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KRITIKUOJA KANDIDATUS I AUKSO. TEISMĄ
KOSYGINAS GINA RUSU POLITIKĄ 

ŽYDU EMIGRACIJOS KLAUSIMU
OTTAWA. — Sovietų premjerui Kosyginui netenka, kaip 

laisvų valstybių premjerams, atsakinėti į nemalonius parlamento 
opozicijos paklausimus. Tokia proga Kosyginui pasitaikė Kana
doje, kur jis atsakinėjo į Kanados parlamento užsienio reikalų 
komiteto narių klausimus. Kosyginas buvo gerai pasirengęs kal
bėti apie sovietų žydus. Jis žinojo visą statistiką, kiek žydų ir 
kur išvažiavo. Kosyginas tvirtino, kad jokios žydų problemos So
vietų Sąjungoje nesą.

Kosyginas nurodė, kad jis ne
gali išleisti visų žydų ir tuo pa
čiu parūpinti Izraeliu® sveikų 
vyrų, gavusių sovietų karinį ap
mokymą, kad jie kovotų prieš 
arabus ar padėtų Izraeliui išlai
kyti okupuotas arabų žemes. 
Kol nebus taikos Viduriniuose 
Rytuose, žydų emigracija bus 
varžoma.

Apie 500 sovietų žydų pareiškę 
norą važiuoti į Kanadą, šiais me
tais išvažiavo iš Rusijos į Izrae
lį 4,450 žydų, užpernai jų išva
žiavo 2,100. Nurodęs tuos skai
čius, Kosyginas ironiškai paklau
sė kanadiečių: “Ar jūs nenori
te žinoti, kiek žydij nori sugrįž
ti iš Izraelio į Sov. Sąjungą?

Kosyginas pareiškė, kad So- 
vetų Sąjungoje žydą turi tei
ses. Jie užima daug aukštų vie
tų, daug jo draugų esą žydai. 
Nors jie sudaro sovietų gyven
tojų tarpe tik nepilną nuošimtį, 
daug didesnis nuošimtis yra 
mokslo, profesijų, .meno, litera
tūros, žurnalizmo profesijose. Di- 
delė- žydų dauguma yra- laimingi 
tik maža grupė neramių žmonių 
kelianti triukšmą.

Kosyginas dar pareiškė, kad 
Kanados “neramių chuliganų” 
prieš sovietus nukreiptos de
monstracijos nepakenks geriems 
santykiams tarp sovietų ir Ka
nados.

IŠ VISO PASAULIO

Naujoje Meksikoje, netoli Taos astronautai Young ir Duke išbando aparatus, kurie bus naudoja
mi jų kelionės Į mėnuli metu. Dykumos vaizdai labai panašūs į mėnulio vietovę, kur žada nu

sileisti Apollo 16.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Vakar prezidentas Nixonas

TdorI KiM
Al Ė VALDŽIOS

PRISTATYTA TEISĖJU SĄRAŠA ir kr

WASHINGTONAS. — Kaip praneša Washington Post, Ame
rikos teisininkų draugija pranešė prezidentui Nixonui, kad jo pri
statyti kandidatai į Aukščiausiojo Teismo dvi tuščias vietas ne
tinka, nes jie esą nekvalifikuoti. Atrodo, kad prezidentui bus 
nelengva surasti kandidatus, kurie turėtų jo politinę filosofiją ir 
kartu būtų priimtini senatui, kuris turi teisėjus patvirtinti. Pre
zidentas buvo nusiuntęs sąrašą šešių teisėjų, kuriuos jis norėtų 
skirti Į Aukščiausią Teismą. Senato teisingumo komiteto nariai 
sen. Kennedy ir sen. Birch Bayh irgi jau kritikavo tą sąrašą.

Kennedy supykino 
Britanijos spaudą
LONDONAS. •— Britanijoje 

spauda kaip didelę žinią pakar
tojo senatoriaus Edwardo Ken
nedy ir sen. Abraham Ribicoffo 
įteiktą JAV senate rezoliuciją, 
kuri reikalauja išvežti iš šiau
rinės Airijos visą britų kariuo
menę ir leisti Airijai susijung
ti su savo šiaurine dalimi — Uls- 
teriu. Tik tuo būdu būsią gali
ma sustabdyti žudymą šiaurinėj 
Airijoj. Amerikos sąžinė nega
linti žiūrėti, kaip yra žudomi 
Airijos vyrai ir moterys. Brita
nija praradusi tikrą kelią ir už 
tai kenčia nekalti Airijos žmo
nės, sakoma rezoliucijoje.

Amerikos ambasada Londone 
tuoj paskubėjo pareikšti, kad 
Kennedžio pasiūlymas jokiu bū
du nereiškia Amerikos politikos.

Britų spaudos komentarai yra 
pikti. Sakoma, kad Kennedžio 
sugestijos sustiprins paramą 
slaptai airių kariuomenei. Kenne- 
dis remia Belfasto teroristus, 
sako kitas britų laikraštis. Jis 
yra katalikas, airių kilmės, jam 
rūpi gauti Massachusetts airių 
balsus, pareiškė britų Press As
sociation.

Belfaste, tuo tarpu, airis po
litikas, Sinn Fein partijos vadas, 
studentų globotas Belfasto uni
versitete, kurį laikė apsupusi bri
tų kariuomenė, paspruko iš 
universiteto ir jau atsidūrė Ai
rijos respublikoje. Policija ir 
kareiviai aiškina, kaip jis išėjo 
iš apsupto pastato.

ČIKAGA. — Imigracijos val
dininkai ir policija sugavo Eik 
Grove Village 37 meksikiečius, 
kurie nelegaliai buvo atvykę į 
Ameriką ir dirbo to priemiesčio 
fabrikuose. Jie visi buvo depor
tuoti atgal į Meksiką.

PHNOM PENHAS. — Kam
bodžoje atvirai paskelbta dikta
tūra. Premjeras Lon Nol pareiš
kė : “Gana žaisti šį nevaisingą '■ ture jo paskelbti savo numatytus 
demokratinį žaidimą”. Jis pasi- j kandidatus Į Aukščiausiąjį Teis- 
skelbė diktatorium ir pažadėjo Spėjama, kad prezidentas 
laimėti karą prieš komunistus, pasirinko moterį teisėją iš Los 

‘Angeles Mildred Lillie ir Little 
Rock teisėją Herschel Friday.

Kanada ir Sovietų Sąjun- ‘ 
ga pasirašė kultūrinio, techninio ( 
bendradarbiavimo sutartį.

+ Sovietų Izvestija, praneš
dama apie keturis šūvius, paleis
tus į New Yorko sovietų JT at
stovybę, sako, kad Amerikos sio
nistai padidino veiklą. Valsty
bės..,departamentas prašo kon
gresą priimti'•griežtesnius įsta
tymus, kurie apsaugotų užsienio 
diplomatus Amerikoje.

♦ Glasgove, Škotijoj sprogi
mas gatvėje užmušė keliolika 
žmonių ir sugriovė daug namų. 
Spėjama, kad sprogo dujų vamz
dis.

+ Danija paskelbė 10% spe
cialius mokesčius ant visų im
portuojamų prekių.

♦ Amerikos vyriausybė leido 
10-čiai biznio bendrovių ekspor
tuoti į Sovietų Sąjungą motorų 
liejyklos įrengimus ir įvairių 
sunkvežimiams statyti mašinų, 
kurių vertė virš 400 milijonų dol.

♦ Vakar Fischerio-Petrosiano 
šachmatų partija buvo atidėta, 
nes Petrosianas esąs labai išvar
gęs ir reikalingas kelių dienų po
ilsio. Varžybos bus tęsiamos sek
madieni.

Nobelio literatūros premi
ją laimėjo Čilės poetas, diplo
matas Pablo Neruda, 67 metų. 
Jis šiai premijai buvo jau kelis 
kart nominuotas anksčiau už 
vo revoliucinius eilėraščius.

WASHINGTONAS. — Michi- 
gano Ku Klux Klano buvęs “Di
dysis Slibinas” ir kiti keturi as
menys buvo apkaltinti mokyk- 
klos autobusų sunaikinimu Pon
tiac, Mich. Jie sudarę sąmokslą 
sustabdyti mokinių vežiojimą Į 
kitas mokyklas.

MASKVA. — Keturi sovietų 
žydai gavo slaptos milicijos gra
sinimą nekelti triukšmo dėl žydų, 
emigracijos, nes jie gali atsidur
ti Sibire.

MADRIDAS.—Ispanijos Fran
co žentas nelaimėjo rinkimų Į 
seimą, į kurį jis kandidatavo, 
kaip gydytojų atstovas. Iš de
vynių kandidatų tik du Įėjo į 
seimą, tačiau tų dviejų tarpe ne
buvo Franco žento.

NEW YORKAS. — Sen. Ed. 
Kennedy kritikavo prezidentą 
Nixona ir jo pastangas pripil
dyti Aukščiausiąjį Teismą de
šiniųjų pažiūrų kandidatais. Pre
zidentas ieško teisėjų, kurie am
žinai jo klausytų, pareiškė sen. 
Kennedy.

PERTH. — Buvusiuose Aus
tralijos aukso laukuose žmonės 
jau nebeieško aukso, bet randa 
dykumoje tūkstančius labai se
nų butelių, kurių vertė siekia 
iki 100 dol. Įvairūs stikliniai ir 
porcelano buteliai labai vertina
mi senienų pirkėjų.

NEW YORKAS. — Valstybės 
departamentas atsiprašė sovie
tu ambasados už incidentą New 
Yorke, kur į sovietų Jungtinių 
Tautų atstovybės pastatą kaž
kas paleido keturis šūvius, ša

lviai išmušė tris langus ir sulin
do į kambario sienas viduje. Ta
me kambaryj ė gyvena sovietų 
atstovybės tarnautojai, šeima su 
keturiais vaikais/

Nustatyta, kad šūviai buvo 
paleisti iš Hunter Kolegijos, ku
ri yra netoli sovietų atstovybės 
pastato. Policiją rado kolegijoje 
paslėptą šautuvą ir iššautų ke
turių šovinių gižus. Kažkoks vy
ras paskambino telefonu AP spau 
dos agentūrai ir pranešė, kad 
apšaudyta sovietų JT atstovybė. 
“Never again!”, pakartojo vy
ras žydų'Gynybos lygos šūkį. Jis 
pridėjo, kad sovietams buvo ga
lima padaryti daugiau žalos, ne
gu padaryta tais keliais šūviais.

Policija nustatė, kad šautu
vas į kolegiją buvo Įneštas mu
zikos instrumento dėžėje.

Iš Maskvos ištrėmė
4 amerikiečius

PARYŽIUS. — Dvi žydų šei
mos iš Highland Parko, III., pra
leido visą savaitę Sovietii Są
jungoje ir lankėsi Maskvoje, Le
ningrade ir Kijeve, kur susiti
ko su sovietų žydais. Iš Mask
vos tos dvi poros ketino skristi 
į Budapeštą, tačiau Maskvos ae
rodrome visi buvo suimti prieš 
pat lėktuvui išskrendant. So
vietų milicija konfiskavo žydų 
filmus, kameras, užrašus, sovie
tų žydų adresus ir magnetofono 
juosteles, į kurias buvo įkalbėję 
sovietų žydai.

Po 30 valandų amerikiečiai 
buvo paleisti, įsodinti į lėktuvą, 
kuris skrido į Paryžių. Per ka
linimo laiką jie valgyti gavo tik 
vieną sykį. Slaptos sovietų mi
licijos pareigūnai pareiškė iš
važiuojantiems turistams: “Dau-’ 
giau jūs čia neatvažiuosite, ba
landėliai”.

Prezidento kritikų eiles pa
pildė ir 34 Harvardo universite
to teisių fakulteto dėstytojai, 
kartu su fakulteto dekanu. Tos 
grupės pareiškime sakoma, kad 
prezidento sąraše yra “aiškiai 
nekvalifikuotu asmenų”. Ma
žiausiai pusė visų kandidatų ne
turį nei minimumo tokiai aukš
tai vietai reikalingų bruožų.

Prezidentas, žinoma, gali tei
sininkų draugijos rekomendaci
jų ar pritarimo klausyti ar ne
klausyti. Tik senatas gali at
mesti jo parinktus kandidatus. 
Vyriausybė gali klausti draugi
jos pritarimo, gali -ir neklaus
ti. Vis vien, tokia kandidatų kri
tika yra nemaloni prezidentui ir, 
ypač, patiems kandidatams.

Ragina parduoti 
bažnyčios turtus

VATIKANAS. — Anglijos ka
talikų primas, kardinolas John 
Heenan pasakė kalbą vyskupų 
sinode, ragindamas katalikų baž
nyčią išparduoti bažnyčios že
mes, meno turtus, auksą ir gau
tais pinigais pamaitinti šio pa
saulio alkstančiuosius. Bažny
čiose ir vienuolynuose esą tūks
tančiai brangių taurių, mons
trancijų ir kitų brangių papuo-i 
šalų, kurie labai retomis pro-l 
gomis naudojami ir be kurių 
bažnyčia galėtų apsieiti. Tie 
turtai galėtų pamaitinti daug 
žmonių ir Dievui iš to būtų di
desnė garbė, negu iš jų naudo
jimo liturgijoje.

Kardinolas Heenan priminė, 
kad popiežius Pijus XI-tasis ra
gino pardavinėti bažnyčios bran
genybes, kada Rusijoje buvo 
badas po I-mojo Pasaulinio ka
ro. Rusai niekada nepamiršo to 
šalpos veiksmo.

sa-

QUITO. — Ekvadore oro 
ratas privertė keleivinį lėktuvą 
skristi į Kubą. Keleivių tarpe 
yra buvęs valstybės prezidentas 
Cordova.

pi-

SAIGON AS. — Per tris mėne
sius Pietų Vietnamo policija su
ėmė 4,300 asmenų už narkotikų 
pardavinėjimą. Policija konfis
kavo kontrabandos, 4.2 mil. dol. 
vertės.

: Kanados žydų
- demonstracija

OTTAWA. — Apie 10,000 Ka
nados žydų, suvažiavę iš įvairių 
miestų, surengė Ottawoje de
monstracijas prieš sovietų prem
jerą Kosyginą. Vadovaujami re
liginiais drabužiais apsirengu
sių rabinų žydai dainavo: “One, 
two, three, four, open up the 
iron door; five, six, seven, eight, 
let our people emigrate”.

Kosyginas vieno priėmimo 
metu pasakė kalbą, kurioje kri
tikavo JAV ekonominę politiką, 
kuri atsiliepianti kitoms valsty
bėms bedarbių didėjimu, krizė
mis, prekybos sumažėjimu. Kitos 
tautos turinčios sumokėti už 
Amerikos ekonomines klaidas. 
Tokios padėties negalima pri
imti, nes tos klaidos atsiradu
sios dėl įtempimų ir konfliktų 
politikos įvairiose pasaulio vie
tose. Amerikos sunkumai atsi-

Vitaminas neveikia 
prieš persišaldymą
ATLANTIC CITY. — Kada dr. 

Linus Pauling, Nobelio premiją 
laimėjęs chemikas, paskelbė, jog 
vitaminas C. yra geras vaistas 
kovoje prieš persišaldymus, Ma
ryland© universiteto mokslinin
kai sumanė šią teoriją patikrin
ti. Jie surado Maryland© kalėji
me 21 savanori kalinį, kurie bu
vo panaudoti bandymams.

Vienuolika kalinių gavo kas
dien, per 14 dienų stiprias do
zes vitamino C, o kita grupė jo 
negavo. Po 14 dienų visi kali
niai buvo apkrėsti slogos baci
lomis. Nors pirmoji grupė ir to
liau buvo vaišinama vitaminu, 
ji lygiai taip pat susirgo, kaip

Kazys Karpius, ilgametis tau
tininkų veikėjas, trečiadienį spa
lio 20 dieną, 4:15 vai. po pietų,- 
po širdies smūgio mirė Clevelan- 
do ligoninėje.

Praeitais metais Kazys Kar
pius minėjo savo 75 metų sukak
tį. Paskutiniu metu jis sirginė- 
jo. Ligoninėn buvo išvežtas prieš 
12 dienų.

Kazys Karpius gimė 1895 me
tais Lietuvoje, Babtų valse., Bab- 
cinos dvare. Amerikon atvažia
vo 1909 metais. Amerikoje lan
kė mokyklas ir rašinėjo įvai
riems Amerikos lietuvių laikraš
čiams.

1925 metais įsigijo Dirvą ir 
iki 1948 metų ją redagavo. Iš
vertė ir išleido-visą eilę trumpų 
apsakymėlių. Pats rašė, politi-’ jr vitaminų visai negavusi gru-
kos, literatūros klausimais. Prieš 
išeidamas pensijon, jis dirbo ko
rektoriaus darbą Clevelande ei
nančiame angliškame laikrašty
je.

radę dėl karo Vietname.
žydų rabinas Kahane kana

diečių buvo ištremtas atgal Į New 
Yorką, iš kur jis atvyko orga
nizuoti demonstracijų prieš Ko
syginą.

Maskvoje paskelbta, kad Ko
syginas šio mėnesio pabaigoje 
vizituos Kubą.

•W

Naujausias soviefy ultrasoninis keleivinis lėktuvas TU-144 Sofijos, Bulgarijos, aerodrome, 
lėktuvo konstrukcija labai panaši j britų — prancūzai statomu Concorde lėktuvą, f 

artimai sekė britų lėktuvo statybą.

pė. Jų sloga lygiai tiek pat už
sitęsė, kaip ir kitų kalinių. Iš 
to daktarai daro išvada, kari vi
taminas C prieš slogos bacilas 
nekovoja ir nuo jų neapsaugo.

Sumažino pajamų 
£ mokesčius
WASHINGTONAS. — Senato 

finansų komitetas be didelių dis
kusijų sumažino pajamų mokes
čius. Kiekvienas asmuo, kuris 
iki šiol galėdavo išskaičiuoti kiek
vienam savo šeimos nariui po 
650 dol., dabar galės išskaičiuo
ti po 675 dol. Atstovų Rūmai 
šiuos pakeitimus jau priėmė ir 
manoma, kad priims ir pilnas 
senatas.

Amerikos mokesčių mokėto
jams nauja tvarka sutaupys iš 
viso 1.37 bil. dolerių.

me. Specialistai tvirtina, kad' 
Londone pagauti rusę šnipai Į

— Australijos konsulu Toron
te, Kanadoje, paskirtas estas 
Ants Evard. (E)

Pagerbė Brandtą, 
Nobelio laureata

BONA. — Vakarų Vokietijos 
parlamentas pagerbė Willy Bran
dtą, • kuris laimėjo Nobelio tai
kos premiją už pastangas page
rinti Vokietijos santykius su so
vietais ir su Lenkija. Sveikinimo 
telegramos Brandtui atėjo iš 
Prancūzijos, Amerikos ir Bri
tanijos vyriausybių.

Brandtas yra ketvirtas vokie
tis, laimėjęs Nobelio taikos pre
miją. Tas premijas retai kada 
gauna vyriausybių galvos. Pa
skutinis premjeras, apdovanotas 
ta premija, buvo Švedijos Kari 
Branting 1921 metais.

Brandtas premijos atsiimti 
vyks į Norvegiją, kurią jis gerai 
pažįsta, nes Hitlerio valdžios 
metais jis buvo pabėgęs ir gy
veno Norvegijoje. Jo ir žmona 
yra norvegė. Premija Brandtui 
paskyrė Norvegijos parlamento 
penkių asmenų komitetas. Jis 
turėjo 39 kandidatus, iš kurių 
daugiausia balsų gavo Brand
tas.

Šis apdovanojimas labai su
stiprins Brandto Rytų politikos 
pozicijas pačioje Vokietijoje, kur 
krikščionys demokratai ją kri
tikuoja.

“lemiama kova”
KAIRAS. — Egipto vicepre

zidentas Hussein Shafei Irano 
laikraščiui pasakė, kad Egiptas 
rengiasi savo likiminiam mūšiui 
su Izraeliu. Tas mūšis įvyksiąs 
šių metų gale. Egiptas turįs ko
vai paruoštus 800,000 vyrų ir 
pasirengęs totaliniam karui, ku
ris išvaduos visas arabų žemes, 
užimtas Izraelio 1967 metų ka
re.

Viceprezidentas paaiškino, kad 
Egiptas penkiariopai padidino 
savo išlaidas ginklams ir turi 
įruošęs Nilo slėnyje priešlėktu
vinę gynybą, kurios Izraelis be 
nuostolių nepralauš. šių dienų 
Egiptas yra visai skirtingas nuo 
1967 m. Egipto, pasigyrė Shafei.
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vyriausybių,

už ir

K. P. Deveikis

pirma

Amerikos

Kiek žinoma, su grąžinimu tų | įvyko draugiški pietūs. Nepai-
delsiama.

Paršiena,

vaišės.

.1

I naujų vis sunkiau bebuvo gali- 
Į ma gauti. Prasidėjo, taip sakant,

LIETUVIAI ARGENTINOJE
BERISSO NEMUNE
DRAUGIŠKI PIETUS

Baigiant 62 metų veiklos mi
nėjimą Nemuno salėje 3. 10. 71

periodas. Tačiau 
vis šiaip taip laikėsi.

ninku klubas ir SLA 301 kuopa 
jau įteikė savo aukas Ralfui.

Po ilgos ligos mirė senas ’.A 
tos

Lietuvių Tautinių Namų atidarymas
Š. m. spalio 16 d. (6422 So. 

Kedzie St.) įvyko Lietuvių Tau
tinių Namų atidary mas - ban-: 
ketas. Dr. S. Biežis atidaryda
mas banketą pareiškė, kad šie 
namai atidaromi lietuvių sudė
tais pinigais ir visiems laikams 
bus lietuvių nuosavybė. Padėko
jo visiems prie šių namų įsigiji-į 
mo prisidėjusiems. Ypač pag- 
rėžė, kad didžiausia nuopelnų 
dalis tenka Jonui Jurkūnui. Su
giedota Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Katalikų kunigas Anta-< 
nas Zakarauskas trumpai pasi
meldęs namus pašventino. E- 
vangelikų kunigas Ansas Trakis 
atkalbėjo maldelę - invokaciją. 
šių namų valdybos pirmininkas 
Jonas Jurkūnas, pasveikinęs 
atsilankiusius, trumpai papasa
kojo šių namų atsiradimo isto
riją ir tokių namų lietuviams 
reikalingumą. Perskaitė ilgoką' 
sąrašą tų asmenų, kurie šių na
mų įsigijimui yTa pirkę šėrų 
nemažiau kaip už $1.000 (Bro
nius ir Birutė Kasakaičiai net 
už $ 5,000).

Dėkojo senatoriui Frank Sa
vickui už įvairiopą pagalbą ir 
dokumentų sutvarkymą Spring-, 
fieide. čia pat pastebėjo, kad 
Frank Savickas yra “mūsų tar
pe”.

Dėkojo Naujienoms, 
gui, Sandarai, Dirvai ir 
nei už spausdinimą straipsnių 
ir kitokią paslaugą. Tarė taip 
pat dėkui ir lietuvių radijo va
landėlėms bei p. p. Rudžių radi-, 
jo farumui. Dėkojo išvardinda
mas visa eile darbininku, kurie 4. *■ * J

Drau-i 
Tėvy-

mas nepastebėjau)) už jų įdė
tas vienokias ar kitokias pastan
gas ryšium su šių namų įsigiji
mu. Baigė kalbą tardamas: “Na-j 
mai visiems lietuviams bus at-Į 
viri”.

Po oficialios programos kitą 
programos dalį vedė Zita Keva- 
laitytė - Visockienė, kuri, pa
mėgdžiodama Maironio baladę 
’‘Čičinskas”, nuotaikingai ir juo
kingai apdainavo dalį šių namų 
steigėjų, talkininkų ir šėrinin- 
kų. Juokų iki sočios.

Audronė Siiminaitytė padai
navo kelias dainas. Pirmąjį tos
tą Lietuvių Tautinių Namų stei
gėjų ir kilų garbei pakėlė Mikas 
Rėklaitis. Po to vyko turtingos 
ir skoningos vaišės. Vaišėmis 
rūpinosi Leokadija Žvymienė.

Vanda Stankienė tikrai nuo
taikingomis dainomis, 
pritariant Algio Modesto vad. 
orkestrai, linksmino publiką 
iki vėlyvos nakties. Jaunesni ir 
judresni galėjo ir pasišokti. Vi
si jautėsi linksmi ir patenkinti.

Truputį apie pačią salę: salės 
vaizdas tikrai jaukus, viskas 
nušvarinta — nublizginta. Sie
nas puošia Lietuvos vytis ir daug 
Petrikonio pieštų paveikslų. Sa-Į 
Įėję telpa apie 250 asmenų. Mo
derniškai Įrengta virtuvė, rūbi
nė, baras ir kitokie kambariai. 
Grindys padengtos raudonu ki
limu.

Programos viršeliuose 
pausdinta visa Lietuvių Tauti
nių Namų istorija: kaip buvo 
steigta, kas steigė ir kaip paga
liau buvo apsistota prie šių na-

dažnai

Tautiniu Namų atidarymo banketas

organizacijos,

gauti. Prasidėjo, taip sakant, 
merdėjimo 
draugija
Bet štai šių metų pradžioje di
delė dauguma narių pasisakė už 
draugijos likvidavimą. Kol kas 
likvidavimas (atseit, draugijos 

Į turto padalinimas) neįvykdytas.
Tai padaryti sutrukdė ligos ir 

i kai kurie techniškumai. C. Ge- 
| nis deda visas pastangas, kad 
, likvidavimo reikalas būtų baig- 
I tas. Nariams buvo išsiuntinėti 
Į specialūs nurodymai, kuriuos 
•jie turėjo užpildyti ir grąžinti 
sekretoriui.

vie- 
gyventoj as L. Žukauskas. 

Ligonių turime keletą. Serga 
K. Sriubieiiė, T. Mikolaitienė, 
S. Patrimienė ir keli vyrai. Lin
kiu jiems visiems greit pasveik
ti.

ats-

dirbo šių namų remontą ir jųjmų pirkimo. Apie tai jau spau- 
pagražlnimą vykdant. Dalis iš 
jų net jokio atlyginimo neėmė.
Biežiams, Dargiams, 
čiams ir Vytautui Peseckui bu
vo įteikti padėkos laiškai ir .tur
būt, dovanėlės (per toli sėdėda-

Kasakai-

doje jau buvo rašyta, tad nekar
tosiu. Bet, manyčiau, būtų įdo
mu skaitytojui žinoti, kas gal
vojama ateityje daryti. Į tai ši
taip toje istorijoje atsakoma:
“Kodėl tik tokia mažyte pastoge

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA [
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią {

knygų spintą ar lentyną:
K.- Bielinis, PENKTIEJI-METAI, gražiai įrišta, 592 pust. $6.00 į

$6.00

pastatą? Į šiuos
Jurkūnas, LTN

mų, kai savitos 
darbuotė su įsigijimu nuosavos 
pastogės nesustoja ir nesibaigia. 
Toji mintis yra artima dauge
liui mūsų narių. Jos vedini eilė 
narių, LTN narių susirinkime,

pasitenkinta? — klausia dažnas 
mūsų. Juk ankščiau buvo kal
bama apie didelį lietuvius repre
zentuojantį 
klausimus J.
valdybos pirmininkas, atsako:

tai nėra jau taipl'buvusiame 1971 m. spalio 9 d., 
mažytė toji pastogė. O antra, 
mūsų, Lietusių Tautinių Namų, 
materialiai ištekliai šiuo metu 
mums teleido tik tokią pastogę 
pirktis, kokią šiandien mato
me... Tariant dabar atidaromos 
pastogės pirkimą, buvo išaiškin
ta galimybės po šiuo pastatu 
įrengti rūsį, kuriame galėtų 
rasti patalpas jaunuomenės pa
rengimai ir antroji galimybė — 
pristatyti priestatą, 
talpintus! biblioteka ir skaityk
la. O siena didelė biblioteka jau 
yra angažasmsi save į LTN to
lesnę globą. Atseit, kai tik bus 
pasiekta reikiamo materialio 
stosio, LTN dabartinės pastogės 
praplėtimas liekasi mūsų uždą-! 
siniu. Dar daugiau. Jeigu dabar
tinė pastogė sulauks mūsų vi
suomenės šiltą dėmesį ir paramą 
tai, savaime aišku, LTN galės 
turtėti ir kurtis ten, kur ras ge
riausia, o ne ten, kur iškrenta 
vienokia ar kitokia ribota gali
mybė.

Todėl Lietuvių Tautinių Na-

Pirmiausia,

kuriame

įtaigojo visus narius, artimiau
siu metu surasti kiekvienam 
dar po vieną naują narį arba 
pačiam padidinti savo įnašą. 
Taip pat eilė narių tame pat su
sirinkime pasiūlė savo piniginę 
paramą, teikiant LTN bepro- 
centinę paskolą vienų metų 
terminui. Lietuvių Tautinių 
Namų vadovybė taip pat tebėra 
entuziastiško nusiteikimo, kad 
didžioji Chicaga gali duoti ne 
vieną tūkstantį narių, taikinan
čių bent šimtinės įnašu. Tik mo
kėkime ir norėkime juos pak
viesti. Kiekvienam geros valios 
lietuviui ir lietuviškos kilmės 
amerikiečiui LTN durys atda
ros ir jis mielai laukiamas na
rių eilėse, nes Lietuvių Tauti- 

visu mūsų na- fe fe

Lietuvių

K. Bielinis, D1BNOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusi............ —
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

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

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — S2,00; n dalis, 225 pusi., įrišta — r“.'”'. 
minkštais viršeliais —•----- ------- ----------------------------

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 1 tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 p— $530 

-------- . “Z ; ; ___ ______________  $3.00 
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

Į 
$730

$3,00,
$2.00

Juozas L jodžius, RAŠTAI, 250 pusL
P. Lnjdživvienė, i_________

88 pusi., ___________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

Įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — ----------------
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik ___ _ ____________________

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

minkštais viršeliais —

$1.06

.... $4.00
1

__ si 0.00
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Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

Čia suminėtas "knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYS4M PASAULĮ.
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vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. į

Atsiminimai ir - 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose.

CICERO
Savo laiku Lietuvių Kareivių 

draugystė labiausiai pasižymė
jo tuo, kad jos nariai dėvėjo 
uniformas. Turėdavo net ir kar
dus. Laikui bėgant uniformos 
pranyko. Nebesipuošė nariai nei 
uniformomis, nei kardais. Pati 
draugija laipsniškai irgi smuko, 
kai jos pirmieji nariai išmirė, o

nurodymų delsiama. Atrodo, 
kad nariai raginami gautus raš
tus tuoj grąžinti ir tuo paspar
tinti likvidavimo reikalą.

Balfo vajus, kaip atrodo, eina 
sėkmingai. Tačiau ir prie ge
riausių norų nebus įmanoma 
visų aplankyti su aukų lapais. 
Tad kurie nebus pasiekti aukų 
rinkėjų, prašomi savo aukas at
nešti į Šv. Antano taupymo ir 
skolinimo bendrovę, kur ponia 
P. Zailskienė tvarko auku reika
lą, fe

Iš organizacijų, kiek man ži
noma, tik Lietuvių Namų Savi-

O

sant lietaus, dalyvavo 100 žmo
nių. Paršiena, dešrelės, Jono 
Šakalio iškepti gaidžiai sudarė 
pietų pagrindą. Draugijos vei
kėjos J. Marcinkevičienė, M. 
Pakulnienė ir J. Braziūnienė su 
Kulioniene padovanojo tortus. 
Patarnavo simpatingas jauni
mas: Dulkė, Nikolach, šakalis, 
Tapasto, Baluk. Kalbas pasakė 
Nemuno pirm. Pranas Dulkė, 
Berisso burmistro 
jas.

pavaduoto-

biznieriai, kurie garsinasi 
NAUJIENOSE”. - ___ _ '

pĄSiSėr\TVA KlZNYJTr
— TLR1 GERIAUSIĄ

I

5

niai Namai — .—
mai!”

Tai taip užbaigiama šių namų 
istorija. Deja, dar šiems na
mams teks šiek tiek pavargti, 

•- kol bus išmokėta S 35,000 gau
ta paskola. Sėkmės.

Stasys Juškėnas

1 i T - ■ - - ' T *■ PA •

JAV Liet. Bendruomenės 20 m. sukaktis

sukakties
ir

MONTREALIO LIETUVIŲ JAUNIMO GINTARO ANSAMBLIO

KONCERTAS
ŠOKIAI IR DAINOS, PALYDIMOS LIETUVIŲ LIAUDIES 

INSTRUMENTŲ ORKESTRO.
1971 m. spalio mėn. 23 d. 8 vai. vak. Marijos Aukštesniosios Mokyklos 

Auditorijoje.
BILIETAI IŠ ANKSTO GAUNAMI:

Marginiuose, 2511 West 69 Street
Margutyje, 2422 W. Marquette Road.

Koncertą rengia ir visus kviečia
MARGUTIS :

Atotof

I
I
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Jei italai savo gamtos grožy
bes garsina sakydami “Pamatyk 

.Neapolį ir mirk’”, tai jiems ga
lima atsakyti “Pamatyk Pen
silvaniją jr gyvenk!”

Yra keturi metų laikai, iš ku
rių Lietuvoje gražiausias būda
vo pavasasis. Amerikos šiaurės 
rytinėje dalyje gražiausias me
tų laikas yra spalio mėnesį. Vie
na tokių vietų yra Pensilvanijos 
valstija, kurią išilgai pervažiuo
ti nuo Youngstown, Indianos pa
sienyje vakaruose, iki Susque
hanna, New Yorko valstijos pa
sienyje, rytuose teko pervažiuo
ti šio spalio mėn. pačiame vidury.

Pensilvanija apima pačią cen
trinę dalį Apalašų (Appala
chian) kalnų, kurie tęsiasi nuo 
pat Georgijos ir Karolinų iki šv. 
Lauryno upės ir toliau už jos 
Kanadoje. Pensilvanijai atiteko 
pati geriausioji Alegenų (Alle
gheny) kalnyno dalis, kur visa 
kalnų šeimyna, kaip antai Tus
carora ( Mahanoy, Mahantaggo, 
Blue (.Mėlynieji), Penobscot, Po- 
cono ir Moosic kalnai įeina į tą 
milžiniškų arimų sistemą, kur 
kalnų grandinės kaip lygiagre
čiai suverstos velėnos ir jų tar
pe slėniai kaip vagos nusitęsia 
Įstrižai centrinės Pensilvanijos 
iš pietvakarių Į šiaurryčius.

Tai didelio milžino, dar ge
riau pasakius dievo darbas, ir 
toks jis yra. Kadangi šie kalnai 
ypatingai turtingi geležies rū
da ir anglimi — geriausios rū
šies antracitu, todėl ir ne mito- 
lobas (pasakys, kad čia požemių 
dievo Vulkano darbo esama.

šia proga kelis žodžius apie ta 
Vulkaną.

Klasikinėje ..mitologijoje jis 
yra vadinamas ugnies dievu. 
Vulkanas buvo luošas apsigimęs 
ir be to turėjo sulaužytą koją, 
kai jo ir< žmonių veislės tėvas

Per varsomis liepsnojančius Vulkano arimus

Zeus, romėniškai Jupiteris užpy
kęs numetė jį nuo Olimpo kalno, 
kur Vulkanas buvo palipęs at
keršyti savo tėvui Zeusui (Zeus, 
Dzeus, Dievs) už Zeuso žmonos 
savo motinos Heros (Junonos), 
vėliau garbintos kaip moterų 
globėja, įžeidimą.

Tėvo numestas nuo Olimpo 
kalno Vulkanas nukrito į Lem
nos salą, kur pasistatė rūmus ir 
vertėsi kalvio amatu. Jo kalvės 
vėliau buvo perkeltos į požemius, 
pradžioje tariamai po Etnos ug- 
niakalniu Sicilijos saloje, vėliau, 
spėjama, po kiekvienu ugnia- 
kalriiu. Jis savo kalvėse kalė 
Jupiteriui žaibus ir Įvairius gin
klus garsiausiems didvyriams, 
k. a. Achilui, Enėjui, Herkului 
ir kt. Visokia požeminė veikla, 
baidymai, žemės drebėjimai, ug- 
niakalnių išsiveržimai ir kalnų 
sąvartos yra ne kieno kito, kaip 
šio požemių kalvio darbai.

Apalašų kalnai nėra aukšti. 
Tik pradžioje — šiaurės Karo
linoje viena viršūnė siekia 6,- 
674 pėdas Pensilvanijoje jie 
tuo ypatingi, kad tęsias ilgiau
siomis grandinėmis ir tiek pat 
ilgais plačiais slėniais, kuriuose 
išsibarstę miesteliai ir kaime
liai bei ūkių vienkiemiai, mar- pavaizduoti jei ne Amerikos in- 
guoja laukai, žaliose lankose lyg dėnai, ta rase, kuri per amžius 
keptų pupų pribarstyta šėmų, 
juod- ir žalmargių karvių ir bū
tinai vingiuoja didesnė ar ma
žesnė upė, vienur ir kitur ty

vuliuoja ežerėlis ir kryžkreižė- 
mis išvedžioti keliai-keleliai. Iš
sukus iš didžiųjų autostradų 
(turnpaikių”) 80 ir 81 ir pradė
jus lyg karuselėje suptis aukš
tyn-žemyn, kairėn-dešinėn rei
kia būti geru vairuotoju, ir inž. 
Edmundas Jasiūnas toks buvo.

Dieve, tavo žemė dega!
Tikrai antrą kartą taip sušuk

tų latvių poetas, parašęs tokiu

Technikas padeda astronautui apsirengti naujais drabužiais, 
kuriuos jis dėvės būsimoje kelionėje į mėnulį.

pavadinimu jaudinančią poemą 
apie savo gimtosios žemės Gol
gotą maskoliams 1940 metais ją 
užplūdus. Bet šį kartą sušuk
tų iš ekstazės, pamatęs visus 
tuos iš granito suverstus Vulka
no arimus liešpnojant ankstybo 
rudens spalvomis ir varsomis!

Kas gali rudens varsas geriau

HKHMWERED
NUMBER

i Š. in. spalio mėn. 16 ir 17 die- 
1 nomis Vašingtone įvyko visų 
Amerikos etninių grupių kon
ferencija. Ją sušaukė Amerikos 
Etninių Grupių Konfederacija, . 1 • 1 • 1 >

turi sušaukti kitų metų kovo 
ar balandžio mėnesiais Ameri
kos Etninių Grupių konfedera
cijos kongresą, ši konfederacija 
veikia jau kelioliką metų ir jai 
priklauso bent 46 Amerikos et
ninės grupės. Į tą kongreso pa
ruošimo komitetą vienintelis iš 
balliečių buvo išrinktas dr. Jo
nas Genys, kurį komitetas išrin
ko savo sekretorium po konfe
rencijos įvykusiame komiteto 
posėdyje.

Konferencijoj pirmą dieną 
dalyvavo JAV LB Centro valdy
bos nariai pp. Zerr ir Stasys Ge
čys, o antrą dieną — JAV LB 
Tarybos narys A. Barzdukas.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Informacija

apsvarstyti aktualioms proble
moms, ryšium su JAV senato 
priimtu ir Atstovų Rūmų svars
tomu etninių grupių studijų 
centrų įstatymu, kurio vykdy
mui numatyta 10 milijonų do
lerių sąmata. Dr. Kazys Šidlau
skas ir d r. Jonas Genys šioj kon
ferencijoj atstovavo 
Lietuvių Tarybai.

Konferencijoje pirmoje eilėje 
ir buvo diskutuojamos tų etni
nių grupių studijų centrų stei
gimo galimybės bei jų numato 
ma veikla. Šalia šios 
centrų diskusijų grupės buvo 
sudarytos kitos dvi grupės: vie
na jų svarstė Amerikos etninių 
grupių teisių apsaugą, 
veninio, darbo ir išsimokslinimo 
atžvilgiais, o kitai grupei buvo 
duota tema: “užsienio 
ir JAV etninės grupės”.

Visos trys diskusijų grupės 
sudarė savo rezoliucijų komisi
jas, susidedančias beveik išim
tinai iš Amerikos aukštųjų mo
kyklų dėstytojų, kurios priėmė 
ir plenumo posėdžiui pateikė 
visą eilę rezoliucijų.

Be rezoliucijos, nustatančios 
pačios etninės grupės definiciją 
ir kitos rezoliucijos, reikalau
jančios, kad ateityje Amerikos 
gyventojų surašymuose žmo
gaus kilmė būtų nustatoma pa
gal jo tautybę, o ne pagal jo 
turėtą pilietybę, buvo priimta ir 
labai svarbi rezoliucija dėl šeš
tadieniniu mokyklų. Joje reika
laujama, kad etninių grupių stu
dijų centrų įstatymas nustatytų 
lėšas ir šeštadieninėms mokyk
loms remti. Kitoje rezoliucijoje 
vėl buvo iškeltas reikalas prie 
būsimų etninių grupių studijų 
centrų organizuoti ir bendrą vi
sos Amerikos etninių grupių ar
chyvą bei biblioteką.

Pabaigoje konferencijos ple
numui buvo pateikta 'politinė 
rezoliucija, skatinanti preziden-. 
tą Nixona, jam lankantis kitais 
metais Maskvoj, kelti Kubos ir 
kitų pavergtų kraštų laisvės by
lą. Tuoj pat ALT atstovas pasiū
lė, kad rezoliucijoje, be Kubos, 
būtų įsakmiai paminėtos ir Bal
tijos valstybės, nes jos, pana
šiai kaip Kuba neturinčios Ame-

i Amerikos etninių grupių konferencija 
Pabaltiečiams svarbi rezoliucija 

rikos pripažintų
esančios svetimos valstybės ag
resijos aukos, kurių padėtis vi
sai skirtinga nuo sovietų sateli
tinių ir kitų pavergtų tautų.

Prasidėjo diskusijos
prieš tokį pasiūlymą, kurių eigo
je buvo paaiškinta, kad Kuba 
atskirai paminėta, turint galvoj 
Baltųjų Rūmų pareiškimą, jog 
prezidentas jos reikalais kalbė
sis Maskvoj. Diskusijoms vyks
tant, rezoliucijos referentas, už
sienių reikalų grupės pirminin
kas, kiniečių kilmės, Seton Hali 
universiteto profesorius, John 
Tsu pareiškė, jog jis sutinka, 
kad rezoliucijoj, be Kubos, būtų 
paminėtos ir Baltijos valstybės,

studijų Padarius šį pakeitimą, konfe- 
rezoliuciją

DAKTARO PATARIMAS
— Atleisk, daktare, kad te- 

lefonuoju vidurnakty, bet jau 
kelios valandos variausi nuo vie
no šono ant kito ir niekaip ne
galiu užmigti. Ką reikia daryt?

— Nesivartykite ir užmigsi
te!

rencijos plenumas 
vienbalsiai priėmė.

Pagal jos tekstą,prezidentas 
prašomas Maskvoj kelti “Ku
bos, Baltijos valstybių ir kitų 
pavergtų tautų” laisvės reikalą. 
Reikia tikėtis, kad šioji rezoliu
cija sudarys baltiečiams patogų 
precedentą užtikrinti jiems 
specialią padėtį ir vykdant tą 
Amerikos etninių grupių studi
jų centrų Įstatymą.

Konferencija išrinko vienuo
likos

apsigy-drėgmės gavusi sėklelė iškilo, 
įleido šakneles ir ėmė stiebtis 
aukštyn. Neapmatomi kalnagū
brių šonai ir pačios viršūnės ap
augę mišriausia medžių pader
me; vieni, kur nuosekliau ir juod
žemio klodas susidaręs storesnis, 
išaugę į vešlius milžinus, kiti 
aukščiau kalnų šonuose, šakni
mis granito luitus mėšlungiškai 
apkabinę, plonesnes šakneles į 
plyšelius tarp akmenų Įvarę, ne 
tiek iš vargano grunto, kiek iš 
neišsemiamos saulės spindulių 
versmės sau mitybą rinkdami 
savęs realizicijos siekia kaip be
įmanydami. Spalio mėnuo yra 
šių stačiai antgamtiškų pastan
gų triumfo šventė, suruošta le- 
gijonu darbščių būtybių, kurios 
nebemiršta arba niekada mirties 
nepažino. Tai palaimintų vėlių 
ir angelų didysis piknikas, dėl
to miškus tiems piknikams nu
dažyti buvo pavesta ne mirtin
giesiems, kad ir goriausiems pei-

reikalai

už tikrinti TAMSOJE NERANDA
— Ko Čia griozdi naktį po ma

no stačius?
— Ieškau pinigų.
— Be reikalo. Aš ir šviesoje 

jų nerandu.asmenų komitetą, kuris
buvo organiškai suaugusi su pri
mityvia gamta, ją mylėjo ir buvo 
jos integralinė dalis. Jų ir mi
rusieji su gamta nesiskyrė. Dėl
to kiekvienais metais, rudeniui 
atėjus, mirusiųjų indėnų vėlės 
ateina iš Anapilio padėti gyvie
siems apšvarinti ir pagražinti 
Žemę, nudažydami nežemiško
mis varsomis visus miškų au
galų lapus. Dėlko miškų? Dėlto, 
kad visi primityviai žmonės yra 
miškų gyventojai ir kad gra
žesnės žemei dekoracijos- nėra 
kaip miškai.

Apalašų kalnai, aišku, yra iš 
granito, ir visomis pakelėmis 
kaip atskleistuose enciklopedi
jos puslapiuose gali skaityti, gau
siomis iliustracijomis pavaiz
duotą, geologiją: vietomis nuo
sėdų klodai tebėra per milijonus 
metų nepajudinti, kaip savo epo
chose nusėdo — lygūs kaip bu
vo anų gadynių jūros dugnas, 
kuriame jie per amžius nusėdo. 
Nė kiek nepavažiavus ta suak
menėjusi prieškambrinė ramy
bė staiga stojasi piestu, sluoks
niai ir klodai pasidaro kaip sie
nojai įstrižai ir statmenai su
statyti. Geriausia geologiją skai
tyti važiuojant kalnų tarpek
liais, kur plentas išvestas sker
sai kalną išsprogdinant jam an
gą arba kelias pravestas pro sta
tų kalno šoną, dalį jo dinami
tu nuskeliant, kad kelias būtų 
platesnis. Vietomis tokie nese
niai nupjauti šonai atrodo tiek 
panašūs į bobutės keptą šokola
dinę tortą, kad bežiūrint apeti
tas pradeda imti: platesnės ir 
siauresnės geležinės rūdos juos
tos primena tikrą šokoladą torte; 
kitokį metalai vėl primena kito
kius prieskonius, ypač važiuo
jant naujuoju 80 plentu kur per 
šimtus mylių dar nėra jokios 
Howard-Johnson užkandinės...

Ir štai motinos Gamtos iškal
binga pamoka kiekvienam su
tvėrimui: augalai yra gyvi pa
vyzdžiai kaip reikia mėgti, my
lėti ir branginti gyvybę. Kur tik 
granito šlaituose susinešė ir su
sigulėjo augalų puvenų saujelė, 
tuojau vėjas atnešė sėklą ar po
rą ir saulės spindulių bei lietaus

sažistams, kaip Murinui, šilei- 
kiui, Varnui ir Rūkštelei, o in
dėnų dvasiomsl.

“Parašyk, aprašyk, nepamiršk, 
įsižiūrėk, Įsidėk, matai kaip vi-

POEZIJOS VEIKALAI
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

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 

buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose ’ gamtos 

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.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.r ... ... --------- ---------

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.

JL2. 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. $2.00.

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-

18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraečiai. 112 psl. $1.00.
119. 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.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, praSome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderį

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608 
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$2.00.

6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIA 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.

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. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras,_AU_KOS_TAURĖ,_5;jįJyrikos^taiyga._152 psl. $2.50.

liai, 92 psL, $1.00. «- — “■
119. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės..IQpšl.r$1.0d.'

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.

sas kalno šlaitas visomis varso
mis dega!’”
bendrakeleivis, pats entuziastin
gas gamtos grožio garbintojas 
Edmundas.

Ką tu, žmogau, kurs tuose kal
nuose vos pusmylę statmenu šlai
tu palipęs lieki panašus mažytei 
skruzdėlytei, pajėgsi Įsidėti, įsi
žiūrėti, parašyti ir aprašyti! 
žiūrau ir savo akims netikiu, 
kaip šiapus ir anapus žaliuojan
čio slėnio iki pat dangaus kabo 
įvairiausių raštų kosminio didu
mo gobelenai ir tapestrijos, ku
rioms kopijuoti nėra tokių dažų 
ir aprašyti nėra tokių žodžių... 
Mūsų gražiausiąją planeta vi
soje Visatoje spalio mėnesi ga
lima nusakyti tik šiais keturiais 
žodžiais: Dieve, tavo žemė dega!

Kolumbas atrado Ameriką, 
Edisonas elektrą, Dante — pra
garą, o mūsų broliai lietuviai 
prieš šimtą metų atrado gra
žiausiąjį Amerikos Wyomihgo 
Slėnį. Į šenadorį (Shenandoah) 
pirmasis lietuvis Jonas Kanaitis 
atvyko 1869 metais ir tais pa
čiais metais pirmieji lietuviai 
ateiviai pirmąją savo kolonijė- 
lę Įsteigė Plymouth miestelyje, 
iš pačių pirmųjų dienų gauda
mi pažinti, kad nėra dangaus 
be pragaro.

(Bus daugiau)

skatino pastabusis

S. Kudirkos žodžius teisine, 
kons. Simutis pareiškė neturįs 
abejojimų, kad laisvojo pasau
lio lietuviai dės visas pastangas 
ne tik Kudirką išlaisvinti, bet 
atkreips dėmesį ir į kitus oku
pantų kriminalinius nusikalti
mus prieš mūsų tautą — ir tose 
pastangose JAV Liet Bendruo
menė bus viena pirmųjų.

Juozas Audėnas, einąs Vliko 
pirmininko pareigas, priminė, 
jog Vlikas dar 1949 m. jo priim
ta Charta buvo nustatęs gaires 
bei pagrindus Liet. Benduome- 
nei. Audėnas ypač skatino auk
lėti jaunąją kartą kovojant dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Pa
saulio LB Valdybos vardu svei
kino, vieningo darbo linkėda
mas dr. Henrikas Brazaitis.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
prof. dr. Jokūbas Stukas, pabrė
žęs LB reikšmę kitų organiza
cijų tarpe. Perskaityta keliolikos 
organizacijų sveikinimai. Jų 
tarpe žymėtini: negalėjusio da
lyvauti L. Bendruomenės kūrėjo 
prel. J. Balkūno, ALT pirminin
ko dr. K. Bobelio, LB Tarybos 
ir k t. nuoširdūs sveikinimai.

Minėjimas baigtas meno da
limi. Joje dalyvavo iš Glevelan- 
do atvykęs, R. Babicko vado
vaujamas. vyrų oktetas, su so
liste Irena Grigaliūnaite ir akor
deono muzikos meistras Ch. 
Daubaras. Baigiamąjį žodį ta- 

minėjimu pasigėrėjęs, V. 
Volertas.
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UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20/100.

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

1

FM - and AMperformance and a
Koury hardwood cabinet to add resonance 
to the sound and beauty to your home.

" This one has a digimatic dock frat

foe E Bonds,

B
does more than tell the time instancy with
big ilkiminated numbers, 

ft Jets-you doze off anytime without
fee E Bonds, kH '»
jnaturity of 5 years, 10 months (4%

i

Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL
Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 

darbiautojų ir^tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- . . . ... ... -. -     -k

į besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.
Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap-

V

the fcst year). That extra ■* 

aęįfies to . all Bonds issned

resetting alarm, ft has a 24 hour dock sys-

I rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na-
rių elgesys tragiškose dienose.

f ' •; — \ 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- 

a vi n dalia Anračvmn būriai ir sti litis nrilvpsta puriausiems garsiosios
I Stefanija Rūkienė, GRJŽfMAS J LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi-

| vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios
526 psl., kietais viršeliais, kai-rašytojos Pearl Buck kūriniams.

nuoja 6 dol.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS.

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovy k-
Atsiminimai aplei-

lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.
Minučių tikslumu aprašyta 

i 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

Č1KAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
| Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaime, Naudakiuose, 

1 kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat

■

bĮ
C ..—„c........    —,------------—,

Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
Ji“ j *’: ■ r-
g išversta į anglų kalbą.

D. Kuraiti*, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės Į Lietu- 
331 psl. $3.00.

O. Kuraiti*, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- . .... ... • — - 'Į
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 

rnų gyvenimą.
Komunizmas yra žiaurus.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS.
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra

5

1 vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis.

___
tonaus pastabumą neapgauna inturisto ir hgitpropo propaganda bei 

I užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

I psl., $1,00.
I 1 • -

Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 
Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju.r
g kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS.
1 52 psl., SI,00.

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

čekį ar piniginę perlaidą.
—— -----------———■—-—- - " 1 —’i . 'i— — — ——
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JAV Lietuvių Bendruomenės 
20 m. sukaktis spalio 8-10 d. pa
minėta New Yorke. Spalio 8 d. 
iškilmingai atidaryta dail. J. 
Bagdono paroda Lietuvos parti
zanų tema, spalio 9 d. įvyko sim
poziumas Bendruomenės veik
lai ryškinti ir jaunimo vakaras, 
be to. spalio 8 d. Lincoln Centre, 
A. Tully Hali įvyko pianisto 
A. Smetonos fortepiono koncer
tas, spalio 10 d. “N. Y. Times” 
dienraščio itin teigiamai įver- 

' tintas.
Pagrindinis 20 m.

minėjimas, su Akademija 
koncertu, įvyko spalio 10 d. Jį 
surengė JAV L-. Bendruomenės 
Centro ir LB New Yorko Apy
gardos Valdybos.

Minėjimas buvo iškilmingas. 
Scenoje pasirodė 10 vėliavų, bu
vo sugroti JAV ir Lietuvos him
nai. T. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, sukalbėjo invokaciją. mu
zikos rėmuose įspūdingai 
gerbti mirusieji.

Akademijai įvadą
New Yorko Apygardos Valdy
bos pirm. Aleksandras Vakse- 
lis, gi ją atidarė LB Centro Val
dybos pirai. Vytautas Volertas.

V. Volertas nurodė, kad Ben
druomenė “daugiausia pasken
dusi lituanistinio švietimo ir 
tautinės kultūros rūpesčiuose. 
Jai kasdien rūpi jaunimo išlai
kymas lietuviais, dėmesys ir 
paskata savai kultūrai, pagalba 
tautos laisvės siekimams”. Ben
druomenės ateitį lemia ne aplin
ka, bet tautinė prigimtis.

Lietuvos Gen. Konsulas New
Yorke Anicetas Simutis, svei
kindamas L. Bendruomenę jos 
sukakties proga, pabrėžė, jog 
ji savo darbais įrodė esanti gy
va, aktyvi ir reikalinga organi
zacija, apimanti visų pažiūrų 
geros valios lietuvius. Konsulas 
priminė lietuvių tautos balsą, 
kuris praėj. metais buvo plačiai 

! išgirstas Bražinskų.
ir Simokaičių žygiais. Priminęs

Kudirkos

rė,

sveikinimai.

(ELTA)

RAŠALO KAINA
—Tėveli, nejaugi rašalas yra 

toks brangus daiktas, kad aš tik 
truputį jo paliejau ant kilimo 
ir mamytė mane prilupo...

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SltAITYTl
NAUJIENAS

X

BBpKwement for ai aider Bonds..

tem. Gives you three different alarm set-
— — — - — — • — _ f _ • • r • •

(for heavy, sleepers) or radio. Has a sleep
tings; waking to alarm, extra bud alarm

i

Krft bae, Safe the» Afer 
fca&np.

W • * • «nd befcae yco ±acw it,

wsy tosaveaEttfeherejsEttie tbett
md ead a bankroll*

Beads K rfrAsų
w jeęfecs tfei- When seeded, .They can be 
eadsed fefc. T«x be de&md 
-tradl ?edemp6oa. Awd

• « įrorad w

Take stock in America.
NowBondspaj-alxEUS at maturity

NAUJIEN OS

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608

2 NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, OCTOBER 22, 1971

.-z

u-/

- •'■•.••N ••‘'.--./.yr

■ r-'; -j...-::.' - ,;;v,■ ,v < l f UfWSSKg'ri -■ ririri -ri
■ ■ ■■■ ■ ■. 

■ ■ “ '.

ffmer.that shuts, the radio off after an hour 
of ptay. Come in fo.r a high-powered dem
onstration today. SONY’

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO.
5115-5123 So. Kedzie Ave. TeL: PR 6-1790 
L OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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Jau išėjo seniai laukta
- Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. 
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau- _    . T • • T V ■ • • • .w. . «. giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant

• "X f“ n • u w • "tčekj ar Money order; tokiu adresu: 
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608
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Federalinės valdžios kovai prieš skur
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ALGIRDAS GUSTAITISLIETUVOS SIENŲ KLAUSIMU
Prašo, kad paaiškinčiau, ar Lietuvos Tyrimo Institutas 
pasirinko teisingus kriterijus lietuviy etnografinėm 

sienom nustatyti 
(Tęsinys)

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus jj^krnadipnius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Tinginius komunistai lengvai įtikina
Sovietų premjero Aleksei Kosygino kelionė į Kana

dą sukėlė daug rūpesčių ne vien Pierre Trudeau vyriau
sybei, bet ir išgarsėjusiai Kanados raita jai policijai. 
Kanados premjerui keliais atvejais teko atsiprašinėti 
Kosyginą, o policijai reikėjo imtis griežtesnių priemonių, 
kad joks vengras, ukrainietis ar lietuvis iš tolo net ir pa
sižiūrėti negalėtų Į atvykusį Maskvos svečią. Niekas dau
giau prie Kosygino neprasiverš, kaip tai padarė Gezą 
Matrai.

Tuo tarpu Kosyginas nekreipia jokio dėmesio į “to
kias visuomeninio gyvenimo padugnes”. Kosygino pasi
klausyti subėgusiems spaudos atstovams sovietų prem
jeras pareiškė, kad tokio “riff — raffo” šiandien yra 
kiekvienoje valstybėje. Jis pasakė, kad jų yra ir Sovietų 
Sąjungoje. Jis tiktai nepridėjo, kad tokius “riff — raf- 
fus” komunistai veža į bepročių ligonines, o Kanadoje 
jie laisvai vaikštinėja ir reikalauja laisvės pavergtai Ven
grijai. Jis žino, kad Kanadoje ir kituose kraštuose at
siradę vengrai, ukrainiečiai, lietuviai, latviai ir estai 
yra sovietinis “riff — raffas”. Jeigu jis būtų galėjęs, 
tai jis juos visus į Vorkutą arba bepročių namus būtų iš
siuntęs, bet nesuspėjo.

Premjerai Trudeau būtų daug lengviau, jeigu ir jis 
galėtų tuos visus “riff — raffus” nurašyti, kaip tai pa
daro Kosyginas. Trudeau žino, kad jie atvažiavo Į Ka
nadą be cento; kad jie dirbo pačius sunkiausius darbus 
ir pačiose sunkiausiose sąlygose; kad jie neprapuolė pus
nynuose, neužvirto kasyklose ir kad miškuose jų nesuė
dė uodai. Jis taip pat žino, kad jie užsidirbo pinigų, įsi
gijo namus, nusipirko ūkius ir šiandien geriau gyvena, 
negu daugelis senų kanadiečių. Jie tapo Kanados pilie
čiais ir geriau gyvena, negu “komunizmą statantieji” 
vengrai, ukrainiečiai ir lietuviai. Jie dabar nori atsi
kviesti Kanadon savo žmonas, vaikus, brolius ir seseris. 
Trudeau turės prašyti Kosyginą, kad rasai išleistų iš 
komunistinės vergijos tą “riff — raffą”.

Kosyginas premjerai Trudeau ir spaudos atstovams 
patarė nekreipti dėmesio į padugnių sukeltą triukšmą, 
bet daboti, kad Kanados ir Sovietų Sąjungos santykiai 
būtų glaudesni, kad Kanados vyriausybė pritartų sovie
tų suplanuotam Europos saugumo planui. Jeigu Euro
poje nebus pavojaus saugumui, tai viskas susitvarkys 
Iš Kanados Kosyginas planuoja skristi į Kubą. Ten jo

Lietuvos Tyrimo Instituto et
nografinis sienų žemėlapis “ne

sutapo šimtaprocentiniai su
Gustaičio žemėlapiu”

Tai nebūtų taip bloga. Bet pa
skaitykime “baisumus”;

“Kai Lietuvos tyrimo institu
tas priėmė Lietuvos etnografinių 
sienų žemėlapį, kuris nesutapo 
šimtaprocentiniai su Gustaičio 
žemėlapiu, tai pastarasis spau
doje išliejo savo tulžį prieš in
stitutą ir jo žemėlapį”

Čia vėl yra netikslumų, ku
rių svarbiausias, kad LTI pri
ėmė Lietuvos etnografinių sie
nų žemėlapį, kai aš etnografinio 
Lietuvos žemėlapio nerengiu.

Mane stebina, kur galėjau 
spaudoje “išlieti savo tulžį prieš 
institutą ir jo žemėlapį”. Skai
tau savo atspausdintus rašinius, 
bet tenai jokios tulžies nepaste
bėjau.

“Kario” nr. 7, 1967 m. paskel
bus Alg. Budreckio straipsnį “Et
nografinės Lietuvos rytinės ir 
pietinės sienos”, vieno rimto žur
nalo redaktorius paprašė jiems 
tuo klausimu parašyti. Netru
kus sužinojau, kad tos siūlomos 
rytinės ir pietinės sienos kaip 
tik ir yra pagrindas LTI studi- 
ją-

Nenorėjau tą darbą panagri
nėti, nes jame tiek daug kriti
kuotinų dalykų. Be kitko, kaip 
galima rašant apie valstybės sie
nas pasisakyti tik apie jos ryti
nes ir pietines sienas, visiškai 
neminint šiaurinės nei vakarinės 
sienos. Tarsi vertinti namo ar
chitektūrą iš jo dvejų sienų. 
Laukiau pilnesnio darbo, ar pa
tikslinimų. Tikėjau, kas at
kreips dėmesį ir be manęs.

Argi gerb. Budreckis 
serga tulžimi?

kalbos tonas bus kitoks. Apie savo tikslus Havanoje jis 
galės aiškiau kalbėti.

Vengrą Gezą Matrai suėmė Kanados policija, sura
šė protokolą ir atidavė teismui, tuo tarpu sovietų prem
jeras ir toliau po Kanadą važinėja, skleisdamas sovietinę 
propagandą. Vengrai, ukrainiečiai ir lietuviai supranta 
Kosygino vedamos propagandos tikslus, bet Chicagos 
Daily News korespondentė Betty Flynn, tingėjusi tiks
liau apie komunistų ir JAV vyriausybės politiką pasiin- 
formuoti, tapo sovietinės propagandos auka. Gausiems 
savo skaitytojams iš Otuvos ji šitaip rašo:

“Kanada, kaip ir Jungtinės Amerikos Valsty
bės, turi tūkstančius slavų kilmės imigrantų, giliai 
įsitikinusių “okupacija” tokių sovietinių teritorijų, 
kaip Ukraina, Latvija, Estija, Lietuva ir tokių ko
munistinių kraštų, kaip Vengrija ir Čekoslovakija”. 
(Chicago Daily News, 1971 m. spalio 20 d., 8 psl.)
Kiekvienam lietuviui aišku, kad Betty Flynn daž-

Kas skauda, tuo skundžiama
si. Gal A B. nesveikuoja tul
žimi, nes taip dažnai ją mini. 
Tulžis, patekusi į dvylikapirštę 
žarną, padeda virškinti rieba
lus, juos skaldo į smulkius la
šelius, ir t. t. Negaluojant tul
žiai, gali prasidėti geltligė ir 1.1., 
ko jokiu būdu nelinkiu mielam 
Algirdui Budreckiui. Reikia 
vartoti sveiką maistą, kiek ga
lima mažiau rūpintis, ir viskas 
susitvarkys, ko nuoširdžiai lin
kiu.

Tada nerašys, kad išliejau tul
žį po Vilniečių Krašto Lietuvių 
Sąjungos c. v. pirm. K. Veikučio 
kalbos, pasakytos 1971 vasario 
28 d.

Tos kalbos negirdėjau, bet ją 
pirmiausia perskaičiau “Naujie
nose”, kuriose vėliau buvo pa
skelbtas mano pasisakymas. K. 
Veikučio kalbai pasirodžius ir 
kitoje spaudoje, kitokį pasisa
kymą paskelbiau “Tėviškės ži
buriuose”. Tikiu, dėl to gerb. K. 
Veikutis neužsirūstino, gi A. B. 
šoksta jo ginti. Ar verta iš nau
jo pradėti? 
f

Kur dingo vilniečiu 
patriotiškumas?

Kas ir kodėl priėmė tokias, 
kaip pradeda paaiškėti, p. Bud
reckio pasiūlytas etnografines 
Lieuvos sienas rytuose ir pie
tuose? Kuo rėmėsi? Ar mi
nėtu rašiniu “Kario” nr. 7, 1967 
metais? Jame tėra paliesta ne 
visi lietuviški plotai rytuose ir 
pietuose. Stebiuosi, kaip taip 
nepilnai ir paviršutiniškai galė
jo sprendimą nelaimingai lietu
vių tautai priimti Lietuvos Ty
rimo Institutas. Kokiais moty
vais į jį buvo priimtas (gal pa
kviestas?) tasai autorius?

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais vilniečius pažinojau kaip 
karštus lietuvius patri jotus, 
tvirtu įsitikinimu kovojančius už 
lietuviškų sričių atgavimą ir pri
jungimą prie Lietuvos. Ar toks 
yra gerb. A. B. ? Jį reikia gerbti 
už darbus lietuviškoje spaudo
je, bet tenka suabejoti deramu 
vilniečių atstovavimu, juo la-

Alg. Budreckis nedaug žino apie 
Baltvydžio miškus, Baltstogę

Tiek savo, tiek kito vilniečių 
atstovo p. K. Veikučio vardu 
man priekaištauja, kad reika
lauju prie Lietuvos prijungti 
Baltstogę ir dalį Baltvydžio miš- 
kyno.

Vėl klaidingai bando cituoti 
mane, esą II Pasaulinio karo me
tu lietuviai gavo leidimą Balt
stogėje įsteigti lietuvišką mo
kyklą. Aš taip nerašiau. Ne 
mokyklai, bet gimnazijai buvo 
gautas leidimas. Suprantama, 
būtų buvęs įsteigtas tam tikras 
skaičius ir lietuviškų mokyklų 
lietuviškos kilmės vaikučiams.

Tebūnie leista pastebėti, kad 
lietuviškos gimnazijos ir mo
kyklų steigimas okupuotame 
krašte nėra paprastas dalykas. 
Priešingai, tai išskirtinas reiš
kinys. Nepamirština, tada Balt
stogė nepriklausė Lietuvai. Iki 
II Pasaulinio karo ją valdė Len
kija. II Pas. karo laiku buvo oku
puota vokiečių. Dabar valdoma 
Lenkijos (komunistinės).

Neramumų, ypač karo metu, 
gyventojai nenori daryti sociali
nių keitimų. Juo labiau, jei 
krašte (ar bent mieste} nėra 
keitimus palaikančios jėgos, ka
riuomenės, policijos, savivaldy
bės, dvasininkų. Pagalvojus yra 
aišku, kad lietuviškai galvoj au
tiems gyventojams buvo ypatin
gai nepalankios sąlygos bei nuo
taikos kryptį lietuvių pusėn, ar 
stačiai pasisakyti lietuviu. Bet 
nežiūrint to, vis tiek nemaža 
vietinių gyventojų išdrįso pasi
sakyti už lietuvius.

Lietuvišką švietimą už lietu
vių administruojamų sričių ve
dėme nelegaliai. Geri lietuviai 
iš Kauno surasdavo pinigų mo
kytojų algoms, Lietuviškų Komi
tetų žmonės nedideles algas mo
kėti. Darbas buvo tikrai sun
kus, rizikingas. Daugelį tokių 
mokyklų asmeniai aplankiau. 
Gyventojai entuziastiškai su- ' 
tikdavo, nors vienoje vietovėje 
vos nepakliuvau iš toliau atvy
kusioms lenkų partizanams. Vie- ,

Tyrimo Institute lietuvių tau
tai ribas nustatinėjantis nežino, 
jog kuriantis nepriklausomai 
Lietuvai iš Baltvydžio miškų sa
vanoriais į nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenę įstojo atvykę 
vietiniai gyventoj ai. Argi neži
no, kad baigiantis I pasauliniam 
.karui besitraukdami vokiečiai 
visą Baltvydžio miškyno admi
nistraciją buvo perdavę lietu
viams? Juk tai pasako daugiau, 
negu svetimųjų. kažkada suda
rytos statistikos, labai galimas 
dalykas vienašališkos, priešlie- 
tuviškos.

Jei Baltvydžio miškynuošė yra 
nedaug gyventojų, tuo reikėtų 
džiaugtis. Ir būtina pagalvoti 
apie ekonominį pagrindą, ku
rio stipria atspara būtų tie di
džiuliai miškai.

(Bus daugiau)Taip pasakė Nikita
Chruščiovo pasakymai, Europos 
Lietuvio sumedžioti iš jo kalbų

— Jei jūs gyvenate tarp vil
kų, tai ir elgtis turite kaip vil
kai.

— Mes viską galime tiekti, 
išskyrus bananus. Jeigu jūs no
rite per mus užsakyti velnią, 
mes ir jį galime pristatyti, bet 
{turite tik aiškiau nusakyti, ko- 
’■kio velnio jūs norite.

— Niekada, net ir visiškame 
komunizme, individas neturės 
visiškos laisvės.

— Jeigu kai kas sako, kad re
voliucijai reikalingas karas, tai 
reikia tokiems atsakyti, kad ka
re daugiausia žūva darbo klasės 
žmonės.

— Jeigu kas nori Stalino, tai 
gali jį .pasiimti, jei mėgsta ia-. 
vonų smarvę.

— Jeigu tam 'tikri žmonės sa
ko, kad imperialistai yra popie
riniai tikrai, tai jie neturėtų už
miršti, kad tie tigrai turi atomi
nius dantis.

— Jeigu mes žmonėms nieko 
geresnio nežadėtume, kaip vien 
tik revoliuciją, tai jie pasikrapš-

niau skaito komunistinės propagandos lapelius, kuriuo
se sovietų karo jėgų pavergti kraštai “savo noru” įsijun
gė į Sovietų Sąjungą, o ne JAV Valstybės Departamento 
išleistus oficialius dokumentus, kuriuose aiškiai sakoma, 
kad JAV vyriausybė to rusiškojo prijungimo nepripa
žįsta. Lietuvos, Latvijos ir Estijos neskaitė sovietinėmis 
teritorijomis jokia JAV administracija. Jos nėra sovie
tinėmis teritorijomis ir dabartinei administracijai. Mi
nėtų kraštų okupaciją savo akimis matė šimtai lietuvių, 
kurie šiandien gyvena Chicagoje ir skaito Chicago Daily 
News.

Jeigu Betty Flynn nebūtų tinginė ir, prieš vykdama 
į 0ttawą, būtų ipasiteiravusi apie JAV vyriausybių ir 
kongreso nustatytą politiką minėtų teritorijų atžvilgiu, 
tai savo rašinyje ji nebūtų naudojusi komunistinės pro- į. 
pagandos brukamos terminologijos ir nebūtų parodžiusi 
savo neišprasimo.

biau sprendžiant bei nustatant 
lietuvių tautai ribas- srityse, ku
riose jisai visiškai nėra buvęs 
(jei neklystu). Kur dingo-anais 
laikais buvęs tikrų vilniečių vei
kimas, jų domėjimasis, gynimas 
tų vietovių nuo pasikėsintojų ? 
Ar tokie atstovai LTI, Vlike bei 
kitose aukštose- pareigose tikrai 
atstovauja tų sričių gyventojų 
polinkius- link lietuvių tautos? 
Pagaliau, lietuvių tautos ribų 
ar Lietuvai sienų pasiūlymai nė
ra kokios tautinės grupės užduo
tis bei Įpareigojimas. Čia ne
būtinai kilmė apsprendžia. Ir 
gimęs JAV-se gali tuos reikalus 
pažinti, jei tikrai norės, ieškos 
kiek galima daugiau lietuviškų, 
ne svetimųjų, duomenų.

tiniai gyventojai laiku perspėjo.
Daugiausia veikėme Geručių- 

Lydos-Gardino-Baltstogės apy
linkėse, nes tolesniam bei plates
niam veikimui neturėjome pajė
gų. (Nepamirškite, buvo ne lie
tuvių administruojamose žemė
se) . Ten visur buvo gausybė lie
tuviškos kilmės gyventojų. Tik 
reikalo visiškai nepažįstantieji 
blogo norintieji lietuvių tautai 
gali pasisakyti už tų sričių at
sižadėjimą, už jų perleidimą sve
timiesiems. Su tuo aš nesutikau 
ir nesutiksiu, nors vietovės ga
li būti kolonizuotos, nutautin
tos. Anksčiau panašioje padė
tyje buvo Vilnius su apylinkė
mis.

Tikrai keista, kad Lietuvos

tytų galvas ir sakytų: “Ar ne 
geriau būtų turėti gero gulia- 
šor

— Tikiu, /kad Dievas iš tikro 
yra neutralus. Jis žiūri į mus 
iš dangaus ir nesikiša.

— 1971.X.23 d. Lietuvos At
stovas ir p. O. Kajeckienė, kvie
čiami Valstybės Sekretoriaus ir 
ponios Rogers, dalyvaus Meti
niame Jungt. Tautų Koncerte ir 
Dinner, kurie rengiami diploma
tinių misijų šefų ir jų žmonų 
garbei. Tas iškilmes globoja 
JAV Prezidentas ir ponia Nixon. 
Iškilmės įvyks Washington Hil
ton viešbutyje. Tuo. bus pami
nėta Jungt. Tautų Organizaci
jos 26 metų sukaktis.

= *• M. GELŽINIS

Klaipėda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

39
Visai nelauktai, 1520 m. sausio 1 d. Or

dinas pradėjo paskutinį karą prieš Lenki
ją. Karo veiksmai pasirodė su rusais nesu
derinti, ir pinigai iš Maskvos atėjo nere
guliariai. Tad Ordinas pralaimėjo ir pas
kutinį pasispardymą. 1525 m. balandžio 8 
d. Krokuvoje buvo pasirašyta taika ir Or
dino Did. magistras Albrectas, atsiklau
pęs prieš Lenkijos — Lietuvos karalių Zig
mantą II, su ašaromis akyse, priėmė iš 
karaliaus Prūsiją lenu ir prisiekė jam lė
ni ninko ištikimybę.

Taip baigėsi Ordinas ir jo savistovi už
sienio politika. Iš Ordino palikimo gimusi 
Prūsijos kunigaikštija negalėjo užsiimti 
jokia savistovia užsienio politika. Ji tebu
vo Lenkijos dalimi ir jos užsienio politika 

. buvo Lenkijos vedama. Todėl ir nutrūko 
pirmieji Rusijos ir Prūsijos santykiai ir jų 
1517 m. kovo 10 d. sudarytoji karinė są
junga.

Šitas epizodas mums tuo yra įdomus, 
kad jis prasidėjo Klaipėdoje, kad Klaipė
doje 1517 m. buvo patvirtinta pirmoji vo
kiečių — rusų karinės sąjungos sutartis. 
Atminkim, kad istorijos eigoje vokiečiai 
yra kelis kartus tokį vokiečių ir rusų ka
rine sąjunga paremtą bendradarbiavimą 
pakartoję, ir kad tokie santykiavimai įve

dė rusus vis giliau ir giliau Į Europą, kol 
galų gale “genialusis fiureris” ir jo užsie
nio reikalų ministeris, vyno pirklys Rib- 
bentropas, 1939 m. sudarė paskutinę tokią 
sąjungą, kuri, kaip ir pirmoji, buvo nu
kreipta prieš Lenkiją ir Lietuvą ir kuri 
rusams (bolševikams) atidarė Europą toli 
už Elbės Į Vakarus.

35. ORDINO APSIRIKIMAI
Savo 273 metus trukusiu valdymu. Or

dinas parodė Klaipėdos reikaluose visą ei
lę labai grubių apsirikimų ir neįtikėtinai 
menkos orientacijos.

1) 1252 m. rudenį Kuršo vyskupas ir 
Deutschmeisteris von Sėyne nutarė Klai
pėdoje steigti Kuršo vyskupijos monetų 
muštinę. Bet šį nutarimą jie niekuomet 
negalėjo Įvykdyti, ir Klaipėdoje nebuvo 
nei pusės skatiko nukalta.

2) Besteigiant Klaipėdos miestą, jam 
buvo paskirti platūs žemių plotai. Bet grei
tai pasirodė, kad nėra kas tokius plotus 
naudotų. Po šimtmečio ir pats Ordinas 
pamiršo savo paskyrimus ir visai nebemi
nėjo plačių Klaipėdos žemių.

3) Kuršo vyskupijos kapitula, Įsteigta 
Klaipėdoje tik po 38 delsimo metų, po kitų 
astuonių nesėkmingų metų apleido Klaipė
dą, kadangi ji ne tik buvusi arti prie “pa
gonybės”, bet ir pagonybės “apimtyje".

4) Kuršo xvskupas ir Ordinas svajojo 
api£ keturių bažnyčių steigimą Klaipėdoje. 
Bet Ordino valdžios laikais Klaipėdoje, 
be Ordino Marijos bažnyčios pačioje pily
je. jokios kitos bažnyčios nestovėta.. Dar

1563 m. “nevokiškieji” žmonės tebesirin- 
ko pamaldų ne kokiame bažnyčios pasta
te, bet paprastoje daržinėje, pašiūrėje.

Ordinas nemokėjo žemaičių pajėgumo 
įvertinti ir todėl buvo jų. pakartotinai skau 
džiai sumuštas.

6) Vietoj išsvajotos didingos Kuršo 
vyskupijos sostinės, Klaipėda paliko ma
žas, vos kelių dešimčių žmonių gyvena
mas kaimas.

7) Netenka abejoti, kad kai kurie Or
dino vadai — idealistai norėjo matyti, kad 
jų Ordinas taptų krikščionybės pavyzdžiu. 
Deja, Konstanco Bažnyčios Susirinkimas 
parodė, kad Ordino praktika nuėjo prie
šingu keliu. Net daugelis Ordino vakar 
dienos draugų, išgirdę Konstance lenkų — 
lietuvių delegacijos Ordino apkaltinimus, 
nuo jo nusigręžė ir nebeskubėjo Ordino 
gelbėti. Vietoj krikščionybės simbolio, 
jis tapo pavyzdžiu Pietų Amerikos užka
riautojams — konquistadoriams, kurie iš 
Ordino išmoko “autochtonus tvarkyti”, 
kol jie savo kruvinais darbais net ordiniš- 
kus mokytojus pralenkė.

8) Nors Ordinas nuolat siuntė šnipus į 
Lietuvą ir stengėsi gauti įmanomai dau
giau žinių apie lietuvius — žiūrėk “Littau- 
ische. Wegeberichle", tačiau jie tesurinko 
labai mažai duomenų. Ir Mortenseno vi
sapusiškai išpūstai pagirtas “keliautojas” 
vyskupas Wilhelmas Modeniškis niekada 
nesilankė Klaipėrloje, jau nekalbant apie 
kitas Lietuvos šalis, ir apie Lietuvą teturė
jo labai sujauktą supratimą.

9) Todėl Ordino pareigūnai įsivaiz

davę, kad Lietuva buvo kokia tai maža 
valstybė, nesuprato, kad ji valdė milži
niškus Rytų Europos kraštus, iš kurių ji 
trumpu laiku sukeldavo didelius būrius 
lengvų, greitų ir judrių kariškų raitelių, 
prieš kuriuos Ordino sunkūs ir lėti rite
riai nesuspėjo apsiginti. Net Forstreu- 
teris rašo: “‘šita Lietuva nebuvo ta maža 
valstybė ir tauta, kurią mes šiandien ma
tome, bet jau nuo Gedimino užkariavimų 
tapo didelė valstybė..; Jos pajėgumą, 
reikia suprasti. Atrodo, kad Vokiečių Or
dinas nemokėjo jo įvertinti”. Forstreuter, 
DeutscMand und Litau.cn. im Mittelalter, 
p. 5.

10) Ordinas visuomet perstatydavo sa
ve Europos gynėju nuo “Rytų Piktumo”. 
Bet istorija parodo, kad tuomet, kuomet 
Gedimino; Algirdo ir Vytauto pulkai prak
tiškai gynė Europą nuo to Rytų Pik
tumo ir net į Maskvos vartus belsdavo
si, Ordinas kaip tik tuo metu puldavo Lie
tuvą ir smeigdavo durklą į lietuviškų Eu
ropos gynėjų nugarą. Taip Ordino Euro
pos gynimas tapdavo Maskvos gynimu, nes 
lietuviai, nepribaigę maskolių, turėdavo 
grįžti ir ginti savo kaimus nuo teutoniškų 
plėšikų.

11) Ordino pradėtas kariškas bendra
vimas su Maskva, nukreiptas prieš Lietu
vą, Lenkiją, siekė Prūsijos hercogystės 
išaukštinimo. Jo pavyzdi pasekė ir vėles
nių laikų Prūsija. Tačiau istorijos raida 
parodė, o Antrasis Pasaulinis karas ir pil
nai įrodė, kad iš tokių bendravimų telai- 
mėjo Maskva, o Prūsija nebuvo išaukštin

tą, bet visai išnyko. Dabar jau ir kai ku
rie vokiečiai pradeda praregėti ir reiškia 
abejonių dėl Prūsijos Rytų politikos. Taip 
skaitome: “Prūsijos.ir Rusijos santykiai 
yra istorijos įvairiai vertinami. Vieni įžiū
ri, kad Prūsija teskynusi Rusijai kelią į 
Europą”! (Die Beziehungen zwischen 
Preussen und Russland sebwanken im Ur- 
teil der Geschichte. Von der einen Seite 
wird Preussen als Scbrittmacher Russlands 
nach Europa angesehen... ” Forstreuter, 
Preussen. und Russland, pirmo viršelio 
aplanke.

Bet, atrodo, kad vokiečiai per vėlai pra
regėjo, nes Vokietija jau ir vėl pasuko 
nauju, su Maskva pragaištingu bendravi
mų keliu. Klaipėdos istorija mums paro
dė, kad vokiečiai vienaip planavo, o gy
venimo praktikoje viskas, tikrai viskas, 
antraip išėjo.

36. DĖL ISTORINIŲ TEISIŲ I KLAIPĖDĄ

Dabartiniai Vokiškojo Ordino garbin
tojai stengiasi Į mūsų gimtinę įsiveržusių 
kryžiuočių ir kardininkų kruvinus darbus 
pagristi kokiomis tai “teisėmis”, kokias 
popiežiai ir imperatoriai anais laikais būk 
tai riteriams suteikę. Bet šitų dviejų suve
renų pavedimai, pareikšti įvairiais aktais 
(bulėmis) turėjo galvoje ir labai pabrėžė 
krikščionybės platinimą Ordinui paves
tuose kraštuose; galima sakyti, popiežiai 
ir imperatoriai Ordinui pavedė Rytų Eu
ropos kraštus tik ta sąlyga, kad ten, tarp 
autochtonų, - būtų. įgyvendinta krikščiony
bė. (Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosių 

IR GSRKLŪ LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

285* W. 63rd STREET 
Ofise telef.; P Respect 8-3229 
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 
nuo 7 iki 9 vai, vak. Treė. uždaryta.

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modical Building). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei nea Ui liepia, skambini 374-8012

Talof.; PRospoct 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietą 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniai^ ir penktadieniais 
Trečia d. ir sekmad, ofisas uždarytas. 

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. S El T 0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ

CHIRURGIJA ' 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštai, tiktai susitarus.
Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštai, uždaryta.

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

Ofiso tel.:" HE 41818 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
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR FRANK PIECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st Št. — 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 63 rd 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 chirurgiji 

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. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiai 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso telef.’ HEmlock 4-2123 
Redd. teleL. Gibson 8-6195

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

. P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
'A dažai. Speciali pagalba kojoms 

* (Arch Supports) ir L t
VaL: 9—4 ir 8—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRespect 6-5084

A. JONAITISMEDUS, JO RŪŠYS IR JO SUDĖTIS
Medus yra pagrindinis bičių 

produktas, pagamintas iš nekta
ro. Nuo nektaro jis skiriasi tuo, 
kad turi mažiau vandens ir dau
giau cukraus, didesnė sacharo- 
zės dalis virtusi gliukoze ir fruk
toze.

Medus, kuriame būna apie 
20% vandens, yra subrendęs ir 
jį bitės akelėse uždengia vaško 
dangteliais. Sukti (ekstraktoriu- 
je), reikia tik subrendusį medų. 
Ar išsuktas medus subrendęs, 
galima nustatyti, pasėmus šaukš 
tą medaus ir sukant apie jo ašį. 
Jei medus 20°C temperatūroje 
apie šaukštą apsivynioja, jis yra 
subrendęs. Kai yra aukštesnė 
temperatūra, tai ir subrendęs 
medus pasidaro skystesnis ir 
apie šaukštą jo apvynioti nega
lima. Ir priešingai, jei tempe
ratūra žemesnė, tai ir nesubren
dęs medus sutirštėja ir jį gali-; 
ma apsukti apie šaukštą.

Medaus rūšys
Jos priklauso nuo to, iš kokių 

augalų žiedų surinktas medus., 
Būna, kad tos pačios botaninės 
kilmės medus turi nevienodas 
chemines savybes. Šis skirtu
mas priklauso nuo medingųjų 
augalų geofizinės padėties, me
dunešio metų laiko, oro, chemi
nės dirvos sudėties, bičių veis
lės ir kitų faktorių. Tos pačios 
botaninės rūšies medus, surink
tas pavasarį, yra aukštesnės ko
kybės už rudenį surinktą medų. 
Nuo oro sąlygų priklauso cukrų 
koncentracija nektare: esant 
sausam karštam orui, meduje 
yra mažiau vandens ir jis grei
čiau susikristalizuoja.

Įvairios medaus rūšys skiria
si viena nuo kitos skoniu, aro
matu, spalva, chemine sudėtimi.

Medus gali būti malonaus, 
švelnaus arba malonaus, bet ašt
raus skonio, taip pat nemalonaus 
kartoko skonio.

Medaus aromatas priklauso 
nuo aromatinių medžiagų, esan
čių medingųjų augalų žieduose. 
Kiekviena medaus rūšis turi spe
cifinį, tik jai būdingą aromatą.

Medaus spalva yra labai įvai
ri. Medus būna nuo skaidraus, 
bespalvio iki tamsiai rudo, tai 
priklauso nuo to, iš kokių auga
lų rūšių jis surinktas ir nuo jo 
surinkimo laiko; pavasarius me
dus būna šviesesnis, negu ru
deninis, nors surinktas iš tų pa
čių medingųjų augalų. Medaus 
spalvai turi įtakos ir bičių veis
lė. Medaus spalva taip pat pri
klauso nuo korių, kuriuose buvo 
surinkimo laiko: pavasarinis me
dus būna naujuose koriuose, ku
riuose nebuvo perų. Medaus

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS 

NAMŲ ELEKT. IR BATER.
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJ1

»--------- --------- ---- ------
1 ■■ ——.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai •— Pilna apdreude 

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii jvairiv etstump. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Piece j
Tel.: FRontier 6-1882

V.....■ ■■■■—

''
SOPHIE BARČUS!

i RADIJO ŠEIMOS VALANDOS į 
; Visos programos iš W0PA, į

1490 kiL A. M.
I

Lietuvi y kai be: kasdien nuo pirma Į 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-! 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valį 
ryto.

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

CHICAGO. ILL 60629L J 

spalva priklauso ir nuo jo gavi
mo būdo. Esant gausiam, nors 
trumpam, medunešiui, medus 
būna šviesesnis, Švelnesnio aro
mato, negu esant silpnam, ilgai 
besitęsiančiam medunešiui. Tam
sios spalvos medus, kaip viržių, 
vaismedžių ir lipčiaus, išskiriant 
grikių, laikomas žemesnės ko
kybės. Medus, surinktas iš ku
rios nors vienos augalų rūšies, 
vadinamas monofloriniu (viena
rūšiu), pavyzdžiui, liepų, dobilų 
viržių medus. Medus, surink
tas iš įvairių augalų, vadinamas 
polifloriniu.

Liepų medus — vienas iš ge
riausių. Jis būna skaidrus, be
spalvis arba gelsvai žalsvas, ga
na tirštas. Turi liepų žiedų kva
pą. Susikristalizavęs pasidaro 
kietas, gelsvos spalvos.

Baltųjų ir rausvųjų dobilų 
medus — bespalvis arba gelsvas. 
Turi malonų skonį, švelnų aro
matą. Susikristalizuoja smul
kiomis kruopelėmis, pasidaro 
kietas ir beveik visai baltas.

Barkūno medus — šviesios 
spalvos, labai aromatingas ir 
skanus.

Grikių medus — raudonai rus
vas arba tamsiai rudas, nepersi- 
šviečiantis, specifinio aromato, 
aštraus, kartais net kartoko sko
nio. Kristalizuojasi stambiais 
kristalais į vientisą masę, susi
kristalizavęs būna minkštas. Gri
kių medus turi daug geležies ir 
baltymų.

Baltųjų akacijų medus — skai
drus, švelnaus aromato, malo
naus skonio.

Viržių medus — šviesiai rudos 
arba rausvai rudos spalvos, o 
susikristalizavęs geltonas arba 
rusvas- Pagal skoni jis prime
na grikių medų. Turi stiprų, bet 
malonų kvapą, labai tirštas, dre
bučių konsistencijos ir ilgai ne- 
sikristalizuoja. Viržių medus 
turi daug baltymų iki 1.86%.

Spygliuočių medžių medus — 
tamsus su medžio sakų kvapu, 
tirštas,- tąsus. Susikristalizuoja 
stambiais kristalais. ■

Pievų medus, surinktas iš 
daugelio įvairių augalų žiedų, 
malonaus skonio, geltonos arba 
gelsvai rusvos spalvos.

Lipčiaus medus — savo che
mine sudėtimi skiriasi nuo žiedų 
medaus. Jame daugiau dekstri- 
nų, mineralinių medžiagų, sa- 
charozės, o mažiau invertuoto 
cukraus. Ypač daug lipčiuje šar
minių metalų — kalio ir natrio 
druskų. Be to, yra mikroelemen
tų : vario, geležies, mangano, 
cinko, kobalto ir molibdeno. Nu
statyta, kad medus, turintis dau
giau kaip 0.28% pelenų, yra su 
lipčiumi.

Kadangi lipčiaus meduje ma
žiau vandens ir daugiau balty
minių, dekstrininių medžiagų, 
jis 2-3 kartus tirštesnis ir tą- 
sęsnis už žiedų medų. Bičių mais
tui lipčiaus medus netinka, o 
žmogui jis ne tik nekenksmin
gas, bet dėl jame esančių bal
tyminių ir mineralinių medžia
gų netgi naudingas.

Medaus sudėtis 

Meduje yra apie 20% vandens 
ir apie 80% sausų medžiagų. 
Meduje daugiausia yra anglia
vandenių, kurie sudaro 54-80%. 
Didelę angliavandenių dalis su
daro organizmo lengvai įsisavi
nami paprastieji cukrus — 
gliukozė ir fruktozė. Jos kartu 
sudaro invertuotą cukrų. Be to, 
meduje yra ir sachrozės, melto- 
zės dekstrinų.

Meduje yra apie 34% gliuko
zės, 40% fruktozės, 1.3-5% sa- 
charozės, 5-10% melitozės ir apie 
20% kitų sudėtingų cukrų. In- 
vertuotų cukrų sudėtis meduje 
priklauso nuo to, iš kokių augalų 
jis surinktas. Grikių meduje 
invertuoto cukraus yra apie 
71.4%, viržių — 73.8%, liepų
— 74.7%, barkūno — 74.4%. 
Cukraus kiekiui turi įtakos dir
va ir klimatinės sąlygos, žiedų 
amžius, nes į žydėjimo pabaigą 
cukraus kiekis mažėja. Žiedų 
meduje dekstrinų yra mažai
— apie 3-4*^, o lipčiaus meduje

— net iki -10%. Bitės iš sacharv- 
zės sugeba susintetinti dekstri- 
nus. Meduje, pagamintame iš 
cukraus syrupo, yra nuo 3-8% 
dekstrinų.

Meduje yra organinių ir neor
ganinių rūgščių, mineralinių, 
azotinių, dažančių ir aromatinių 
medžiagų, vitaminų bei fermen
tų. Todėl medus vartojamas ne 
tik maistui, bet ir gydymui. Iš 
organinių rūgščių yra obuolių, 
pieno, citrinos, rūgštynių, vyno, 
skuzdžių. Iš viso rūgščių me
duje yra apie 0.1%. Be to, dar 
esti organinių ir neorganinių 
rūgščių druskų.

Meduje yra žmogaus organiz
mui labai reikalingų minerali
nių medžiagų: geležies, kalio, 
kalcio, fosforo, natrio. Tamsia
me meduje šių medžiagų dau
giau, negu šviesiame. Meduje 
taip pat yra ir mikroelementų: 
boro, mangano, jodo, bromo, va
rio, cinko. Žiedų meduje yra nuo 
0 iki 0, 14% pelenų, o lipčiaus 
meduje — iki 1.6%.

Azotinės medžiagos, esančios 
meduje, yra baltyminės ir ne- 
baltyminės. Jos pakliūva į me
dų iš augalų kartu su nektaru, 
žiedadulkėmis, taip pat ir iš bi
čių organizmo. Žiedų meduje 
baltyminių medžiagų yra 0.29- 
0.04%, o lipčiaus meduje—0.17 
-0.08%, ypač daug baltymų tu
ri viržių (1.86%) ir grikių 
(0.3%) medus. Yra nustatyta, 
kad nebaltyminių azotinių me
džiagų meduje yra 4 kartus dau
giau, negu baltyminių. Lipčiaus 
meduje nebaltyminio azoto bū
na iki 50% bendro azoto kiekio. 
Meduje yra įvairių amino rūgš
čių (0.0074-0.0083%). Medus 
turi daug bičių organizmo išskir
tų fermentų, kaip invertazės, 
diastazės, katalazės, lipazės. 
Fermentas inyertazė ir destazė 
meduje atsiranda iš bičių sei
lių. Kuo ilgiau medus išbūna avi
liuose, tuo jo kokybė būna auk
štesnė. Fermentų sudėtis medu
je dar nepakankamai ištirta. 
Fermentai yra baltyminės kil
mės, pasižymintys katalitiniu 
veikimu."

Didelę reikšmę žmogaus orga
nizmui turi vitaminai. Meduje 
randama Al, BĮ, B2, B6, C, D 
ir PP vitaminų. Nors jų meduje 
yra nedaug, bet kartu su kitomis 
medžiagomis jie turi didelę reikš
mę. Žiedadulkėse gausu vitami
nų, fermentų, įvairių minerali
nių druskų, baltymų ir riebalų. 
Todėl žiedadulkės padidina me
daus maistingumą. Meduje dar 
yra koloidinių, alkaloidinių ir 
bakterijas užmušančių medžia
gą

P. S. Sekantį kartą apie me
daus gydomąsias savybes. A. J.

Lopys Michigano 
ežero pakrantes

Nuardytų pakrančių remontas 
kastuos mažiausiai

S67 milijonus

JAV Armijos inžinierių kor
pusas savo naujausiame raporte 
įspėja, kad Michigano ežero pa
krantės daugelyje vietų “pergy
vena kritiška irimą” ir kad bū
tinai reikalinga speciali apsau
ga, kuri kaštuos mažiausiai 67 
milijonus dolerių.

Per visas JAV-bcs audrų ar
domų 2,700 mylių pakrančių

VALERIA E. STATKUS
Mirė 1971 m. spalio mėn. 19 dieną 8:00 vai. vakaro.
Paliko nuliūdę: vyras Anton Statkus, sūnus Edwin, marti Ellen, 

duktė Annette, 2 anūkai — Victoria ir Jennifer, tėvas John Rukštela, 
motina Veronika Pretkus, seserys — Aldona Steponaitis, jos vyras 
John ir Genevieve Jomantas, jos vyras Vacys bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Vietoje gėlių prašoma aukoti širdies fondan.
šeštadieni, spalio 23 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

' Visi a. a. Valerįa E. Statkus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai Hmėčiami dalyvauti laidotuvėse1 it suteikti'' jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, vaikai, tėvai, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tol. RE 7-8600.

sUtvirtiniEia^ kaštuos apie $ 1,8 
bilijonų. Michigano 1,600 mylių 
pakrančių aštuntas nuošimtis 
yra reikalingas skubaus remon
to, būtent: > ‘

Illinoj uj 10.5 mylių pakran
čių, daugiausiai į šiaurę nuo 
Waukegano — remontas kaš
tuos $ 7.6 milijonus.

Indianoj 13 mylių vien į vaka
rus nuo Michigan City (apima 
visą Beverly Shores) kaštuos 
$ 10.4 mil.

Wisconsine 26 mylios, tarp 
Kenosha ir į šiaurę nuo Milwau
kee kaštuos $ 17.2 mil.

Michigane 80 mylių pakran
čių — $ 32.2 milijonus.

Ruošia griežtą bilių 
vandenims apšvarinti
Senato Viešųjų Darbų komi

tetas Washingtone priėmė bi- 
liaus projektą, kuruo 14 metų 
bėgyje turės būti sustabdytas 
bet koks JAV-bių vandenų ter
šimas, tai yra iki 1985 metų tu
rės būti galutinai baigtas leidi
mas bet kokių atmatų, skysčių 
bei nešvarumų į upes ir ežerus.

Biliaus, kurį paruošė sen. 
Muskie, pilnas įgyvendinimas 
kaštuos $ 17 bilijonų, įskaitant 
ir administracijos išlaidas. In
dustrijos atmatų švarinimo 
priemonėms pastatyti vien fede
ralinės valdžios dalis sieks $ 14 
bilijonų.

Numatvta uždrausti bet ko
kiu radioaktvviu chemikalu ar
ba biologinio karo nuodų ver
timas į okeanus, pakraščių van
denis ir didesnius ežerus.

Taip pat įstatymas numato 
duoti piliečiams galią skųsti ter- 
šikus ir pačios EPĄ (Environ
mental Protection Agency — 
Aplinkos Apsaugos Įstaigos) 
administratorius, jei šie netin
kamai atliks savo pareigas.

TE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Suvalkiečiu Draugijos narių susi
rinkimas Įvyks šeštadienį, spalio 23 
dieną, 7:00 vai. vakaro Hollywood sa
lėje. Šokiams gros išgarmėjęs George 
Joniko orkestras. Visi kviečiame va
kare dalyvauti. Kviečia vakaro ko
misija.

ANTANAS POCIUS
Mirė 1971 m. spalio mėn. 21 

dieną 1:00 vaL ryto. Gimęs Lie
tuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: giminaitis 

Edward Savickas su šeima ir 
kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. Li- 
tuanica Avenue.

šeštadienį, spalio 23 dieną 
10:00 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios i Lietuvių Tautines 
kapines.

Visi a. a. Antano Pociaus gi
minės. draugai ir pažistami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Giminės.

Laidotuvių Direktorius Anta
nas M. Phillips. Tei. 927-3401.

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoj# 
gražiausios gėlės ir vainikai antk>- 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 58S-1220

GUŽAUSKŲ'
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834ĮV

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
. ,|fz 2533 W. 71st Street
y j, /į, Telef.: GRovehill 6-2345-6

’ * 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9
i TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČiOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKISl
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tek: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

VITALIS ŽUKAUSKAS
SEKMADIENĮ, ŠIŲ METŲ SPALIO 31 D., LINKSMINS SVEČIUS 
: BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 VV. 63rd ST.

Vakariene su kokteiliu $8.00 asmeniui.
Šokiams gros George Joniko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 S. Halsted St.

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

,dyti, javų nėra kur padėti.
Žemės ūkio sąjunga Bloo- 

Imingtone paskelbė, kad ūki
ninkai kas savaitę praranda, 
dėl to uostų streiko, apie 4 mi
lijonus dolerių. Kainos labai 

i nukrito, nes šių metų kukurū
zų ir sojos pupelių derlius esąs 
labai geras, 
arba palikti 
arba versli juos 
kiemuose. Ta 

,esanti Indianos, 
souri ūkiuose.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

MATURE RELIABLE
BABY SITTER

baby. years old. 5 day week. 
Vz day Sat. Top salary, for right

One 
Go. 
person, references, excellent transpor-

REAL ESTATE

NAUJIENŲ BANKETE
ATVAŽIUOJAME PRADŽIUGINTI

CHICAGOS LIETUVIUS
(Iš pasikalbėjimo su Montrealio, lietuvių Gintaro 

ansamblio vadovu Zigmu Lapinu) 
ansamblis kultivuo- 
muzikų, šoki ir dai- 
Sakykite, pone Im-

kokiu būdu spėjate

Lapi- 
tauti-

į Gintaro 
ja dainą, 
lųjį žodi.

pinai,
viską aprėpti ? Kas Jūsų arti
mieji talkininkai? •k.
,* — Aš norėčiau pasakyti, kad 
Gintaro ansamblis neprasidė
jo ansamblio Įsteigimu ir krik
štynomis. 1967 m. aš sukūriau 
apie 20 žmonių liaudies instru
mentų orkestrėli. Tiksliau pa
sakius” sutelkiau vaikus, nes 
jauniausias tuo metu buvo vos 
6 metų amžiaus. Tas orkestrė
lis turėjo nemažą pasisekimą. 
Po keletos pasirodymų (Vasa
rio 16 minėjime ir kitur) buvo 
pamėgtas Montrealio lietuvių.

Žmonėms skatinant, pagal
vojau, kodėl neišplėsti ir ne
prijungti tautinių šokių, voka
linės grupės ir sudaryti plates
ni ansambli. Skatintojų pa
klausiau ir pastačiau sąlygą, 
Itad man būtinai bus reikalin
ga talka. Atvirai pasakius, aš 
neturėjau nei laiko, nei suge- 

vienas atlikti, 
susiorganizavo 

o aš pasirin-

bėjimų viską 
Tokiu būdu 
tėvų komitetas, 
kau padėjėjus.

Mano artimiausieji padėjėjai

HOME
LOANS

Ūkininkams teks 
javus laukuose, 

i krūvas savo 
puti padėtis 
lowos ir Mis-

tation, near North. 
Some English necessary.

Tel. 348-8111 REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Vaistų pirkliai 
bijo kainų sąrašų

Illinois Farmacijos taryba 
grasina atimti
kiems vaistininkams, 
dirbs vaistinėse.

FOR BUSINESS WOMAN
Dependable Woman, general house
work. One day week, steady. $15 oer 
day plus car fare. Excellent transpor

tation. Marquette Park area. 
Some English necessary.

778-3252 Evenings

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJIMA13

DEL TJEŲ INPORMACUŲ, KREIPKITE! J

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

yra šie: žmona Hilda 
nienė, kuri vadovauja 
nių šokių grupei, o brolis Ri
mas Lapinas, kuris moko jau
nuosius muzikantus ir paruo
šia ansamblio atžalyną. Brolis 
dirba atskirai. Kai berniukai 
ir mergaitės tiek pažengia, kad 
sugeba vartoti instrumentus, 
jie perleidžiami i mano, pa
grindini Gintaro ansamblį. Jie 
pakeičia vyresniuosius, kuriuos 
studijos universitetuose daž
nai priverčia pasitraukti. Vo
kalinės grupės vadove aš pasi
rinkau Iną Kličienę. Ji moko 
ir paruošia merginų kvartetą. 
O aš tik apdailinu, suderinu 
jas su orkestru per pagrindi
nes repeticijas, kurios vyksta 
kiekvieną savaitę. Dailiajam 
žodžiui mes neturime atskiro 
vadovo. Tačiau šiam žodžiui 
mes turime talkininkų iš lietu
vių literatų tarpo. Mums tal
kininkauja p. Jonynienė ir H. 
Nagx-s.

Jūsų ansamblio atrakcija — 
liaudies instrumentų orkestras. 
Teko nugirsti, jog didelę dali 
instrumentų patys t pasigami
note. Kokiu būdu, 
priemonėmis ir
atliko instrumentų gamybą?

kokiomis 
pagaliau kas

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

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

Didelis pasirinkimas Įvalrty prekių. 
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką. 
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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leidimus to- 
kurie 

skelbiančio- 
Tarybos už- 

vaistinės ne
paiso. Teisingumo departa
mentas pareiškė nuomonę, kad 
Osco vaistinės negali teismuo
se pralaimėti, nes panašios by
los jau buvo Floridoje ir Penn- 
sylvanijoje.

Illinois tarybos pirmininkas 
Philip Sacks pats turi vaistinę 
Sacks Drug Store, 8350 W. 
Lawrence. Jo pastangos sustab 
dvti vaistų kainų sąrašus gali 
turėti ir asmeninių motyvų.

tuo dau-jse va's*lJ kainas, 
ir skiriasi nuo kitu di- draudimo

Gintaro ansamblis 
gi ausi a ir 
desniųjų grupių bei ansamb
lių, Amerikos kontinente. Mes 
vartojame labai plačios skalės 
liaudies instrumentus. Saky
damas plačios skalės, aš gal
voje turiu labai Įvairius instru 
mentus. Deja, tų instrumentų 
nusipirkti negalima. Pirmuo
sius instrumentus Įsigijome iš 
pavergtos Lietuvos ansamblių, 
kurie lankėsi Montrealio Expo 
67. Iš jų gavau knygų ir pata
rimų, kaip gaminti instrumen
tus. Taip ir pradėjome jų 
mybą. Nebuvo lengva. Aš 
pagaminęs keletą kanklių, 
minių ragelių ir t. t. Mano 
čiuliai, daugiausia ansamblio 
vaikų tėvai, pagal mano pa
ruoštus brėžinius taipgi paga
mino keletą instrumentų. Man 
pačiam teko pagaminti ir la
bai ilgus, 8 pėdų ilgumo ber
žinius trimitus. Taipgi ansam 
blyje turime mušamuosius in
strumentus, taip vadinamus 
tabalus. Tabalai atrodo, kaip 
gabalas tvoros. Kiekviena tvo
ros lenta turi tam tikrą garsą. 
Berniukai, plaktuku mušda
mi Į tą tvorą, išgauna Įdomią, 
ritmingą muziką. Turiu pami
nėti, jog keletą kanklių esu 
gavęs iš Bostono. Ir dabar, 
kartas nuo karto, susilaukia
me dovanu. 

C

Sakykite, ar Montreolio lie
tuvių jaunimas domisi ansam
blio veikla? Ar turite pakan
kamai kandidatu?

Reikia paskyti, jog" jokios 
problemos nėra. Susidomėji
mas yra toks didelis, jog mes 
turime kandidatų, laukiančių 
po kelis metus. Jie ateina Į 
repeticiją, stoviniuoja pasie
niais. žiūri, klausosi kaip mes 
dirbame ir laukia, kad koks 
vienas ar kitas pasitrauktų ir 
galėtų užimti jų vietas. Kalbė
damas apie Gintaro ansambli, 
turiu pabrėžti, jog tėvų komi
tetas atlieka dideli vaidmenį. 
Jei jo bebūtų, nebūtų ir an
samblio. Aš ir prie geriausių 
norų nespėčiau viską atlikti ir 
tokią didelę grupę išlaikyti.

Mes vykstame i pasaulio lietu 
vių sostinę parodyti savo su
gebėjimų, pradžiuginti 
cagos lietuvius. Tikime. 
Jūsų neapvilsime.

Tokiais žodžiais baigė 
kalbėjimą Gintaro ansamblio 
vadovas Zigmas Lapinas. Gin
taro ansamblio koncertą ren
gia Margutis. Koncertas bus 
spalio 23 d. Marijos aukštes
niosios mokyklos auditorijoje. 
Visi raginami atsilankyti.

T. Siutas

> ()sco
Teisingumo

SUAUGUSIEMS RENDUOJAMI 4 fur- 
nišuoti, naujai išvalyti, švarūs kam
bariai. Gazas. šilima, elektra. Be šu
nų, kačių. Teirautis pas savininkę 

CA 5-2847.

MARQUETTE PaAkE išnuomojamas
5 kambarių butas suaugusiems. Tel. 

476-5939.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS _ VERTIMAI 

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 1

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SAVININKAS PARDUODA 

ARBA MAINO
aukštų medinį namą su 2 butais po 
ir

Avė

2
5 6 kambarius, 33-čios ir Union 

apylinkėje. Moderni vonia ir 
kiti Įrengimai.

220 voltu elektra.
Tel. 842-7707

MARQUETTE PARKE \Vz aukšto 
geras mūro namas. 2 butai — 5 ir 4 

kambariai. Palikimas. Pigus.
Tel. 778-6916

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo-

3 . auto muro garažas. Naujas

ga- 
esu 
sek 
bi-

Chi-
jog

pasi-

Ūkininkam kenkia 
uostu streikas

Illinois ūkininkai neteks 
daug pinigų, jei greit nepasi
baigs uostų darbininkų strei
kas Meksikos Įlankoje. Daug 
kukurūzų ir sojos pupelių bai
dokais keliauja Mississippi upe 
i Meksikos ilankos uostus, ku- ± C-
rie dabar uždaryti pačiame 
derliaus nuėmimo viduryje. 
Illinois elevatoriai jau pripil-

Kiek JAV /juodų?
Statistikos biuras Washing

tone paskelbė praeitų metų 
gyventojų surašymo paskuti
nius duomenis. Amerikoje gy
vena 177,748,975 balti žmonės 
ir 22,580,289 negrai. Kitų spal
votų rasių: indėnų — 792,730, 
japonų — 591,290. kinų — 435, 
062, filipiniečių — 343,060. Be 
jų dar yra 720.520 korėjiečių, 
havajiečių, eskimų, malajų ir 
polinez iečių.

— R. Stalioraitis yra Susivie 
nijimo Lietuvių Argentinoje 
pirmininkas. Organizacija at 
šventė 57 metų veiklos sukak
ti. Savo struktūra ir siekimais 
ji yra panaši i Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje organiza
ciją.

— Viktoras Maneikis, Men
don. Mich., mirė rugsėjo 22 d. 
Liko jo mylima žmona Agnes. 
Velionis buvo ilgametis Nau
jienų skaitytojas.

— Lietuvos Vyčių Tautinių 
šokių grupė praėjusį antradie
nį dalyvavo Palmer House vieš 
bučio rengiamose programo
se. Grupė pakviesta tai pačiai 
programai ši penktadieni spa
lio 22 d., 6:30 vai. vak. Grupei 
vadovauja Cecilia Matui, He
len Pins ir Frank Zapolis.

— Arch. Romas Mozoliaus- 
kas suprojektavo ir rūpinasi 
pastatymu šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse paminklo Vla
dui Sasnauskui, su originaliu 
Įrašu: “Kai mes išnyksime ant 
visados, paliksime širdyse tų, 
kurie mus mylėjo’’...

— Antanas T^mbergas, dir
bęs miesto ligoninėje, išvyko 
3 savaitėm atostogų. Jis žadė
jo aplankyti Hot Springs vie
tovę Arkansas valstybėje ir pa
buvoti karštoje Arizonoje. Mat, 
ieško pastovios vietos nuolati
niam apsigyvenimui, kai pa
sitrauks i pensiją.

— Antanas Stankus, 
Parko

Mar- 
! ąuette Parko organizacijų 
aktyvus veikėjas, kiek susirgo 
ir gydosi namuose, žmonos 
Konstancijos prižiūrimas.

— Kostas Repšys tvarko Ral
fo rudens vajaus metu tris se
niūnijas. kurios yra laKai iš
mėtytos ir kurios ribojasi eže
ru, 95 ir Cicero Avė., jau už 
normalių miesto ribų.

— Balfo direktorių suvažia
vimas įvyksta ()levelande, 
Ohio, spalio 23 d. į suvažiavi
mą išvyksta visi 14 direktorių, 
esančių Chicagos apygardoje, 
arba jų Įgaliotiniai. Balfo di-

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės kitur
SAVININKAS PARDUODA 6 butų na
mą su baldais ir visais Įrengimais. 
Geros pajamos. Nebrangi kaina. Li
ga verčia parduoti. Grand View 
Apartments. Mr. & Mrs. Stanley 
Shaltis. 732 Park Ave., Hot Springs, 

Ark. 71901 |

WISCONSINE parduodamas namas su 
2 autom, garažu ir tuščias sklypas. 
60 mylių nuo Chicagos. Tel. 582-1565.

NAtionai 3-5737

rektorių suvažiavimas baigsis 
tą pačią dieną, bet daugelis 
direktorių pasilieka nakvoti ir 
dalyvauti koncerte. Visiems 
direktoriams nakvynes parū
pino vietos Balfo veikėjai.

— Sol. Birutė Kemežaitė ir 
naujai pasirodžiusios knygos 
autorė, spalio 17 d. vėl išvyko 
Į Italiją savo dainavimo studi
jas baigti. Ji apsigyvens Ro
moje. žada grįžti kitų metų L 
pavasarį.

♦ Kultūrinė Popietė žurnalui 
“Karys” paremti Įvyks spalio 24 
d. 4 vai. Jaunimo centre. Kul
tūrinė popietė — kavutė bus su 
programa ir vaišėmis. Chicagos 
lietuvių visuomenė kviečiama 
skaitlingai dalyvauti. Įėjimas 
laisva auka. (Pr).

A. G. AUTO REBU1LDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

5 
tas. 
gazu šildymas. Aluminum langai. 
Apie $8,000 nuomos. Pusė bloko nuo 
parko. S46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. $38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. ’ Kabinetų 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19,000.

9 KAMBARIŲ modemus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai įrengtas beismontas. židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras ir 4 auto 
mūro .garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Te!.; REpublic 7-1941

♦ Lietuvė pusamžė moteris 
ieško nuomoti 4 ar 5 kambarius 
Bridgeporto apylinkėje. Skam
binti Karoline Schonwald, telef.

♦ ŠĮ šeštadienį, spalio 23 d. ' 
8 vai. vak. Marijos aukštesnio
sios mokyklos auditorijoje kon
certuos Montrealio Gintaras. 
Programoje: dainos, šokiai, liau
dies instrumentų muzika ir dai
lusis žodis. Visi kviečiami da
lyvauti. Bilietai: Marginių pre
kyboje ir Margutyje. Kainos: 
2, 3, 4, 5, 6 dol. ’(Pr).

♦ Sol. Roma Mastienė, mezzo- 
sopranas, atliks vieną iš svar
biųjų vaidmenų “Dainavos” an
samblio statomoje komp. Br. 
Budriūno operetėje “Sidabrinė 
Diena” š. m. gruodžio mėn. 11 
ir 12 d. d. Marijos Aukšt. Mo
kyklos salėje. (Pr).

♦ Chicagos Lietuvių Operos 
Tradicinis Balius įvyksta lapkri
čio 6 d. vakarą Inn Motion salė
je, 5820 So. Kedzie Avė. Baliaus 
metu meninę programą atliks 
Operos Vyrų choras, kuriam di
riguos muz. Alfonsas Gečas, o 
akompanuos muz. Alvydas Va- 
saitis. Stalus prašome užsisaky
ti iš anksto baliaus vadovo V. 
Momkaus telef. 925-6193, kuris 
mielai suteiks ir visas kitas in
formacijas. Galimas pelnas ski
riamas Banaičio Jūratės ir Kas
tyčio” operos pastatymo išlaidų 
sumažinimui. Visi yra kviečia
mi savo atsilankymu prie šio 
tikslo prisidėti.

Chicagos Lietuviu Opera
(Pr).

K. ERINGIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

HOME INSURANCE

Call: Frante Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

State Farm fire and Casualtv Company

— Jonas šapelis, kelių klu
bų ir Marq. Park. lietuvių na
mų savininkų organizacijos 
aktyvus veikėjas, pasveikęs, 
grįžęs iš ligoninės vėl Įsijungė 
į darbus, t

♦ Naujieną 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, III. 
Visa lietuviška visuomenė ma
loniai yra kviečiama dalyvauti. 
Dėl rezervacijų prašoma rašyti į 
Naujienas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, DI. 60608 arba skam
binti HA 1-6100. Vakarienė su 
kokteiliu $8.00 asmeniui.

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

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

PUOTOS BUNGALOW, įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir - biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

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.

10 BUTŲ mūras, alum. langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79,500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis/ /Ši; 
Įima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47-tos ir 
Pulaski. S37.500.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SAVININKAS PARDUODA 
6 kambarių mūrinį bungalow. 
3 miegami. 2 auto garažas su 
šoniniu Įvažiavimu. Priimami 

rimti pasiūlymai.
7201 S. Talman Avė. 476-0861

HINSDALE — BY .OWNER, Brick & 
Redwood 7 rm, rambling ranch, pric
ed slashed $2500 for quick sale. Now 
at a steal at S42.500. Lrg. carpet liv. 
rm. with boockcase wall. din. area 
with natural see-through fireplace. 3 
bdrms., den. lrg, kite, with builtins. 
1% baths, attached garage, attractiv
ely landscaped lot. For appointment 

325-4233

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

'.W.V.V.'.'.'.'.WAVAVAWA

SKAITYK ’NAUJIENAS’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS


