: klubo pirmininkas 
yra adv. Leonardas Remenčius, 
vicepirmininkas Vacys Smata- 
vičius, direktoriai — Justinas 
Bubelis, P. Spickis, P. Uzonis, 
Juozas Augutis ir Robert Stukis. 
Jie ne tik tvarko finansinius klu
bo reikalus, bet sutvarko (atlie
ka įvairius darbus) ir klubo tro
besį, — ji nudažo iš lauko ir vi
daus. Vieną sekmadienį direkto
riai, pasiraitoję rankoves, dažo 
klubo pastato sienas, o kitą sek
madienį — jo lubas. Susilaukia

+A. ♦ A.
JONAS MIČIULIS

mirė Lietuvoj, 1971 m. rugsėjo mėn. 15 dieną.

Lietuvoj liko žmona Ona, sūnus Gražvydas su žmona 
Elena ir brolis Juozas. Amerikoje duktė Aldona Jasinskie
nė su šeima, sesuo Ona Miniatienė, brolis Pijus ir kiti gi
minės.

Praneša liūdinti duktė, sesuo ir brolis.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE ?
PATARNAV1- |

MAS DIENĄ f
IR NAKTĮ 

•* 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

AMŽINOS ATMINTIES

VET. DR.

ALGIRDUI 
VASONIUI 

mirus,
Jo žmonai ALDONAI, 

sūnums ARVYDUI, GAILIUI ir 
ALGIUI,

jo giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

, • • * * < 4
• t • t | ' . - - - * •; v z t s

Alma, Elena ir Grožvydas 
LAZAUSKAI 

_______________________________

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

BUTKUS - VASAmS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. 0. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 | 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 ’
South Holland, Illinois I
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Švedas archeologas profesorius Birger Nerman 1965 metu kovo 29 diena Arno Horm, Lietuvos generalinis konsulas Dr. Petras Daužvardis, prof, 
buvo Chicagoįe ir dieną praleido Amerikos Lietuviu Taryboje, besitardamas Birger Nerman, tuometinis Aito pirmininkas Leonardas Simutis, Dr. Pijus
^u Alto nariais įvairiais Lietuvos laisvinimo reikalais. Kartu su juo pas Grigaitis; stovi ta pačia tvarka: Dr. Kazys prangehs, tnz Jonas Jurkūnas,
lietuvius buvo užėjęs ir prof. Arno Horm, Baltijos komiteto generalinis se- Dr. Leonas Kriaučehūnas, Dr. J. Valaitis, inz. Eugenijus Bartkus ir tuome-
kretorius. Nuotraukoje iš kairės i dešinę sėdi; inž. Antanas J. Rudis, prof.! finis Alio reikalu vedėjas Jonas Talalas.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

CRQWN & BRIDGE 
DENTAL TECHNICIAN

Top salary. Benefits. Pleasant 
working conditions.

. If interest call
RO 4-1500

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

RECEPTIONIST - 
TYPIST

Young & attractive for our loop 
office. Good typing skills a must. 

Will consider a beginner. 
APPLY OR CALL 

329-9494

“Baltieji žmonės meluoja”, at
sakė indėnų “delegatai” ir paro
dė vieną jauną baltaodį topogra- 

i f i jos (žemės matavimo) darbi
ninką, kurs turėjo užsiauginęs 
ilgus plaukus, bet barzdos netu-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KĖJIMAI3

DĖL VJb’Ų INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

p VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

t Prisimenant mirusį 
Birger Nerman

.- 1971 metų rugpjūčio mėn. 22 
dieną Švedijoje, Stokholme mi
rė archeologas profesorius Bir
ger Nerman. Jis 1888 metais gi
mė Švedijoje, bet kuri laiką gy
veno ir dirbo Estijoje, profeso
riaudamas Tartu (Dorpato) uni
versitete.

Prof. Nerman yra parašęs ke
lis mokslo veikalus. 1931-32 
metais jis buvo Lietuvoje ir 
tyrinėjo Apuolės piliakalnį. Lie
tuvos Respublikos prezidento 
jis buvo apdovanotas Gedimino 
ordinu už Lietuvos praeities ir 
jos kultūros garsinimą.
= Ilgus metus prof. Nerman 
buvo Baltijos komiteto pirmi
ninkas. Šias pareigas jis ėjo iki 
mirties. Jis buvo besąlyginis

į kovotojas už Baltijos kraštų 
laisvę. Nikitai Chruščiovui, tuo
metiniam Sovietų Sąjungos val
dovui, vykstant į Švediją, prof. 
Nerman pastangomis spaudoje 
tuo metu pasirodė visa eilė Bal
tijos tautas liečiančių straipsnių 
ir išleisti specialūs atvirukai.

Prof. Nerman veiklai aprašyt: 
būtų reikalingas ilgokas straips
nis, bet laikas neleidžia to pa
daryti. Šia proga noriu primin
ti, kad su lietuviais jis buvo ne
paprastai mandagus. Chicagoįe 
Rūtos savininkai Kazys ir Jani
na Baltromoniai savo restora
ne, neimdami jokio atlyginimo, 
surengė atvykusiam svečiui ir 
Lietuvos draugui vakarienę. 
Prof. Nerman su savininkais ir 
tarnautojais nusifotografavo. 
Jis domėjosi ne tik Lietuvos 
praeitimi, bet ir gyvais mūsų

tautos atstovais. Jis ilgai kal
bėjosi su paveiksle matomais 

! ( Jiicagos lietuviais.
Jonas Talalas

Skitų karalienės 
kapas Ukrainoje X v

Archeologų ir istorikų tarpe 
didelę sensaciją sukėlė atrastas 
skitų karalienės kapas prie Ja- 
nikievo (bolševikų pavadinto 
Ordžonikidze) Ukrainos žemėje 
visai nebetoli Azovo jūros. Ka
pas atkastas 9 metrų aukštumo 
pilkapyje šešių metrų gilumoje. 
Kapo amžius nustatytas tarp 
2300 ir 2400 metų senumo. Ta 
sritis gausi skitų pilkapiais.

Karalienės galvą tebepuošė 
labai nagingo darbo aukso karū
na ir be to kane rasta apsčiai

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 19S2 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago S, UI.

HOME JĮĮĮjfe INSURED
LOANS EPRtrJ SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.)
■ CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-3248

! SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

aukso, sidabro ir kitokių nau- 
gių išdirbinių. Pats karalienės 
sarkofagas išklotas alabastru.

šalia karalienės mažame sar
kofage gulėjo apie 2-3 metų am
žiaus vaikas, greičiausia kara
lienės sūnus ir sosto įpėdinis. 
Kokia liga ar nelaime karaliene 
su vaiku paguldė tame pačiame 
kape, neįmanoma išaiškinti, tik 
nustatyta, kad vaikas šalia mo
tinos buvo palaidotas kiek vėliau 
per specialiai padarytą praėji
mą.

Kape be to rasti griaučiai vie
no riterio ir karalienės tarno bei 
tarnaitės, kurie skitų papročiu 
buvo užmušti ir palaidoti arti 
karalienės, kad ją palydėtų į aną 
pasaulį.

Karalienė be to ant savo kaklo 
dėvėjo gražią grandinę, nepasa
kyta iš ko pagaminta, ausyse 
turėjo rinkelių formos auska
rus ir brasletus ant rankų, o ant 
rankų pirštų viso priskaityta 11 
žiedų. Visa padaryta iš aukso. 
Karalienės apdaras taip pat nu
sagstytas aukso lopais, kuriuo
se išgraviruoti liūtai, grifai, įvai
rūs paukščiai ir t. p..

KAS IŠRADO RATĄ

Pirmasis ratas rastas Juodosios 
jūros rajone

Į senąjį klausimą, kas ir ka
da išrado ratą, kurio dėka pra- 
sidėjo “modernusis” susisieki
mas, taigi ir civilizacija, G. P. 
atsako, kad daugumas archeolo
gų buvo vieningos nuomonės, 
kad rato lopšys yra Rytai: 1951 
metais vienas* anglų archeolo
gas paskelbė savo tezę, kad ra
tas buvo išgalvotas Mezopota- 
mijoje, bet ta prielaida ilgai ne
išsilaikė, kadangi kaip Edinbur
go universiteto prof. Stewart 
Pigot dabar pareiškė, rato “lop
šys” buvo prie Juodosios ju
ros.

Prosenovinės civilizacijos pėd
sakai tame rajone rodą, kad ra
tas transporto reikalams pirmu
čiausiai buvo pavartotas Balka
nuose. Seniausias ratas rastas 
Bulgarijoje prie Bekovvo kaimo. 
Kruopščiausiai apskaičiavimais 
ir tyrimais to rato senumas yra 
5850 metų.

rėjo. Vyriokas buvo priverstas 
išsirengti ir parodyti, kad ka
kikų viršininkui į žmonas netin
ka.

“Baltieji žmonės nemeluoja”, 
pareiškė delegacijos vadas ir vi
sa indėnų šimtinė dingo giriose.

Mirė žmoniii draugas
Linkolno Parko Zoologijos 

sodo beždžionų namuose mirė 
50 metų sulaukęs šimpanzė 
Heinie, iki šiol vienintelis ži
nomas tokio amžiaus sulaukęs 
“čimpas”. Jo amžius lygina
mas su žmogaus 130 metais.

MARQUETTE PARK 
Beautiful brick 3 flat, 16 years old. 

Brick 2 car garage.
Custom interiors, many extras. 

Priced to sell.
CALL 

687-4707 after 6 P. M.

BY OWNER 
HOFFMAN ESTATES 

Highpoint, immed. occupancy, 3 
bdrin., 2 car garage, fireplace. 

$31,200. 
882-1843

PIRKITE BE BAIMĖS

■ S
SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANT1NAS

" ................................... 1 !

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

HI ' - . ................ ' >-!■----- JT L.Z
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Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

>■ i
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SPĖJA ŽEMĖS DREBĖJIMUS

Du Quinslanco universiteto 
mokslininkai skelbia, kad po il
gų studijų prieita išvados, jog 
ugniakalnių išsiveržimą į pavir
šių sukelia žemės magnetinio 
lauko pasikeitimai ugniakalnių 
srityje. To padėkoje būsią ga
lima iš anksto numatyti žemės 
drebėjimą.

NE VISI TINKA Į ŽMONAS
Pranešimu iš Brazilijos sosti

nės Brasilia, į vieną vieškelio 
statybos bazę Amazonės upės 
srityje atvyko apie 100 kakikų 
(Caciquie) indėnų būrys ir pa
reikalavo, kad baltaodžiai duotų 
jų “čyfui” (viršininkui) nuota
ką. Plento statybos kompanijos 
vertėjas jiems paaiškino, kad vi
soje bazėje dirba vieni vyrai ir 
moterų visiškai nėra.

Moterys Amerikoje vis dažniau patenka j profesijas, anksčiau buvu- 
vias vien vyry. Čia matoma Sharon Roswell, 24 m., taiso telefono 

liniją. Stuttgart, Arkansas.

Zoo sodo direktoriaus asis
tentas Kitchener savo pasaky
toje “eulogijoje’’ pabrėžė, kad 
Heinie labai mylėjo žmones, 
mėgdavęs jiems visokius triu
kus išdarinėti, žmonių vaikus 
linksminti, ir pats visą amžių 
buvęs “laimingas”. Jis mirė 
ramiai miegodamas. Paliko 
savo gyvenimo draugę šimpan
zę, Susie 30 metų amžiaus. Jo 
palaikai būsią atiduoti kuriam 
muziejui ar universitetui. Prieš 
dygiai du mėnesius Heinie at
šventė savo 50 metų sukaktu
ves, gaudamas ta proga net du 
tortus, bet jis mieliau žaidęs 
su vaikais.

4 BEDROOM COLONIAL 
21^ baths, 2 fam. rooms, —• one with 
fireplace, central-air, all built-ins. 
Many extras. Walk to schools, shop

ping, and swimming pool. 
BY OWNER 

$48,000. 
CL 9-0941

3 BUTŲ BIZNIO PATALPA. Tvir
tas namas, aluminum langai, platus 
lotas. Artima vieta Marquette Par
ke. $17,600.

2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS, apie 
$17,000 pajamų metams. Tvarkingai 
prižiūrėtas, saugioj vietoj. Rimtam 
pirkėjui, vertas $47,000.

7 KAMBARIŲ ŠVIESIŲ PLYTŲ MŪ
RAS. Ceramic virtuvė ir vonia. Gazo 
šildymas. Garažas. Blokas nuo Cali
fornia, Marquette Parke. $26,500.

2 BUTŲ 15 M. MŪRAS, 2 po 4%. 
Išbaigtas rūsys. Didelis garažas. 2 
gazo šildymai. Arti mūsų. $39,600.

4 BUTŲ gražus mūras ir 4 auto 
muro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— $42.700.

SKLYPAS 30’ su garažu prie Mar
quette Parko. — $10.500.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18.950.

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

TRUMPAI

— Vida Kavaliūnienė ir Nijo
lė Stakauskienė yra išrinktos 
Marquette mokyklos Tėvų ir 
mokytojų s-gos valdybon.

— Mindszenty Foundation, 
Vengrų prieškomunistinės orga
nizacijos Chicagos skyrius šį 
antradienį, rugsėjo 21 d., 7:30 
vai. vak. Fordo prekybos centro 
Green salėje rodys 45 min. 
prieškomunistinę filmą, pava
dintą “Kapitalistų konspiracija”. 
Ten pat įvyks to skyriaus susi
rinkimas. Besidomintieji prieš- 
komunistine veikla yra kviečia
mi dalyvauti.

— Ponia F. Pieža išrinkta 
McKay mokyklos Tėvų ir moky
tojų sąjungos valdybos pirmi
ninke. A. W. Prusis ir R. Be- 
ncvice išrinktos valdybon. Ta 
mokykla yra Marquette Parko 
apylinkės centre. Jos patalpo
mis naudojasi K. Donelaičio li
tuanistikos mokykla.

— Dariaus - Girėno Lituanis
tikos mokykloje. Gage Parko 
apylinkėje, ir K. Donelaičio mo
kykloje, Marquette Parko apy
linkėje, sudaromos lietuvių kal
bos nemokantiems vaikams kla
sės.

— Muziko Jono Byansko pa
gerbimo banketas įvyks rugsė
jo 26 d. Martinique restorane 
Garden salėje, 5 vai. kokteiliai, 
6:30 vai. pietūs. Aldona Olis yra 
rengėjų komiteto pirmininkė. 
Genovaitė Giedraitienė. Algirdas 
Brazis, taip pat Helen ir Ray 
Pratt yra komitete. Ponia Olis, 
telef. 925-9546, rezevs'uoja vie
tas į šį banketą.

Muzikas A. Kučiūnas pri
ima mokinius fortepijono pa
mokoms. Tel. 523-9397. (Pr).

SIUNTINIAI Į L1ITUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4Q&5 Arehw, 
Chicago, HI. 60632. Tat YA 7J9S0 

f

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

Fa. t v e r a s 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 6*h STREET 

TsL: REpvblIc 7-1941
» ......... ......................... , . i

K. E R I N G 1 S 
EAUFORMIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto mctoval, stabdžiai, 

tuno-ups Ir t. t
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapoils 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

Mate Cwyahy

—- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - >
TERRA

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

•* Tradicinis Nerijos Jūrų 
Skaučių Tunto Tėvų Komiteto 
rengiamas Budens vakaras įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 25 d., Balio 
Pakšto salėje. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Visi maloniai kviečia
mi atsilankyti. Staliukai rezer
vuojami pas p. Pranckevičienę 
tel. PR 0-2191 arba pas p. Jo- 
varauskienę tel. 739-0510. (Pi-).

Naujienų Sukaktuvinis Ban
ketas su programa ir šokiais 
įvyks š. m. spalio 31 d., sekma
dienį, 4 vai. p. p. V. F. W. salė
je, 7254 W. 63rd St., Argo, Ill. 
Visa lietuviška visuomenė ma
loniai yra kviečiama dalyvauti. 
Dėl rezervacijų prašoma rašyti į 
Naujienas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Hl. 60608 arba skam
binti HA 1-6100. Vakarienė su 
kokteiliu $8.00 asmeniui.

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
klvpas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW. Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim- 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET ’ 

436-7878

6 BUTŲ MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj. — $38,000.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $89,000. •

lt BUTŲ, mūras, alum, langai, SL 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500. •

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas,- gražiai 
įrengtas rūsys, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
ro. aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28,900.

^RIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE, CHICAGO 

TEL. — 254-5551 
4936 — 15th St., Cicero

Tel. 652-1202

ROOMY
7 Room house in Austin. Auto
mat. heat, full basement, encl, 
porches, front & rear. Lge lot, 
low taxes. Extras. Quick pos

sesion. Call 725-0400.

CICERO — BY OWNER
2 FLAT BRICK

3 bedrooms upstairs. 2 bedrooms 
down. Full basement 2 separate hea
ting units. 2 car garage. Convenient 

location. $29,000.
1816 S. 48th COURT 

656-2543

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimy Statyba Ir Rvmontat

HEATING CONTRACTOR 
(rengiu naujus ir perstatau senui vi
sų rūšių name aj^ildymo pečius Ir 
air-condltioning J naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai. 
Turtu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING 4 SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO. ILL, 80609 
TEL: VI 7-3447


