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WASHINGTONAS. — Atstovų Rūmai pirmadienį turėjo pa
daryti sunkų sprendimą — balsuoti dėl konstitucijos Pirmojo pa
pildymo pakeitimo, siekiant atgaivinti viešose mokyklose maldas, 
kurias uždraudė Aukščiausias Teismas 1963 m. Organizuotos 
maldos prieš pamokas ar po jų buvo uždraustos kaip priešingos 
konstitucijai, kuri draudžia kongresui leisti įstatymus, kurie “ska
tintų religijų įsteigimą ar draustų jų laisvą praktikavimą”. Už 
maldų viešosee mokyklose atgaivinimą balsavo 240 atstovų, o 
prieš pasisakė 162 atstovai. Konstitucijos keitimui reikalingi du 
trečdaliai visų balsų, o šiuo atveju jų nebuvo. Pritrūko 28 balsų.

CASTRO VIZITAS ČILĖJE SULAUŽO
PIETŲ AMERIKOS BOIKOTĄ KUBAI

4- C

SANTIAGO. — Kubos diktatorius Fidel Castro šiandien pir
mą kartą po 11 metų boikoto atvyksta į kitą Pietų Amerikos val
stybę — Čilę, kur jį pakvietė Liaudies fronto vyriausybė ir jos 

I prezidentas Allende Gossens. Čilės komunistų partija miestų sie- 
I nas apklijavo Castro portretais su dideliais užrašais “Bienvenido 
companero Fidel”. Castro viešės Čilėje 10 dienų, aplankys na- 

Į cionalizuotas Čilės vario kasyklas, anglių kasyklų centrą Con- 
• cepcion ir žvejų miestą Valparaiso.

Prieš maldų atgaivinimą bal
savo ne tik visi pagrindiniai kon
greso liberalai, bet prieš jį ko
vojo ir visa eilė religinių grupių, 
kurios- bijojo, kad bet kurie pa
keitimai įstatymo, kuris atski
ria vyriausybės funkcijas nuo 
religijų, gali duoti vyriausybei 
galią vėliau kištis į religinius 
klausimus- /

Atstovų Rūmų pirmininkas 
Albert išreiškė šią pažiūrą sa
kydamas : “Aš nepasirengęs leis
ti valdžios ilgai rankai jokiu at
veju ir jokia proga brautis ant 
altoriaus”.

Daug atstovų, nors ir balsavu
sių prieš dabartinės padėties pa
keitimą, žinojo, kad jie rizikuo
ja supykinti religingus savo ra
jonų balsuotojus, Mississippi de- 
mokratas Mongomery pareiškė: 
“Balsavimą už šį įstatymą būtų 
daug lengviau išaiškinti, negu 
teisintis dėl balsavimo prieš įi”. 

-Ponia Bennett Miller, kuri su
organizavo Amerikos ‘‘Atgal prie 
Dievo” judėjimą pagrasino, kad 
daūg žmonių ateinančiuose rin
kimuose balsuos prieš tuos at
stovus, kurie balsavo prieš mal
dų mokyklose atgaivinimą. Ji 
pažadėjo šį klausimą vėl kelti 
kongrese ateinančiais metais, 
kįį/šĄšįrinks naujas kongresas. 
'. žinomasmormonų veikė j as, 
atstovas iš Ūtos, Gunn McKay 
pasakė: Įstatymais negalima 
tvarkyti moralumo.- Mano tikė
jimas yra mano privatus biznis. 
AŽ-nenoriu, kad’vyriausybė kiš
tus:į mano religiją”.

Įstatymo pakeitimo šalinin
kai'aiškino, kad kongresas kas
dien pradeda posėdžius. su mal
da, prezidentas prisiekia, padė
jęs ranką ant Biblijos, virš kon- 
reso pirmininko kėdės kaba žo
džiai “In God we trust”. Texas 
respublikonas James Collins aiš
kino: “Kada šešerių metų vai
kams yra draudžiama sakyti: 
“Ačiū už paukščius, kurie čiul
ba, ačiū už viską”, tai šis kraš
tas tikrai turi atgaivinti kalbos 
laisvę”. Kitas — Floridos at
stovas Robert Sikes nurodė, kad 
tas pats teismas, kuris uždraudė 
maldas mokyklose kiek vėliau 
nusprendė, kad spauda gali me
luoti apie kievieną, kiek tik nori.

Prieš konstitucijos keitimą 
pasisakė ir Massachusetts atsto
vas, kunigas, jėzuitas Robert 
Drinan, pareiškęs, kad tokių “sa
vanoriškų”, netikybiškų maldų 
įvedimas mokyklose sukeltų tik 
“erzacinę” religiją, padiktuotą 
vyriausybės.

Afrikos valstybės • 
tarpininkauja

KAIRAS. — Keturių Afrikos 
valstybių prezidentai baigė sa
vo vizitą Egipte ir išvyko į Se
negal), kur Afrikos Vienybės or
ganizacija sudarė 10 asmenų ko
misiją ieškoti taikos tarp Izrae
lio ir arabų. Prezidentai: Sene
galo Senghore, aZires (buv.

IŠ Viso PASAULIO
WASHINGTONAS. — Nese

niai atidarytas Kennedžio kul
tūros centras Washingtone per 
du mėnesius neteko daug lem
pučių, kilimo dalių, kristalinių 
vazų ir net išvietės sėdinė buvo 
pavogta “meno mylėtojų” ir tu
ristų. Centrui padaryta tūks
tančiai dolerių nuostolio.

WASHINGTONAS. — Sena
to komitetas baigė klausinėti 
kandidatą į Aukščiausią Teismą 
teisėją Lewis Powell, kuris tu
rįs 1.3 mil. dol. vertės akcijų ir 
bonų, kuriuos teisėjas pažadėjo 
likviduoti ar pervesti į patikėti
nių rankas.

MINTEVIDEO. — Urugva
jaus vidaus reikalų ministeris ir 
jį įžeidęs senatorius turėjo dvi
kovą revolveriais, tačiau nė vie
nas į savo priešininką nepatai
kė,

VATIKANAS. — Olandijos 
katalikų vadas, kardinolas Ait
rink pareiškė, kad sinodo nuta
rimas neįšventinti į kunigus ve
dusiųjų vyru nėra “paskutinis 
žodis”.

WASHINGTONAS. — Sena
torius Proxmire iš Wise. Įteikė 
senatui pasiūlymą uždrausti 
galvijų ūkyje naudoti harmoną, 
kuris sukelią vėžį žmonėms. Tas 
harmonas žmonių maiste drau
džiamas, tačiau galvijai šeriami 
juo, kad greičiau augtų. Net 
80% JAV galvijų gauna tą, har
moną DES (die thylsilbestrol). 
Buvo manoma, kad harmonai iš 
gyvulių kūno išeina, tačiau pa- 
kutiniu metu jo rasta laborato
rijų tyrinėjimuose jaučių ir avių 
kepenyse.

NEW YORK AS. — Pasaulyje 
yra 3,994 tanklaiviai žibalo ve
žiojimui. Tanklaivių yra 14.2% 
daugiau, negu praėjusiais me
tais. Didžiausia skaičių tank
laivių turi Liberija, — 24.7% 
viso pasaulio tonažo, kuris sie
kia 166,744,000 tonų. Antroje 
vietoje yra Japonija.

Liberija tanklaivių tonaže jau 
14 metų yra vadovaujanti vals
tybė, nors jos vėliava plaukio- 
jantieji laivai dažnai priklauso 
kitų valstybių piliečiams. Ja
ponija yra antroje vietoje turi
mų laivų statistikoje, tačiau 
užima vadovaujančią vietą nau
jai pradėtų laivų statyboje.

Amerika yra penktoje vietoje 
tanklaivių registracijoje ir 11- 
toje vietoje konstrukcijoje.

Kongo) Mobutu, Kamerūno 
Ahidjo ir Nigerijos Gowonas 
prieš vizitą Egipte lankėsi ir Iz
raelyje. Numatoma, kad jie vėl 
vyks į Izraelį lapkričio 15 d.

šių Afrikos prezidentų pastan
gos paskatino Egiptą atidėti de
batus dėl Viduriniųjų Rytų klau
simo Jungtinių Tautų asamblė
joje.

Kairėje garsus Amerikos II-jo Pasaulinio kare lakūnas Gacrge Valentine iš Ashland, Ohio, kaip jis atrodė prieš 
i 26 metus. Dešinėje tas pats Valentine šiand.en, gavęs progą įsėsti į seno lėktuvo sėdynę.

. WASHINGTONAS. — šį šeštadienį pasibaigia prezidento 
Nixono ekonominės politikos ir suvaržymų pirmoji dalis. Net 
90 dienų nebuvo leidžiama kelti kainų ar atlyginimų, šio “užšal
dymo” rezultatai dar nėra visai aiškūs, tačiau visi sutinka, kad 
infliacija buvo pristabdyta. Darbo unijų vadai įrodinėja, kad tos 
96 dienų palietė daugiausia tik darbininkus žmones, sustabdant 
jų algas. Statistika rodo, kad spalio mėnesį didmeninių prekių 
kainos nukrito antrą mėnesį iš eilės. Iš to sprendžiama, kad pre
kių kainos nekils ir suvaržymams pasibaigus.

Antroji dalis kovos prieš in
fliaciją taisyklių prasideda atei
nančią savaitę. Kainų taryba 
jau paskelbė, kad algoms nebus 
leidžiama kilti daugiau kaip 
5.5% per metus. Dėl to nepasi
tenkinimą reiškia darbo unijos. 
Jų vadai net svarsto, ar nerei
kia pasitraukti iš Kainų tary
bos. Taryba nutarė, kad už pra
ėjusių trijų mėnesių laikotarpi 
algų pakėlimai bus duodami tik 
specialiais atvejais, tarybai klau
simą apsvarsčius. Darbo uni
jos reikalauja, kad už praeita 
laiką pakėlimai turi būti sumo
kėti. Kainų taryba vėl susiren
ka ketvirtadienį ir tame posėdy
je išdirbs smulkesnes taisykles.

Ekonomistai dar nesutaria 
apie praėjusių trijų mėnesių už
šaldymo rezultatus. Nurodoma, 
kad bedarbių skaičius kiek suma
žėjo, kainų kilimas sustojo, ta
čiau gamybinio produkto augi
mas tebuvo 2’.9%. Naujų pre
kių užsakymai irgi rugsėjo mėn. 
sumažėjo. Daug priklausys nuo 
to, kaip Kainų ir Algų tarybos 
sugebės sutartinai dirbti kovoje 
prieš infliaciją. Užšaldymui pa
sibaigus, sekmadienį prasidės 
laisvesnės kontrolės, pro kurių 
taisykles bandys prasmukti įvai
rios biznio ir darbo grupės.

BRIUSELIS. — Belgijos vy
riausybė po rinkimų pasitrau
kė. Manoma, kad būsima val
džia bus sudaryta iš tų pačių 
krikščionių demokratų ir socia
listų partijų.

'NEW YORKAS. — Sovietų 
ambasadoriui Malikui reikalau
jant, Jungtinių Tautų asamblė
ja nutarė į darbotvarkę įtrauk
ti delegatų saugumo New Yorke 
klausimą. Malikas aiškino, kad 
išsišokimai prieš diplomatus New 
Yorke sustiprėjo ir tapo geriau 
organizuoti.

VRIMKIOS ŽINIOS
♦ •

♦ Valst. departamentas pa
skelbė, kad Amerika ir Kinija su
sirišo Paryžiuje per savo amba
sadas dėl kinų delegacijos atvy
kimo į New Yorką. Kinija pra
nešė, kad 10 žmonių delegacija 
ir 40 pagalbinio personalo į New 
Yorką atvyksta ketvirtadienį.

♦ Italijos parašiutininkų 
transporto lėktuvas, kurį vaira
vo britų įgula, nukrito Į jūrą, žu
vo 46 kareiviai ir 6 įgulos nariai.

♦ Prancūzų prekybis laivas 
nuskendo su 49 įgulos nariais.

♦ Vakar Čikagoje respubliko
nų pietuose turėjo dalyvauti prez. 
Nixonas ir viceprezidentas Ag
new. Programą atlikti numaty 
tas buvo Bob Hope. Įėjimas Į 
šiuos pietus buvo 500 dol.

♦ Izraelio štabo viršininkas 
Haim Bar-Lev žada pasitraukti 
iš pareigų. Jo rietą užimsiąs 
gen. David Elazar, 46 m.

♦ Britų kareiviai Belfaste 
suėmė 34 įtariamus airius, jų 
tarpe buvo seniai gaudomų slap
tos airių armijos narių.

♦ Pakistanas skelbia, kad ko
vose su Indijos kareiviais nušau
ti 48 indai ir sužeisti 82.

♦ Vakar Čikagoje iškrito pir
mas Šio sezono sniegas, pirmą 
kartą po gegužės 2-tros dienos.

♦ Amerikos Mariner erdvė
laivis jau pradėjo fotografuoti 
Marso planetą. Į Marso orbitą 
jis įeis šeštadienį.

MASKVA. — Sovietų tarptau
tinių klausimų žurnalas kaltina 
Kiniją, kad ji norinti išprovo
kuoti karą tarp socialistinių val
stybių ir imperialistinių, kad ga
lėtų po tokio karo tapti domi
nuojančia pasaulio valstybe.

Kinijos atstovai 
jau New Yorke

NEW YORKAS. — šeši Kini
jos pareigūnai per Paryžių jau 
atskrido į New Yorką ir apsigy
veno Roosevelto viešbutyje, kur 
turi tris kambarius. Delegatus 
pasitiko nemažas būrys polici
jos, slaptos tarnybos detektyvų 
ir JT pareigūnai. Aerodrome bu
vo Albanijos, Rumunijos atsto
vai. Kinai, įsikūrę viešbutyje, 
tuoj nuvažiavo aplankyti Alba
nijos ir Rumunijos atstovybių.

šie šeši komunistinės Kinijos 
atstovai yra pirmieji.tos valsty
bes piliečiai per paskutinį 20 me
tų išlipę ant Amerikos žemės. 
Paskutinį kartą Kinijos delegaci
ja buvo New Yorke ir Jungtinė
se Tautose 1959 m. kai vyko de
batai dėl Korėjos karo.

Skrisdami lėktuvu iš Paryžiaus 
kinai skaitė anglų ir kinų laik
raščius. Jų dėmesį patraukė žur
nalo “Time” lapkričio 8 d. nu
meris, nes jo viršelyje jie pama
tė Kinijos premjero Chou En La
jaus paveikslą. Kai kinams rei
kėjo sumokėti už rekorduotos 
muzikos ausines —2:50 dol., vie
nas jų išsiėmė 100 dol. bankno- 
ttą. Lėktuvo patarnautoja ne
turėjo grąžos ir nutarė kinams 
ausines duoti be atlyginimo.

Izraelio finansai 
verčia taupyti

TEL AVIVAS. — Izraelio fi
nansų ministeris Pinhas Sapir, 
kuris yra gimęs Suvalkų mies
te 1907 nu, įspėjo ministerius, 
kad biudžeto reikalavimai ver
čia sumažinti atskiroms minis
terijoms skiriamas lėšas. Gali 
tekti sumažinti net išlaidas gy
nybos reikalams. Tam labai 
priešinasi gynybos ministeris 
Dayanas, kuris laikomas ilgame
čiu Sapir priešu ir konkurentu.

Izraelio išlėidžiamos gynybai 
sumos yra laikomos paslaptyje, 
tačiau žinoma, kad jos. suėda be
veik pusę viso Izraelio biudžeto, 
kuris siekia apie 4 bil dol. Visų 
ministerijų numatytos išlaidos 
sudarė beveik 5 bil. dol. todėl 
finansų ministeris pareikalavo 
išlaidas apkarpyti.

Pietų Vietname 
191,100 JAV kareiviu

SATGONAS. — Amerikos ka
riuomenė Pietų Vietname praė
jusią savaitę vėl buvo sumažin- 

į ta ir dabar ten yra 191,100 ka
reivių — žemiausias skaičius nuo 

: 1965 m. gruodžio mėn. Į tą skai
čių neįeina 13,000 jūros laivyno 

' vyrų prie Vietnamo krantų ir 
32,000 aviacijos karių, laikomų 
Tailandijoje, iš kur jie aktyviai 
dalyvauja Vietnamo karo veiks
muose.

Karo aviacija jau dvi dienas, 
iš eilės puolė priešlėktuvines ba
terijas šiaurės Vietname, kur 
jos apšaudė Amerikos žvalgybos 
lėktuvus, stebinčius judėjimą 
aerodromuose, šiaurės Vietna
mas pasigyrė, o tą žinią pakarto
jo ir sovietų Tass agentūra, kad 
du amerikiečių lėktuvai buvo nu
mušti. JAV karinė vadovybės 
pranešė, kad visi lėktuvai sugrį
žo i bazes. ■

■ - ■ --------- ________________ ■ _ ,

Atsilikusių šalių 
konferencija

LIMA. — Perų sostinėje nuo 
spalio 25 d. vyksta atsilikusių 
pasaulio valstybių konferencija, 
kurioje dalyvauja 80 šalių atsto
vai. Konferencija paskelbė įs
pėjimą išsivysčiusioms pasau
lio šalims, kad tarp neturtingų 
ir didžturčių sugyvenimas — ne
įmanomas. Konferencija ragino 
Ameriką atšaukti savo 10% už
dėtą užsienio prekėms mokestį. 
Siūloma sudaryti atsilikusioms 
šalims galimybę eksportuoti sa
vo gaminius palengvintomis są
lygomis.

Konferencijos deklaracijoje 
nurodoma, kad per paskutinį de
šimtmetį turtingųjų pramonės 
šalių gyventojų pajamos padidė
jo 650 dol. per metus, o atsili
kusių jų šalių pajamos padidė
jo tik 40 dol. per metus. Prieš 
10 metų atsilikę kraštai sudary
davo 21.3% viso pasaulio pre
kių eksporto, o 1950 metais tos 
šalys tesudarė 17.6% eksporto.

Konferencijoje dalyvavo Azi
jos, Afrikos ir Pietų Amerikos 
valstybės. Jos įrodė jau seniai 
žinomą faktą, kad turtingieji vis 
daugiau turtėja, 6 vargšai da
rosi dar didesniais vargšais. Kon
ferencija parodė, kad atsilikusios 
šalys nesugebėjo dėl įvairių po
litinių, teritorinių nesutarimų, 
sukurti regionalines organizaci
jas, nesugebėjo bendromis jėgo
mis ieškoti kelių į šviesėsnę atei
tį. Ir šioje konferencijoje Af
rikos delegatai ėmė politikuoti, 
reikalauti, kad Izraelis pasitrauk
tų iš arabų žemių. Tuos reikala
vimus atmetė Azijos ir Pietų 
Amerikos atstovai, nurodydami, 
kad konferencijos tikslas yra 
ekonominiai klausimai.

♦ Prie Afrikos krantų jūroje 
užsidegė britų tanklaivis. 60 įgu
los narių buvo išgelbėti.

šis vizitas turės dar daugiau 
sustiprinti dviejų “socialistinių” 
režimų ryšius. Castro neseniai 
visas Pietų Amerikos liaudis ra
gino griebtis ginklo ir jėga nu
versti esamas vyriausybes, ta
čiau Čilė įrodė, kad socializmo 
galima siekti ir demokratiniu 
keliu, rinkimuose.

Amerikai ir daugeliui Pietų 
Amerikos vyriausybių šis vizi
tas yra senos, 1962 metais pra
dėtos, politikos pralaimėjimas. 
Amerikos valstybių organizacija 
išmetė Kubą iš savo tarpo, o 
1964 m. pradėjo Kubos diploma
tinį ir ekonominį boikotą. Pa
keliui į Čilę Castro žada sustoti 
Peru aerodrome, kur jį pasvei
kinti žadėjo atvykti Peru prezi
dentas, gen. Velasco Alverado. 
Kubos užsienio reikalų minis
teris dalyvavo Limoje vykusio
je atsilikusią šalių konferenci
joje.

Paskutinį kartą Castro lankė
si Pietų ^Amerikos valstybėje — 
Argentlndje-sl959 metais, eko- 
nominėįę Įkonfesencijoje.-Jis ten 
siūlė, kad Amerika finansuotų 
savo pietinių kaimynų ekono
minį atgimimą, duodama 30 bi
lijonų dol.

Čilės prezidentas Allende ne
slepia, kad Čilė siekia tų pačių 
tikslų kaip ir Kuba, tačiau tai
kiais metodais, o ne prievarta. 
Jis kviečia visus Čilės gyvento
jus šiltai sutikti Kubos diktato
rių Castro, kuris visoje Pietų 
Amerikoje turi daug garbintojų.

Nutarė nemažinti 
JAV kariuomenės
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas atmetęs Penta
gono paruoštą planą sumažinti 
Amerikos divizijų skaičių iki 
11-kos. Planas numatęs išvežti 
iš, Pietų Korėjos visą diviziją 
kareivių. Pentagono planą pris
tatė dr. Gardiner Tucker, įrodi
nėdamas, kad Nixono doktrina 
ir biudžeto reikalavimai patei
sina kariuomenės sumažinimą.

Valstybės departamentas, ar
mijos štabo viršinikas gen. West
moreland ir prezidento patarėjas 
Kissinger buvę prieš šitą suma
žinimo planą. Valstybės depar
tamentas aiškino, kad Azijos 
tautų pasitikėjimas Amerika ir 
taip yra nusmukęs. Didesnis ka
ro jėgų sumažinimas dar dau
giau tą pasitikėjimą pakirstų.

Išklausęs abiejų pusių argu
mentų. prezidentas Nixonas nu
taręs armijos jėgas sumažinti tik 
5,000 vyrų ir palikti P. Korėjoje 
visą pilną 2-trąją pėstininkų di
viziją su pagalbiniais daliniais.

Jėgų sumažinimo* priešinin
kai įrodinėjo, kai dabartinė vy
riausybė ir taip jau sumažino ka
rines jėgas beveik milijonu vy
rų. Tolimesnis jėgų silpninimas 
būsiąs nenaudingas, nes Ame
rika nebeturėsianti jėgų vykdy
ti savo įsipareigojimus Europoje 
ir Azijoje. a
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LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St, Chicago, HI. 60629

VIII-JI METAI NR. 40 (344)

Kaip Rako miškas

PRIMINĖ VILNIŲ IR APYLINKES
Pasakoja skautininke Danutė Eidukienė

"GINTARO" MOKYKLOS DIPLOMĄ
sesei Aldonai Kelmelytei spalio 17 d. sueigoje įteikia "Aušros Vartę" tun 

tininkė ps. Albina Ramanauskienė (dešinėje).
G. Plačo nuotr.
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DARBAI
★ J. Augustaitytės-Vaičiūnie

nės “Rūpestis” pristatomas šį 
sekmadienį. Lietuviškoji visuo
menė, broliai-sesės skautai-tės, 
skautininkai-kės, kviečiami- lap-

Spalio 17 d.Chicagos “Aušros Vartų” skaučių tuntas savo
joje sueigoje prieš žiema, dar kartą sužibėjo stovykline nuotaika, 
kurią perdavė nestovyklavusioms sesėms, atsilankiusiems tėve
liams ir svečiams. Ta proga noržjome sutikti “Neries” stovyklos 
lianas ir svečiams. Ta proga norėjome sutikti “Neries” stovyklos
nuotykius. .Bet... visi darbštūs, viršininkai sunkiai pagaunami. 
Laimei, pakeliui užklupome “Aušros Vartų” lai-kraštininkę s. Da
nutę Eidukienę, aktyvią stovykloj dalyvę, kuri mielai atsakė į 
mūsų, klausimus.

JAU ŠVIEČIA
NAUJA

— Grdėjome, kad šios vasa
ros stovykloje “Aušros Vartų” 
tuntas gyveno Lietuvos sostinės 
Vilniaus dvasia. Gal buvo kokių 
vaizdinių priemonių tautiniam 
jausmui sustiprinti? ' •

— šios vasaros Chicagos 
“Aušros Vartų” tunto stovyklai 
besiruošiant, kilo mintis pava-. 
dinti stovyklavietės alėjas ir ta
kus Vilniaus ir jo apylinkių var
dais. Buvo pagamintos lentelės, 
kuriose išrašyti vardai, susiję 
su Vilniaus miestu, apylinkė
mis, jo praeitimi ir garbe. Sto
vyklos takams parinkti šie var
dai: Kunigaikščių takas, Bokš
to kalnas, žvėrynas, Šventara
gio slėnis, Paneriai, Vilnelė,’Vilk
pėdė, Į Aukštakalnį, Į Trakus, 
Į žaliuosius ežerus.

Kad dar labiau išryškintų 
duotųjų pavadinimų prasmę, šių 
metų vasaros stovykla buvo pa
vadinta “Neris”. Prieš vėliavų 
kalną, prie beržų, pionieriškuose 
rėmuose įrėmintas stovėjo Vil
niaus žemėlapis, kuriame buvo 
sužymėtos įvairios Vilniaus vie
tovės ir stovyklai parinktieji 
vardai, šį žemėlapį odoje išde
gino ir dovanojo stovyklos virši
ninkė v. sk. vyr. si. Irena še- 
relienė. o jį į rėmus įpynė ir 
vartuose įtvirtino sesė Aureliją 
Vaičiulienė. Keliomis progomis 
parodytos Vilniaus ir Trakų apy
linkių spalvotos skaidrės.

-— Kaip sekasi su prieaugliu? 
Ar stovykloje turėjote ir atža
lyno. mergaičių tarp 7-12 metų?

— Už stovyklavietės menės, 
smėlyne po ąžuolais gražiai įsi
kūrė “Vilnelės” draugovė, tai 
jaunesniųjų skaučių rajonas, va
dovaujamas v. sk. v. si. Mėtos 
Burbienės. Puošėsi paukštytės 
— kasdien barstė, ir lygino, smė
lį, o sesė Mėta savo darbo degin
tais skridiniais išpuošė visą ra
joną. Prie vartų pritvirtintas 
stovyklos ženklas kregždutėj o 
toliau medyje — ryto maldelė 
ir kitoje pusėje aukuras. Sesei 
Mėtai padėjo vyr. skautės kan
didatės; Jūratė Macytė — adju
tante, Nijolė Sparkytė — lau- 
žavedė, Rūta Miknaitytė— rank
darbių instruktorė ir Rita Bau
žytė — žaidimų instruktorėj

Linksma buvo pas paukštytes: 
jos nuolat klegėjo, žaidė, spor
tavo. O kai vieną vakarą pala
pinę aplankė šeškiukas, pasklido 
gandas, kad stovykloje apsigy
venę tigras. Linksma mažosioms 
sesytėms buvo “pulti” vilkiukus, 
o' dkr smagiau juos stovyklon 
sėlinančius pagauti. Tai buvo 
mielos valandėlės! Bet paukšty
tės mėgo ir rimtai dirbti: rin
ko lapus, įgijo gamtos draugės 
ir religijos ženklus, pakilo paty
rimų laipsniuose, o suruoštoje 
parodėlėje parodė įvairius rank
darbius, įsiūtas sagas ir 1.1.

žinome, kad “Neries” sto
vyklos viršininkė v. si. Irena še- 
relienė yra “Skautų Aido” re
dakcijos narė, o ir Jūs, sese, sti
priai valdote plunksną. Ar sto
vykloje buvo atkreiptas koks 
dėmesys į spaudos darbą?

— Stovykla turėjo sieninį 
laikraštėlį “Neries Lašelis”, ku
rio redakcijai vadovavo v. sk. si. 
Laima Jauniūtė. Laikraštėlį 
globojau aš. “Neries Lašelyje” 
atsispindėjo dieno.s mintys, vir
šininkės žodis, skilčių dienoraš
tis, eilėraščiai, draugovių apra
šymai, straipsneliai ir linksmie
ji stovykliniai įvykiai, pavadin
ti šypsniais. Jį puošė gausūs 
meniški piešiniai, šaržai, kari
katūros. Paukštyčių puslapiai 
mirgėjo varlytėmis, uodais, pa
sakėlėmis, rankdarbiais ir eilė
raščiais. Laikraštėlio redakcijos 
narėms aš pati pravedžiau kur
selius,- ruošiau žurnalistės spe
cialybei.

— šiemet Rako stovyklavie
tei suėjo penkiolika metų. Per 
tiek laiko ne tik daug vandens 
nubėga, bet ir skaučių-skautų. 
Gal turite ir grįžusių?

— O taip, turime. Paminėsiu 
tik du pavyzdžius: tai vyr. skau
tės akademikės — Jūratė Zi- 
gaitienė ir Aurelija Vaičiulienė 
Pirmoji stovyklos fotografė ir 
“cheerleader” vadovė, antroji 
— pionerijos instruktorė ir var
tų statymo “architektė”. Abi 
jos buvo pirmosios Rako miške 
įvykusios stovyklos dalyvės, ka
da ten dar nebuvo nei menės, nei

SUKAKTUVINĖ
ŽVAIGŽDĖ

KqToronte nutarė 
jūry skautu vadovai

Po vasaros stovyklų, buria
vimo ir vandens kelionių LSB 
jūrų skautų vadovai spalio’23 
d. automobiliais ir lėktuvais su
skrido į Torontą aptarti jūrų 
skautų veiklos aspektų ir artė
jančių darbų auksinio jubilie
jaus proga 1972 metais.

Suvažiavime, kuris Įvyko Tė
vų Pranciškonų parapijos na
muose esančiam skautų būkle, 
dalyvavo atstovai iš šių jūrų 
skautų junginių: j. ps. Ginta
ras Čepas ir j. ps. Ignas Vilėniš- 
kis iš Nemuno laivo, Žalgirio 
tunto Bostone, j. v. s. Bronius 
Juodelis iš Lituanicos tunto Chi- 
cagoje, j. ps. Džinaras Kižys, Ri
mas Aukštuolis,( Petras Gaižu
tis, Edvardas Klimas iš jūrų 
skautų Klaipėdos vietininkijos

virtuvės, valgyklos, nei purkš
tuvų... Dabar, po penkiolikos- 
metų vėl Rako miškan stovyk
lauti sugrįžusios jau su savo du
kromis — paukštytėmis. O, ro
dos, ta pirmoji stovykla dar taip 
neseniai įvyko, kai abi čia mini
mos sesės buvo jaunutės Gabi
jos draugovės vyr. skautės ir 
vadinosi Zelbaitė ir Balytė. Dar 
paminėtina, kad per penkiolika 
metų iš “Aušros Vartų” tunto 
Rako miške stovyklavo 1273 se
sėms ir vadovės.

Bėgo stovyklos dienos. Kiek
viena nešė naujus darbus ir 
džiaugsmą. Viskam ateina pa
baiga: baigiamieji egzaminai, 
taškų skaičiavimas ir paskutinis 
šeštadienio rytas. Paskutinį 
kartą skaitomi įsakymai. Vir
šininkės žodis ir dar kartą nu
aidi stovyklos šūkis:

“Stovyklos sesės mintimis 
Skrenda į Vilnių, kur teka Ne
ris”,-— baigė įdomų pasikalbė
jimą skautininke Danutė Eidu
kienė.. . č .

"NERIES" STOVYKLOJE

«■' tesėt "okupavo" apsilankiusį brolį si. Gražutį Matutį.
-- ' G. Plačo nuotr.

Clevelande ir ps. Ciplijauskas, 
valt. E. Birgiolas, vair. A. Šilei
ka, vair. D. Empakeris iš Ram- 
byno tunto Toronte. Suvažiavi
mą sukvietė LSB Jūrų Skautų. 
Skyriaus vedėjas j. ps. Algir
das Empakeris, gyvenąs Toron
te. Svečiais posėdžiuose dalyva
vo Seserijos Jūrų Skaučių Sky
riaus vedėja s. Marija Vasiliaus
kienė, rajono vadas s. K. Batū
ra, o visus broliškai vaišino ps. 
A. BichneviČieneė su {ketomis 
Toronto j ūrų skaučių vadovėmis.

Atidarė j. ps. A. Empaker’s, 
įnešant jūrų skautų vėliavą ir 
sugiėdant Lietuvos himną. Pir
mininkauti pakviestas, j. v. s. 
Br. Juodelis, o sekretoriumi j. 
ps. P. Gorys. Darbotvarkė bu
vo labai plati. Jai aptarti įvy
ko trys posėdžiai, panaudojant 
ir vakarienės laiką, nejučiomis 
prabėgant net devynioms valan
doms.

Pranešimuose išryškėjo ak
tyvi veikla visose vietovėse, 
tinkamų jaunesniųjų vado
vų trūkumas, tinkamų bu
riavimo priemonių trūku
mas, nors visos vietovės ne
blogai apsirūpinusios cano- 
ės ar baidarėmis. Jūrų 
skautu vienetu bendravi* 
mas su skautu vienetais 
visur yra geras, ir ypač ge
ras sugyvenimas su sesėmis.

Buriavimo egzaminų komisi
jos pirm. j. v. s. Br. Juodelis 
pabrėžė reikalą vadovams .įsi
gyti ne tik LSB III klasės jach
tos vado teises, bet gauti ir JAV 
bei Kanados institucijų duoda
mus pažymėjimus, kurie suteikia 
praktiškos naudos. Buvo para
gintos visos vietovės suruošti 
jūrininkystės kursus, įsigyti jū
rines jachtas ir teoriją sujungti 
su praktika.

Jubiliejinių metų veiklos pra
nešimą padarė j. ps. A. Empake
ris. Reikalus visiems išdiskuta
vus, buvo nutarta: a) jūrų skau
tų jubiliejinę 50 m. sueigą vie
tovėse iškilmingai suruošti 1972 
m. kovo mėnesį; b) Jubiliejiniais 
metais suruošti galimai' daugiau 
regatų bei vandens kelionių vie
tovėse, c) Jubiliejinę jūrų skau
tų (kartu su jūrų skautėmis) 
stovyklą suruošti Kanadoje, Ro
muvos stovyklavietėje 1972 m. 
liepos 15-23, baigiant Jubiliejine 
Diena bei visuotiniu sąskrydžiu.

Sudaryta jubiliejinių metų 
veiklos komisija, j kurią, be 
skyriaus vedėjo, pakviesti atsto
vai iš vietovių: ji ps. G. Čepas 
iš Bostono, j. v. s. Br. Juodelis 
iš Chicagos, j. ps. D. Kižys iš 
Cleveland© ir < M. Vasiliauskie
nė, kaip Jūrų Skaučių Skyriaus 
vedėja. Suvažiavimas rekomen
davo Jubiliejinės stovyklos vado
vybę sudaryti is jūrų skaučių ir 
jūrų skautų skyrių vedėjų, titu- 
lariniu visos stovyklos viršinin
ku kviečiant vieną iš buvusių 
I.SB Jūrų Skautų Skyriaus ve
dėjų — veteranų.

Atstovų daugumos pasisa
kyta už skyriaus įgaliotinių 
statusą rajonuose, už tvir* 
tesnį dabartinių programų 
išėjimą, jas, be reikalo ne- 
kaitaliojant.,,'Tiž artimesnį 
jūrų skautų vienetų bendra
darbiavimą, už Inkaro ženklo

tęstinumą, už principinį Lie
tuvos trispalvės, kaip LSS 
namų uosto vėliavos naudo

joj imą stiebuose.
I ' - įl . 'v / Į

Nutarta sudaryti Jubiliejinės 
i stovyklos garbės komitetą, tai i 
atliekant. Jūrų Skautų Skyriui, | 
su rekomendacijomis iš vietovių, i

Suvažiavimą sveikino LSB 
, VS v. s. P. Molis, rajono vadas 
! s. K. Batūra. Laiškais sveiki- 
i nimai gauti iš įgaliotinio Austrą- 
I lijoje j. s. V. Vaitkaus, j. s. M. 
Į Manomaičio ir jūrų budžių Pre
zidento Smetonos įgulos vado ps.

j J. Jovarausko.
Suvažiavimas praėjo darbinga 

nuotaika, visus’ dar labiau' su
artino, paskatino naujiems dar
bams ir parodė rengėjų — to- 
rontįečių didelį vaišingumą.

kričio 14 d., sekm., 3 vai. p. p. 
atsilankyti į. Draugo dienraščio 
patalpose įvyksiantį v. s. poe
tės J. Augustaitytės-Vaičiūnie- 
nės knygos “Rūpestis”, pristaty
mą, kurį organizuoja Liet. Skau
čių Seserijos Vidurio Rajono va- 
dija ir Seserijos vienetai Chi- 
cug’oj e. Numatyta įvairi progra
ma; Vid. Raj. vadeivė ps. Irena 
Kerelienė tars atidaromąjį žodį. 
V. s. J. Vaičiūnienę poetę prista
tys rašytoja s. Nijolė Užubalie- 
nė; S. Sofija Jelionienė kalbės 
tema “J. Vaičiūnienė — pedago
gė, visuomenininke ir skautė”. 
S. J. Mikutaitienė pristatys po
etę kaip tautinių šokių atkūrė
ją. Atvykusieji turės progos iš
girsti ir pačią poetę bei ištraukas 
iš naujosios poezijos rinkinio. 
Dalyvaukime šioje kultūrinėje 
popietėje ir pagerbkime kūry
bingą poetę, įvertinkime lietu
viškos poezijos grožį.

S. Lilė Milukienė, Liet. 
Skaučių S-jos Vyriausia Skauti
ninke, laukiama Chicagoje. LS 
Seserijos Vyriausia Skautininkė 
s. Lilė Milukienė lapkričio 12 d. 
atvyksta Chicagon ir čia praleis 
savaitgalį posėdžiuose bei su
sitikdama su skautininkėmis ir

TIK FOTO VAIZDUOSE BELIKO VASAROS IŠKYLŲ DŽIAUGSMAS,

vadovėmis. Vyriausioji skauti- 
uinkė dalyvaus ir Kernavės 

tunto sueigoje ir v. s. J. Augus- 
taitytės-Vaičiūnienės naujos po
ezijos knygos “Rūpestis” prista
tyme.

Baigiama ruoštis jaunųjų 
vadovų suvažiavimui Dainavoje. 
JAV Vidurio--Rajono vadijoje 
patyrėme, kad lapkričio 20-21 
Dainavos stovyklavietėje į vyks
tančiame draugininkų (ir toly
gių) suvažiavime pasnekesįams 
vadovaus: ps. G. Plačas —^“Su
eigų paįvairinimas, s. Al. Za- 
parackas — “Lietuvybės klausi-, 
mai”, s. N, Kersnauskaitė “Pa- 
reiginguinas” ir ps. Aid. Mar- 
tienė — “Pasirodymai”. Tele
foninėmis žiniomis, iš Chicagos, 
Cleveland©.ir Detroito dalyvaus 
apie 100 jaunųjų vadovų; nėra 
žinių iš Omahos.

Skautininkas Č. Anužis (iš 
Detroito) ruošia stovyklavietę 
pirmiesiems šalčiams. Suvažia
vimo metu jis bus bendrosios 
tvarkos viršininkas (komendan
tas). ■ - ■

Dėmesio, kemavietės! Šį 
sekmadienį įvyksta “Kernavės” 
tunto sueiga. 'Visos renkamės 
9:45 vai. ryto į ‘Jaunimo Cent
ro salę, kur 10 vai. atnašauja
mos šv. Mišios, o po jų ten pat 
įvyks tunto sueiga. Visos daly
vauja tvarkingomis uniformo
mis ir — būtinai dalyvauja!

Į šią tunto sueigą taip pat 
kviečiame atvykti ir mielus mū
sų tėvelius bei tunto bičiulius.

“Kernavės” tunto vadija
Atitaisymas. “Mūsų Skau- 

tijos” Nr. 39 (343) O. Roznie- 
kienės str. “Juoze Augustaitytė- 
Vaičiūnienė yra toks sakinys :' 
“Ji 1946 m. Scheinfelde buvo 
išrinkta Seserijos Vyriausios 
Skautininkės pareigoms”.’ Turi 
būti: ’“Ji 1946 m. Augsburge 
buvo išrinkta Seserijos Vyriau
sios Skautininkės pareigoms”.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“N A U J r E N n S P”
kai Chicagos įūrų skautai plaukioto laiveliais ir maudėsi Wisconsin val

stijos upėse.

It’s easy to forget that emergencies 
do happen.- And when there is. a 
crisis, you’ll need ą nest egg to fall 
back on. .• ;

The Payroll Savings Plan is one of 
the easiest ways to make sure you’ve 
something saved for when you need 
money fast. When you participate in 
the Payroll Savings Plan where you 
work, an amount you designate will 
be set aside from each paycheck and 
invested in U.S. Savings Bonds. It’s 
an effortless way to build up a- 
reserve. .

And now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, 5J^% when held to matu
rity of 5 years, 10 months’the 
first year). That extra %, payable 
as a bonus at maturity, applies to all

Bonds issued since June 1,1970 • • • 
with a comparable improvement for 
all older Bonds. - >; .

Let’s hope there are no troubled 
waters in your future. But remember, 
emergencies don’t always happen to 
the other guys. ‘

'f * < • ® •
1 ake stock in America. 

Now Bonds pay a bonus at maturity.

U-S. Gevrrabmi nl for tWa - * -» I
v*.7 k fin prut*a a xm ewI*ttwHi with Tit 
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today's FUNNY
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Taupymo Indėli* I 
ApdrautH iki $20,000.

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus seki arba 
money orderį.

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

tų, kurių tikslas matyti mūsų 
lietuvišką bendruomenę tokiais 
“gyvais nabašninkais”, kokiais 
tapo vyskupas, kai kurie klebo
nai ir pats Pilionis: be tautinio 
sąmoningumo, be pasipriešini
mo religijos panaudojimo mūsų 
tautos dvasiniam apiplėšimui, 
be krikščioniško pasididžiavimo 
sutinkant amžinybės slenkstį... 
Jie išvystė pomėgį žiūrėti į gy
venimą pro žalio banknoto spal
vas, vyskupiškai rūpintis mirš
tančių žmonių palikimais, bet ne 
jų pagarbiu palaidojimu ir nu
moti ranka į lietuvių krikščio
niu skundus ir sielvartus.

“Ką gi tos bobelės išmano ir 
koki tie jų skundai”... Prisimi
nęs vieną tokių ašaromis pasru
vusios moterėlės skundą vieša
me susirinkime p. Pilionis taip 
jį atjaučia: “Sakyčiau, kad to 
klebono būta tikrai krikščioniš
ko herojaus, kuris kantriai tokį 
šmeižtą pakėlė ir nesikreipė į tei
singumo organus, sudrausti to
kius šmeižėjus ir pareikalauti sa
tisfakcijos...” 4Tai .štai kaip 
krikščionybę ir heroizmą supran
ta p. Pilionis. žmonės sukūrė pa
rapijas, pastatė bažnyčias, už
dėjo riebų kleboną su gera alga 
kaip “Dievo ir žmonių tarną”, 
pagal Bažnyčios tvarką. Bet pa
gal Pilionio tvarką, jeigu nu
skriausta moterėlė verkdama pa
siskundė prieš bendruomenę dėl

į kelias.
___ __________  ____ .. . ;t $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu: .

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti: - “

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

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviški 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.0

Nors ir girdamasis, kad “pa
minklų įrašams nuimta cenzū
ra”, kartu save padaro melagiu, 
teigdamas: “žinoma, tik kad ne
būtų įrašomos tokios mintys, ku
rios nesiderina su krikščioniška 
ar kapų dvasia”. Kokia veidmai
nystė propaguojant airių argu
mentus! Tikrenybėje dar nėra 
buvę atsitikimo, kur tokios “ne
siderinamos” mintys būtų iš
reikštos. Bet yra daugybė pa
vyzdžių, kur biauri kapinių cen
zūra atmetė užrašus, kur bent 
šešėlis patriotinės minties yra 
pasireiškęs. Kadangi p. Pilionis 
išryškėja kaip airių minčių mū
sų kapinėse branginto jas, tai 
jam gerai, kai cenzūros nėra, 
bet dar geriau, kai ji yra. Jis, 
apglėbęs paklusniai visa, ką sve
timieji yra padiktavę mūsų šven
tovėse.

Dėl Kazimiero Kapinių spin
dinčio vardo tai čia “gyvasis na- 
bašninkas” jau stačiai dvokia ir 
jį reikia mest lauk. Jis čia de
dasi airiškesnis net už patį kar
dinolą Kodį. Nėra tokio vardo 
kaip “Kazimiero Kapinės”. Toks
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1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
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[steigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

y Įsigijęs aukštus aprobatus p. 
Antanas Pilionis išėjo ginti prieš 
patriotinę visuomenę susikom
promitavusių hierarchų straips
niu, pavadintu “Palikime ramy
bėje mirusius, prikelkime gyvuo
sius nabašninkus”.

■J Ponas Pilionis išėjo visu pa
mokslininko talentu ir gera do
žą krienų krokodilo ašaroms. Tik 
visa bėda, jog, kalbėdamas apie 
kapinių sklypų savininkų ir lie
tuvių bendruomenės pastangas 
apginti savo teises, parodė tokį 
didelį nesusivokimą, kad ne tik 
neištraukė vyskupo iš purvyno 
bet ir pats į jį nugrimzdo. Pa
mokslininkas, mat, yra vienos 
krypties deklamatorius. Jam 
yra persunkus uždavinys logiškai 
analizuoti įvykius pagal jų ver
tę, kaip yra spaudoje įprasta. 
Jeigu Pilionis būtų turėjęs bent 
.kiek žurnalistinės įžvalgos, būtų 
Nesunkiai pastebėjęs, kad savo 
temątikoje jis kaip tik save ir 
pristato lietuviškajai visuome
nei, drauge su tais svetimųjų 
tarnais, kaip “gyvuosius nabaš- 
hinkus”. čia juos ir galėtume 
palikti, kaip apgailėtinus nevy
kėlius. Bet Pilionis pertempia 
savo nesusivokimo ribas tide, 
kad jo paties ir aptarnaujamų 
menkysčių “gyvieji lavonai” ima 
taip, dvokti, jog tokią taršą su
sipratusios visuomenės aplinko
je reikia šalinti, kad ir su kle
bonišku kabliu. Tik žvilgterėki
me į šio lietuviškumui negyvo 
žabašninko mintis:

Padūsavęs, kad “kapų admi
nistracija pasiskubino ir neat
kreipė dėmesio j lietuvių laido
tuvių tradicijas”, tarsi staiga 
nubudęs nabašninkas, stebisi: 

■“bet kilus nepasitenkinimui ir 
jĮradė j us aliarmuoti spaudoj e, 
Bei ruošti demonstracijas, “kab- 
lys” buvo pašalintas. -Laidotuvių

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

- —___—_____—

žmonių pabaisa. Kad prasiverž
tų prie amžinojo poilsio vietos su 
mirusiuoju, kaimyniniai kapai 
yra išrausiami biaurių sunkve
žimio ratų, o kaimyniniai pa
minklai turi būti pargriaunami. 
Ar tai nėra išniekinimas šven
tos kapų ramybės ir artimųjų 
jausmų, stebint ir išgyvenant 
tokias mirusiųjų ekzekucijas? 
Kokią teisę cigarus traukantys 
archidiecezijos samdiniai turi be 
mirusiųjų šeimų sutikimo griau
ti jų pastatytus paminklus ir 
vėl juos atstatinėti be šeimos in
žinierių priežiūros? Slapukui Pi- 
lioniųi tai nerūpi.

Laidotuvių apeigos pagal “pa
sirinkimą” yra kita čigoniška 
apgaulė. Miręs žmogus juk ne
turi jokio pasirinkimo. Nevie
nas senosios kartos krikščionis, 
demonstravęs prieš nekrikščio
nišką laidojimą, buvo savo vai
kų palaidotas po kabliu, nes ku
nigams ir vaikams rūpėjo jo pi
nigai, bet ne valios vykdymas. 
Toks “pasirinkimas” suskaldo 
krikščioniškas šeimas, sukelia tė
vų nepasitikėjimą vaikais ir ap
kartina senosios kartos paskuti
niąsias gyvenimo dienas, žino
ma, p. Pilionis to nemato ir ne
nori matyti. Jis perdaug negy
vas dievobaimingų žmonių siel
vartams ir šauksmams.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga 

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

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

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

Thflfix to 
n ne R.id<r

augti - taupykite!

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį •

kapinių suniekinimas kovojančių 
pasauliečių pastangomis yra ati
taisytas ir inkorporuotas kaip 
šv. Kazimiero Lietuvių Kapi
nės. Ponas Pilionis turėtų užsi
dėti akinius ir paskaityti kaip 
iš tikrųjų mūsų kapinės vadina
si “ant tvoros”. Deja, ne ant 
didžiųjų vartų, čia Pilionis ga
lėtų užsitarnauti bent jau mini
malų nuopelnėlį, pasiteirauda
mas vyskupo ir kardinolo, kodėl 
“kaštuotų perdaug pinigų” pa
taisyti suklastotam kapinių var
dui ant didžiųjų vartų, bet ke
liasdešimt tūkstančių dolerių iš 
mūsų kapinių iždo neapkenčia
mam sunkvežimiui — tai tik pa- 
šnabždus mažmožis. Apie tai ne
sisieloja nei Kodis, nei vysku
pas, nes, reikalui užėjus, jie tu
ri p. Pilionį. Pilionis čia panau
dojamas kaip “gyvasis nabaš- 
ninkas”. Jam sudarkytas kapi
nių vardas visvien spindi aukso 
raidėmis.

Tokie Pilionio pareiškimai tik
tai atskleidžia pasibaisėtiną dva
sinės buities ■. spragą ■ tarp tikin
čiųjų bendruomenės ir kleboni
jos tipo dvasiškių. Ji primena 
viduramžio laikų epizodą tarp 
visagalinčio monarcho ir suvar
gusio baudžiauninko. Vieną kar
tą didžiai nusipelniusiam bau
džiauninkui monarchas pareiškė 
išpildysiąs betkurį jo didžiausią 
norą, jeigu tokį jis paminėtų. 
Nuskurdęs baudžiauninkas mal
davo išvaduoti jį iš utėlių, nes 
savo gyvenime per jas jis dau
giau nieko nematęs. Bet monar
chas neturėjo jokios nuovokos 
apie utėles. Jis ne tik jų nebu
vo matęs, bet net nei girdėjęs 
apie tokių parazitų egzistavimą. 
Gyvenimo praraja buvo tokia di
delė tarp šių asmenybių, kad 
nors ir ta pačia kalba kalbėdami, 
viens kito negalėjo suprasti ir 
problema liko neišspręsta.

šis pavyzdys paryškina gyve
nimo bedugnę, kuri vis tamsėja 
tarp patriotiškos lietuvių visuo
menės ir lietuviškų parapijų kle
boniško tipo dvasiškių, šios mū
sų šventovės, sukurtos vargo 
žmonių skatikais kaip nesu
griaunamos pilys mūsų tautos 
ateičiai Amerikoje, dabar užleis
tos nutautinimo utėlynais. Pa
maldos, mokyklos, prieglaudos, 
kapinės... aptarnauja politikas

Škotijoje, Braemar mieste, netoli Aberdeeno, Jimmy Fraier su žmona turi krautuvę, kur pardavinėjami iš gyvuliu 
ragy ir kauly pagaminti suvenyrai. Paveikslo kairėje mitomas iš ragy padarytas burinio laivo modelis, dešinėje

— amatininky dirbtuvė.

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__
Minkštais viršeliais tik ____ __________ ,__________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

apeigos šiandien atliekam OS pa- 
gal mirusiojo artimųjų norą to
kia kalba, kokia jis pageidauja. 
Karstas tiesiai iš bažnyčios yra 
palydimas prie duobės. Pamink
lų įrašams taip pat nuimta cen
zūra. Žinoma, tik kad nebūtų 
įrašomos tokios mintys> kurios 
nesiderina su krikščioniška ar 
kapų dvasia... Kazimiero Kapi
nių vardas jau iš tolo auksinėm 
raidėm išrašytas spindi iškabin
tas ant kapinių tvoros. Taigi, 
atrodo, laimėta viskas, ko no
rėta ir reikalauta”.

Čia Pilionio ignorantiškumui 
ribų nėra. Visų pirmiausia, jei- 
ir būtų taip gražu, kaip jis siau- 
ražiūriškai viską mato, tai ir ta
da vyskupui ir klebonams tektų 
rausti iš gėdos, kad jie nei piršto 
nepajudino padėčiai pagerinti. 
Priešingai, vyskupas ir kai ku
rie klebonai nėrėsi iš kailio, kad 
tik mūsų vargo žmonės nieko 
nelaimėtų. Ne vienas jų su pa
sipiktinimu yra užtikrinęs pagal
bos maldaujantiems dievobai
mingiems žmonėms, esą, “iš to 
nieko neišeis”... Jokios pagalbos 
nei suraminimo!

Deja, dabar gudragalvis Pilio
nis giriasi, kad “laimėta viskas”. 
Kaip tai atsitiko? Nagi, “pradė
jus aliarmuoti spaudoje, bei 
ruošti demonstra’cijas”... Deja, 
pasauliečiai neturi už tai dėkoti 
Pilioniui, vyskupui, klebonams 
ar kitiems “gyviems nebašnin-. 
kams”. Jie patys tai atsiekė 
priemonėmis, kurias dabar Pilio
nis išėjo smerkti, kitų šiaudadū- 
šių įsakytas.

Bet ar viskas laimėta? Čia ir 
išryškėja šių veidmainių pažiū
rų siaurumas. Kablys neva pa
šalintas, bet dar biauresnė maši
na išgalvota mūsų pinigais, šis 
naujo tipo sunkvežimis yra skly
pų savininkų ir dievobaimingų

ikščionybės supro- 
jis randa kleboną 

nerojum, gi suvargusią dievo
baimingą moterėlę vertą teismo 
ir satisfakcijos. Palionis čia pa
sirodo kur kas žiauresnis už ana 
viduramžių monarchą, kuris, ne
sugebėdamas išnaudojamą varg
šą išgelbėti iš utelių, bent pali
ko jį ramybėje. Pilionis nenori 
palikti ramybėje tų, kurie pa
gal Kristų ieško teisybės. Kris
tus tokiem pažadėjo dangaus 
karalystę, gi Pilionis geriau ve
lytų, kad klebonas dar daugiau 
satisfakcijos dolerių iš jos iš
spaustų už jos drąsą prasižioti. 
Ar mes galime rasti dar aršes
nį pavyzdį “gyvo nabašninko” 
lietuvių visuomenėj kaip šis dva
sinės priespaudos propaguoto

jas per religiją.

Galima būtų dar ilgai kalbėti 
faktais ir pavyzdžiais, bet lietu
viška visuomenė yra sąmonin
ga ir šioje pastangoje vieninges-

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo, susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

LMas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje driejuose tomuose. 
Kainuoja po ;4 doL-toma?. -; Juose yra 517. psL

Jurgis Gliaudą,'SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos, pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
daihiautojų ir tiltTĮ statytojų su sovietais sukeltu mitų miglose apie 
b^^^į^^nįtffilziną.'i iS8-'psI^ kaipa ’3 doL
.\’. ^rgis ^liawia}. AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap- 
rašoma Lietuvos- vyriausybės kapituliacija pries bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.
'5^$t^^»:'*RW^'G^rilMAŠ I LAISVę. Sibiro tremtinės atsi- 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- 
vip. dalit.j Aptašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams; 526 psL, Setais viršeliais, kai- 
mioja ,6 dol. . ■ S?; '1". "

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

■ J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
Išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psL, $4,00.

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraiti*, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriau* pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskayimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

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

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

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

čekį ar piniginę perlaidą.

nė, negu oet Kur. Judėjimas uz 
pasauliečių teises savose insti
tucijose yra garbingas, stipriai 
atsirėmęs j Amerikos Lietuvių 
Bendruomenę ir turi jos pilną 
paramą, kaip tas nesmagiai iš
ryškėjo mūsų vieningumo ardy
tojams. Tų, kurie savo sąžinę 
yra atidavę mūsų tautinių ir re
nginių židinių likviduotojams, 
joki faktai neįtikins. Iš jų kro
kodilo ašarų galime spręsti, kad 
jie pasiryžę pasilikti svetimųjų 
orbitoje. Jie ir pasiliks tais “gy
vaisiais nabašnininkais” mūsų 
lietuviško gyvenimo vieškelių pa
grioviuose. Jų prikelti nei ne
bandysime. Kristus pasakė, “at
pažinsite juos iš jų darbų”. Ti
kintieji dar norėtų pridėti: “ir 
iš jų dvokiančio tvaiko savo tau-

^AUAMONAS PAGIEŽA

’Ar galima prikelti gyvuosius nabašninkus

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. '•
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Perversmas darbo žmonėms išnaudoti
Praeitą sekmadienį visoje Sovietų Sąjungoje buvo 

minima 1917 metų lapkričio 7 dieną padaryto perversmo 
sukaktis. Sovietų spaudoje pasirodė straipsnių apie “Di
dįjį Spalį”, paminėti keli perversmo dalyviai, bet visas 
valstybinis propagandos aparatas šia proga buvo įkinky
tas darbininkų lenktyniavimui ir darbo našumui pa
gerinti.

Komunistai valdo didžiausius žemės plotus ir išnau
doja nepaprastai didelius žemės turtus, bet nepajėgia 
pasigaminti pakankamai duonos, mėsos ir apavo paverg
tiems gyventojams pamaitinti ir aprengti. Pavergtų 
kraštų gyventojai manė, kad šiais metais galės geriau 
pavalgyti ir šilčiau apsirengti, bet artėjant Spalio per
versmo sukakčiai jie įsitikino, kad jiems primetamas dar 
didesnis išnaudojimas. Darbininkai verčiami dirbti il- 

■ gesnes valandas be didesnio atlyginimo,* o visoje eilėje 
vietovių jie Verčiami dirbti šeštadienius ir sekmadie
nius visai be jokio atlyginimo. Anksčiau buvo pasako
jama ir rašoma, kad ir darbininkai turi palenktyniauti 
Lenino garbei, bet dabar jau kalbama apie “Didžiojo 
Spalio garbę”.

Rusų primesti valdovai pavergtai lietuvių tautai 
Spalio perversmo išvakarėse šitaip rašė:

“Svarbiausias ūkinių vadovų, partinių, profsą
junginių ir komjaunimo organizacijų uždavinys — 
toliau ryžtingai šalinti trūkumus, gerinti visų ga
mybos grandžių veiklą, ir organizatorinį darbą ma
sėse, kurio / tikslas- — visapusiškai kelti gamybos 
efektyvumą ir įvykdyti šių metų užduotis pagal vi
sus techninius ir ekonominius rodyklius, dar plačiau 
išvystyti socialistinį lenktyniavimą Didžiojo Spalio 
54-jų metinių garbei”. (Tiesa, 1971 m., rugs. 25 d.,

Auga trečioji galybė Amerikos kontinente
(Specialus Naujienų korespondentas)

Brazilija yra pats didžiausias 
kraštas Pietų Amerikoje, kuri 
net yra vadinama kontinentu. 
Gyventojų skaičius taip pat ne
paprastai auga. Niekas tikrai 
nežino tikslaus gyventojų skai
čiaus, bet apskaičiuojama, kad 
dabar Brazilija jau pasiekė 100 
milijonų gyventojų. Taigi pagal 
gyventojų skaičių Brazilija yra 
antroji galybė po Amerikos šia
me kontinente.

Brazilijos politinis gyvenimas, 
galima sakyti, stabilizavosi, nes 
ją kankinę komunistiniai tero
ristai baigia išnykti. Jie savo jė
gas permetė į Argentiną ir Urag- 
vajų. Tai nauja komunistų stra
tegija, kad Pietų Ameriką reikia 
apsupti iš kraštų, o vidurys sa
vaime sugrius.

Brazilija šiandie daugiausia 
dėmesio kreipia į jos ekonominį 
pakilimą. Dievas yra brazilas, 
tad jam reikia ir tarnauti. Tai 
nauja dvasinė jėga, kuri skati
na brazilus daugiau rūpintis sa
vo kraštu. Brazilas žino, kad jis
yra didelės šalies žmogus, kad jo o skolų beveik nėra.

kraštus. Nevisi žino, kad Bra
zilija jau prieš 15 metų pradėjo 
gaminti namams keltuvus, kurie 
yra parduodami visame pasau
lyje. Brazilijos tekstilės pramo
nė per paskutinius šešis metus 
tiek išsivystė, kad jos gaminiai 
yra parduodami Afrikoje, Azi
joje, Europos valstybėse ir net 
Amerikoje. Brazilija iki šiol 
buvo laikoma svarbiausiu pro- 
dukuotoju kavos. Jos didelius 
kiekius parduoda ir šiandien. 
Tačiau kavos promanę pradeda 
konkuruoti pramoniniai gami
niai. Todėl užsienio balansas 
yra palankus Brazilijai.

Per tokį ekonomini pakilimą 
Brazilija 1970 m. savo bankuo
se turėjo didelius rezervus auk
so ir svetimos valiutos, kuri sie
kia tūkstantį du šimtu tūkstan
čių milijonų dolerių. Toks re
zervas susidarė sumokėjus sko
las užsieniui ir sumokėjus už 
gautas pramonei mašinas. Tai 
valstybei geras ženklas, kad val
stybės bankuose rezervai dideli,

bojo, bet stengiasi pakelti ir k r aš 
to gyventojų švietimą bei svei
katingumą.

Be viso to, Brazilija pasiryžo 
pravesti ilgiausią greitkelį, taip 
vadinamą “Carretera Trans 
Amasonas”. šį greitkelį stato 
savo jėgomis. Jis eis per Ama- 
zonos sritį ir jungs Atlanto van
denyną su Didžiuoju, perkirsda
mas Perų valstybę. Tai bus pir
masis šiame kontinente ilgiau
sias greitkelis, kuris jungs du 
pasauliu, šį greitkelį mano už
baigti ateinančiais metais ir jį 
su didelėmis iškilmėmis atida
ryti, nes šis greitkelis bus pa
minklas 150 metų Brazilijos 
Nepriklausomybės sukakties, 
kuri kaip tik ir bus 1972 metais, 
šis greitkelis bus 14 tūkstančių 
kilometrų ilgio.

Kaip Žinome, Brazilijos Ama
zones sritis tuo tarpu dar nėra 
ištirta. Čia ne tik yra gausi ir 
dar nežinoma gyvūnija, augme
nija, žemės turtai, bet ir dar ne
žinomos žmonių rasės, kurių 
ūgis yra milžiniškas ir rankos 
tokios ilgos, kad siekia žemiau 
kelių. Dabar vedant šį greitkelį 
bus galima ištirti ir džiunglių 
paslaptis.

Šis greitkelis turės ir didelę 
ekonominę bei kultūrinę reikš
mę. Prie greitkelio bus kuriami 
kaimai, miestai, kuriuose bus 
statomi fabrikai, kuriuose bus 
apdirbamos džiunglių medžia
gos į naudingus gaminius.

Dar dešimtmetis ir Brazilija 
pasidarys antrąja Amerikos 
kontinente galybe.

Valencia
Indijos premjerė Indira Gandhi važi- 
nėja po Vakary valstybes, ieškodama 
pritarimo Indijos užimtai pozicijai 
santykiuose su Pakistanu. Premjerė 
patenkinta, kad Amerikos vyriausybė 
nutraukė ginkly siuntimą Pakistanui.

plotai dideli ir kad jo žemė turi 
visokių turtų, todėl reikia dirb
ti, kad Brazilija pasidarytų do
minuojančia ir daug reiškianti 
pasaulyje tauta.

Ekonomistai'ir statistikos ži
novai daugiausia dėmesio krei
pia į Vakarų Vokietijos ir Japo
nijos technikinę pažangą ir pro
dukciją, bet užmiršta, kad ir 
Brazilija savo produkcija smar
kiai vejasi produktinguosius
■BMraMamMMWKM

Brazilija pagamina per metus 
5 milijonus tonų plieno. Nega
na to, jie pradėjo ir automobilių 
pramonę. Automobilių per me
tus parduoda 300,000. Be to, 
Brazilija jau gamina aukšto to
nažo laivus ii- netrukus pradės 
gaminti cisterninius laivus per
vežimui alyvos ir žibalo.

Tai dar nėra viskas. Brazilija 
ne tik žengia stipriu žingsniu 
pramonėje, žemės ūkyje, preky-

užmokėjo už paskelbtą protestą. Stalinas privertė juos 
prisipažinti prie nebūtų kaltinimų ir sušaudė juos, kaip 
“pasiutusius šunis”. Jiedu žinojo, kad bolševikų partijos 
centro komitetas gavo milijonines sumas iš vokiečių ge
neralinio štabo ir kad jie nedirbs ne tiktai proletariato 
arba darbo .žmonių, bet nedirbs ir rusų tautos naudai. 
Karo metu bolševikai dirbo vokiečių militaristų naudai, 
o vėliau jie dirba tiktai savo naudai. Prieš 54 metus, bol
ševikai pagrobė valdžią Rusijoje, o per visą tą laiką svar
biausias jų tikslas buvo išsilaikyti valdžioje. Jie vartojo 
pačias žiauriausias priemones valdžiai ginti. Jie išžudė 
ne tiktai komunizmo idealais susižavėjusius rusus, bet 
šimtais žudė, Lenkijos, Vokietijos ir net Lietuvos ko
munistus.

Perversmą padarę bolševikai ne tiktai valdžioje iš
silaikė, bet jie sugalvojo tokią žiauraus išnaudojimo sis
temą, kokios pasaulio istorija dar nežino. Jie suvalsty
bino visą pramonę ir žemę, kad galėtų dar labiau iš
naudoti pavergtus darbo žmones. ‘^Didžiojo Spalio” su
kakties proga jie galėtų skirti gyventojams daugiau 
maisto ir duoti geresnių drabužių, bet to jie negali dary
ti. Maistas ir apavas reikalingas kariuomenei ir sovietų 
policijai šerti, kad ji galėtų ginti valdžią. “Didžiojo Spa
lio” sukakties proga ne tiktai pačioje Rusijoje, bet rusų 
pavergtoje Lietuvoje skelbiamas sustiprintas darbinin
kų lenktyniavimas, kad jie dar daugiau pagamintų mais
to ir kitokių gėrybių, valdžią prieš 54 metus pagrobusiai 
bolševikų grupei. Lietuvon sovietų policija atnešė tiktai

I

pažinau, o kitų nepažinau. Bet 
visi tvirtina, kad Naujienos 
yra pats geriausias dienraštis. 
Negaudamas Naujienų, neži
nai, kas darosi Chicagoje ir 
visame pasaulyje. Naujienos 
labai gražiai aprašinėja ir 
Amerikos lietuvių rūpesčius.. 
Naujienos turi gyvuoti . ilgus 
metus, jos reikalingos, todėl 
aš čia ir atvežiau šį čekį... Tai 
bus metinei mano prenumera
tai ir Naujienoms, kad jos ir 
toliau viską teisingai ir supran
tamai aprašinėtų, kaip tai da
rė iki šio meto.

Padėkojome Niek Matuliui 
už auką ir paraginimą tęsti 
vedamą darbą.

Naujienietis

GERA ATMINTIS
— Kiek kartų aš prašiau, kad 

netriukšmautum?
— Septynis kartus, mamyte.

Petrograde 1917 m. lapkričio 7 d. perversmą padarė 
maža bolševikų partijos grupė, kuriai vadovavo Vladi
miras Leninas. Rusų kalendorius buvo atsilikęs, todėl 
lapkričio 7 diena Rusijoje buvo tiktai spalio 25-oji. Dėl 
atsilikusio kalendoriaus patys bolševikai lapkričio per
versmą dar ir dabar vadina Spalio revoliucija, arba 
Didysis Spalis. Vėliau patys bolševikai atsilikusi rusų 
kalendorių pritaikė prie viso pasaulio vartojamo ka
lendoriaus.

Nutarimas ruošti perversmą bolševikų partijos 
centro komitete buvo padarytas spalio 10 dieną. Spalio 11 
dieną keli įtakingi bolševikų partijos nariai protestavo 
prieš tokį nutarimą. Jie buvo įsitikinę, kad toks pervers
mas rusams nieko gero neatneš. Protestavo Grigorijus Į vargą. Tai tvirtina kiekvienas lietuvis, turėjęs progos 
Zinovjevas ir L. Kamenevas. Vėliau jiedu labai brangiai Į pamatyti gyvenimo kasdienybę.

Ilgametis Chicagos 
tojas, dabar .'žiemas, praleidžia 
pietuose. Jau kelintas metas 
žiemomis jis gyvena Arkansas 
valstijoje, Hot Springs mies
telyje.

Savo laiku Chicagoje ir jos 
apylinkėse gyveno keturi bro
liai Matuliai, kovotojai prieš 
caro valdžią, šiandien broliai

kapinėse, o Niek Matulis išva
žiuoja Į Hot Springs.

— Mačiau, kad garsinote sa
vo banketų, tai nutariau atva
žiuoti ir pasimatyti su senais 
savo pažįstamais, — tarė Matu 
lis atvažiavęs į Chicagą. — Tu 
rėjau ir kitų reikalu, bet jau 
buvau pasiilgęs savo draugų, 
todėl ir atvažiavau... žinau, 
draugų jau mažai teliko. Aš 
jau einu 85 metus, tai mano 
amžiaus draugų beveik nėra...

Matulis niekad neužmiršta

likusavo giminių. Lietuvoje 
-sios sesedrys - tūri jšeimaš, 
Niek Matulis turi daug vaikai
čių. Prieš Kalėdas jis kiekvie
nam pasiunčia siuntinį. Kiek
vieną metą jam išeina apie 28 
siuntiniai giminėms ir jų vai
kaičiams.

— Gali jie sakyti ir rašyti, ką 
jie ten nori, bet mes čia visvien 
geriau gyvename ir galime pa
siųsti jiems siuntinėlį retkar
čiais, — aiškina Matulis. Siun 
tėme jiems siuntinius anks
čiau,, reikia pasiųsti ir šian
dien. . , •; .

Niek Matulis ir Naujienų ne
užmiršta. Užsuko į Naujienas, 
padėjo 200.00 čekį ir tarė:

— Aš be Naujienų negalė
čiau gyventi. Jei kurią dieną 
suvėluoja, tai aš jau nerimau
ju. Bet aš matau, kad ir kiti 
panašiai galvoja... Bankete 
mačiau daug žmonių. Vienus

ATSPĖJO
- i - .

—į- Kokios būtybės gali gyven
ti j proj ė ir sausumoje?

— Jūreiviai T

POETŲ. PAŽINTIS
Jį genijum svajoj laikiau,
Bet susitikome paskiau,
Ir štai tik apmaudas, dievaž — 
Tai asilas, toks pat kaip aš!

šluota

PAKLAUSĖ GYDYTOJO
— Sakiau, kad gali gerti vyną, 

tik atskiestą.
— Daktare, aš atskiedžiau.
— Kuo?
-— Degtine.

. TEISME
— Liudininke, kalbėk tik tai, 

ką matei, o ne tai, ką girdėjai. 
Kada gimėte ? Ko tylite ?

— Ponas teisėjau, apie tai aš 
žinau tik iš kalbų...

ZIGMAS JONYNAS

GYVENIMO KELIAIS
s '

Ištraukiau iš stalčiaus Vidaus reikalų 
ministerijos aplinkraštį ir pasiūliau Bal- 
damui pasiskaityti. Aplinkraščiu buvo 
pavesta viršaičiams gyventojų maitini
mo reikalus vietoje su teise nusižengėlius 
bausti ligi dviejų savaičių arešto. Perskai
tęs aplinkraštį, Baldamus suminkštėjo, 
bet vis ginčijo nurodinėdamas, kad minis
tro aplinkraštis tai dar ne įstatymas... Aš 
toliau aiškinau:

“Šiuo metu gyvename nenormalius lai
kus. Netvarkai sustabdyti reikia griebtis 
drastiškų priemonių. Pakartotinai perspė
tas ir nepaklausęs dabar esi baudžiamas 
septyniomis paromis arešto ir nuo ryt die
nos pienas privalo būti pardavinėjamas 
Kybartų gyventojams. Po trijų dienų Tams 
ta atvyksi bausmės atlikti. Iki tol gali vyk
ti į Kauną, kur jūsų brolis yra Prekybos ir 
Pramonės ministerijos direktorius. Jis 
greičiausiai pažįsta Vidaus Reikalų minis
trą Joną Vileišį, kuriam galėsite visą rei
kalą išdėstyti ir jis galės aplinkraštį at
šaukti, o tuo atveju ir tamstai skirtoji bau
da atkristų.

Po šios mano kalbos išsiskyrėme. Ry

tojaus dieną Baldamus pieną pardavinėjo 
jau Kybartuose. Bet jis visvien vyko Kau
nan, kur nieko nepešė ir aplinkraštis ne
buvo atšauktas. Pieną ir toliau Baldamus 
siuntinėja kybartiečiams, tai ir nuo bau
dos buvo atleistas.

Reikėjo gyventojus aprūpinti maistu. 
Valsčiaus valdyba nutarė pareikalauti iš 
ūkininkų pristatyti po du kilogramus duo
ninių javų nuo kiekvieno jų turimo margo 
žemės, bet nuo šios pyliavos atleista po du 
margus nuo kiekvieno žmogaus ūkyje 
savo ar samdomo, be lyties ir amžiaus skir
tumo. Ūkininkai šiam nutarimui nesiprie
šino. Supylė didelį kiekį duoninių grūdų. 
Valsčius grūdus dalino į vargą pateku
sioms šeimoms pagal seniūnų pasiūlymus. 
Atsimenu šikšnių seniūnas pranešė, kad 
Gramodskio šikšnių dvare gyveno labai 
suvargusi šeima, kuri išsipardavė net pa
talynę, kad bent kiek maistu apsirūpintų. 
Nuvykau į dvarą visą reikalą patikrinti. 
Radau pasibaisėtinas sąlygas. Kumečio 
namelis molinis ir į žemę susmukęs, drėg 
mė neišpasakyta. Visa šeima — tėvai ir 
mažamečiai vaikai plaučių džiovos ka
muojami... Tuojau suteikiau piniginę 
pašalpą patalinei nusipirkti. Paskyriau 
kviečių ir rugių bent pusei melų. Pridėjau 
ir piniginę pašalpą, šie žmonės liko bega
liniai dėkingi.

Pasitraukiau iš valsčiaus viršaičio pa
reigų ir nesužinojau kaip buvo sunaudoti 
ūkininkų supiltieji javai. Šis būdas su
šelpti į vargą patekusią biednuomenę be
ne vienintelis visoje Lietuvoje.

Miškų departamentas išleido taisykles 
aprūpinti statybine miško medžiaga ūki
ninkus, kurių trobesiai karo metu buvo 
sudegę. Atsirado valsčių valdyboms dide
lis darbas. Reikėjo aplankyti kiekvieną 
padegėlį, išmatuoti sudegusių trobesių pa
matus, pažymėt valdomos žemės kiekį ir 
kartu su Miškų urėdijos atstovu nustatyti 
atleistinos miško medžiagos kiekį.

Viršaičio pareigose reikėjo daug važi
nėti į ūkius visame valsčiuje ir apskrities 
valdybą. Prireikė turėti arklį. Vietos dva
rininkai nebuvo lietuviai. Daugiausia len
kai. Jų labai mažai kas rėmė atsistatančių 
Lietuvos valstybę. Ir savo dvarų arklius 
siuntinėjo Lenkijos kavalerijai. Iš Kybar
tų valsčiaus buvo kilęs ir lenkų frakcijos 
Lietuvos seimuose lyderis Budzinskis. Jis 
valdė prie Kybartų nedidelį Eustachavo 
dvarelį. Kartą atėjo du šio dvarelio darbi
ninkai ir pranešė, kad dvarininkas tikslu 
pakenkti atsikuriančiai Lietuvai aparinėja 
laukuose javus... Ryt dieną nuvažiavau 
patikrinti. Pervažiavau dvarelio kiemą ir 
nuvykau keliu į laukus. Radau darbinin

kus keliais plūgais aparinėjant pačiame 
žydėjime gražiai nuaugusius vikius... Bu
dzinskis buvo pasitraukęs į Rusiją ir nese
niai grįžo į namus. Nerado pakankamai 
mėšlo, aparinėjo vikius kaip žalią trąšą. 
Nieko niekam nesakęs grįžau atgal per 
dvarelį. Sutikau Budzinskį. Paprašė ma
ne užeiti stiklui arbatos. Užėjau. Supa
žindino su žmona. Arbatą begurkšnojant 
jis atnešė man ir parodė dokumentą bai
gimo agronomijos mokslų Halėje,'Vokieti
joje. Ar jis suprato, kad aš buvail atvy
kęs tikrinti jo darbininkų arimo . neži
nau. Apie tai nė jis, nė aš neužsiminėm. 
Gerai, kad turėdamas laiko Petrapily 
lankiau tris mėnesius agronomijos kursus 
ir šiek tiek nusimaniau apie šitokį vikių 
aparinėjiiną. Kitaip būtų išėjusi biauri 
provokacija...

Trūko raštingų žmonių. Suprantančio 
raštinės darbą sekretoriaus neturėjau. 
Laikiau arklį, mokėjau buto nuomą, tu
rėjau šeimininkę, pragyvenimas kainavo 
nemažai pinigų. Valsčius turėjo man už 
tai atlyginti, mokėdamas atitinkamą al
gą. Po poros metų darbo atsirado norin
čių man algą sumažinti. Kai kurie pasisiū
lė dirbti ir už mažesnį atlyginimą. Nesuti
kau savo atlyginmą mažinti. Turėjau du 
naujus darbo pasiūlymus: Vidaus reika

lų ministro pasiūlymą Ministerijos kance
liarijos viršininko ir Vilkaviškio miškų 
urėdo — urėdijos sekretoriaus pareigoms. 
Pasirinkau darbą urėdijoj, nors kancelia
rijos viršininko atlyginimas buvo kelis 
kart didesnis, šio pasirinkimo pagrindui 
sumetimai: bedirbdamas Miškų urėdijoj 
galėsiu gauti didesnį kiekį statybinės me
džiagos sudegusiems tėviškės trobesiams 
atstatyti ir arčiau gyvendamas galėsiu gel
bėti tvarkytis ūkyje, kad galėtume leisti 
du brolius ir seserį į mokslus. Visi trys ta
da lankė gimnaziją Naumiestyje. Urėdija 
laikinai buvo įsikūrusi Gauronskienės Pa
ežerių dvare ant to paties vardo ežero 
kranto. Netrukus ši įstaiga persikraustė į 
valdišką Paežerių buv. “podlesno’’ sody
bą. Pagal etatus Paežerių girininkui ir 

‘Urėdijos sekretoriui priklausė 10 ha paso- 
dos, kurios iš Žemės Tvarkytojo buvo gau
tos, bet tuometinio Miškų urėdo Petraške
vičiaus slapta nuo mūsų išnuomotos. Jau
tėme skriaudą ir pasiskundėm Miškų de
partamentui. Skundui patikrinti atvyko 
miškų inspektorius Gorodeckis. Skundas 
pasitvirtino. Miškų urėdą atleido, bet vė- 
Jiau paskyrė girininku Žemaitijon. Tada 
miškų žinyboje labai trūko tarnautojų. In
spektorius pasiteiravo kas parašė skundą.- J* ‘ - - *

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIS $ 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospecf 8-3229 
Rezid, telef.: WAIbrook 5-5076 

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

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef*; P Respect 8-1717

DR. S. B1E21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

A. ViLAiNiŠ meLAI‘stAM
kurie jau

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SE1T0N
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 ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

(Tęsinys)
Atsimenu, kaip prieš ket

vertą metų jis su savo žmona 
Sofija, sūnum Linu , dar paė
męs drauge ir amžiną grybau
toją Joną Vikarauską, tuoj po 
vidurnakčio išsirengė grybau
ti. Aš buvau nustebintas iki 
neslepiamos šypsenos. Jau bu 
vo vėlybas ruduo, tą naktį net 
buvo stiproka šalna iki stings
tančio ledo klanuose. Tad, kai 
jie nešė, krovė krepšius, mai
šus, o Jonas net ir pagalves 
nuvalkstė vis tiems grybams 
krauti, mane graužė juokas 
iki paširdžių. Galvojau, jog 
tokiu laiku, kai šalta, tai tie 
grybai jau nebedygsta, o kurie 
buvo išdygę prieš tai, bus su
šalę į ledą. O jie visai kitaip 
galvojo. Mačiau, jog dėl šal
čio įsidėjo ir karčiosios, ir tai 
ne vieną butelį. Man darėsi 
visai nebesuprantamas reika
las, nes nežinojau, jog jie va
žiuoja į privačius miškus, ima 
si degtinės ne tik sau dėl šilu
mos, bet veža dovanų tam pla
taus miško savininkui.

Na, ir ką aš pamačiau, kai 
jie, , saulei pakrypus į vaka
rus ir dangų užklojus debesims, 
grįžo iš miško. Aš stebėjau jų 
tokia jų sekine. Pasirodo, jog

GRADINSKAS

ta šeima. Ir sQuus, 
išaugo, nebejaučia 
bauti, bet kai juos paruošia 
šeimos stalui su geru padažu, 
tai valgo su tokiu pasigardžia
vimu, kad net ausys linksta.

žilo plauko sulaukęs nežino-j 
jau, kada geriausias laikas yra 
grvbauti, būtent, kai pradeda ^žinau, gal prie žuvavimo ir 
šalti. Visa tų mašinų sausa-’Ju?du iPrato’ kai 
kimšai buvo užgriozdyta gry
bų krepšiais ir maišais. L_._ 
kimšta i 
dar ant automobilio stogo gu
lėjo pririšti du

, kai
- ■ , kdro ir pokario metais gyveno

■ ” * . Pri- Danijoje. Ten ir jų jaunesysis
mašinos bagažinė ir 8Ūnu.« Juozas yra gimęs. Nors

Danija yra žinoma, kaip že-
Įėjo pririšti du pilni grybų m®s ūkio kraštas, bet, sako, jū- 
maišai. Jonas Vikarauskas vii- 5a *r. ne paskutinėje vieto- 
ko savo maišus net stenėdamas ie' Į® žuvies ten daug visokių 
į buto prieangį. Linksmas bu-|va^Ų yra gaminama. Galima 
vo Mečys - Žeimys, 
sūnus Linas. Tik jo žmonos' 
Sofijos veidas buvo apsiniau-

. Galima 
šypsojosi i » kaip ir Norvegijoje

Įnet žuvim kimštų dešrų. Gry- 
_ bai toje Danijoje ir ne pasku- 

kęs, lyg padanges užgulę de- |*nėje girdėjau,
besys. Ir tik vėliau sužinojau i°8 danai žuvį valgo su gry- 
kodėl. Juk tokia daugybė gry- b? Padažu- Tad nors jau da«- 
t___ _______ _ i . oiaii kain dvidešimt nipfn Vai

besys. Ir tik vėliau sužinojau jog danai ir žuvį valgo su gry-

giau kaip dvidešimt metų kai 
Aleksandravičiai, atvykę į 
Ameriką įsikūrė Čikagoje, bet 
vis dar nebus pamiršę ten be
gyvendami prigijusių įpročių.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

AM-FM RADIJAS 

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER. 

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

*.................................................................................................................... ............................................... ..............................

’pERKRAUSTYMAI *

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
— lt i E R £ N A S 

2047 W. 67th PL WAIbrook 54063

MOVING
Apdraustas perkrauatymts

Ii įvairi v atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek FRontier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

„ PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

{SOPHIE BARČUS,
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kik A. M.

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

Tel.: HEmlock 4-2413
7TJ9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL 60629
4. ■■■. ... ■ —

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

Ofisas 2750 West 71 st St. .
Tek 925-8296 v 

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą. -

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR. HANDS
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DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso telef? HEmlock 4-2123 
Rezid. tele.’— Gibson 8-6195 

Priima ligoniai 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. Bar- 
dažai. Speciali pagalba kojom*

* (Arch Supports) ir t t
Vak 9 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Mm»! OnFy fpq mi 
ioMt fijw

bų nuvalyti, sudoroti tai ne 
valandos kitos darbas, ypač 
be gausios šeimos talkos. Ir 
paskui, žinoma, juos gera
širdiškai išdovanojant geriems 
kaimynams ir pažįstamiems.I^a Pr°ga tenka pasakyti, jog
O koks tai didelis darbas, aš iie čia §ana Pasiturinčiai yra 
galėjau įsitikinti, matydamas Įsikūrę. Abu sūnus rūpestingai 
kaip prie jų trūsė bene tris die’išauklėjo, išmokslino. Jie yra 
nas Jonas Vikarauskas. Kieme lauk? ip lituanistines mokyk- 
plovė, valė grybus bačkose, llas* Ir Patys nenutolo nuo lie- 

o paskui [tuvių bendruomeninio gyveni- 
užtrukęs nio‘ Mėgsta ir lietuvišką spau

dą. Naujienas Aleksandravi
čienė perkasi kiekvieną nu
merį iš vakaro Bridgeporte. 
Vienas jų sūrius, Antanas, ro
dos, inžinierius, baigęs moks
lus prieš ketvertą metų, jau 
vedęs. Jie iškėlė jam labai šau
nias vestuves. Girdėjau, sve
čių dalyvavo apie keturi šim
tai. Jau ir tas Danijoje gimęs 
danukas, berods, apie mergi
nas sukasi.

virė vandens katilai, 
jau jų marinavimas
porą dienų. Kai jis dar daug 
jų ir džiovino, apkrovė visas 
krosnis, apdėjo stalus, kėdes. 
Virtines tų lepšių sukabino 
kambarių palubėse. O koks 
malonus kvapas iki sukelian
čio raugulio...

. r. , . -

Taigi, gal grybautojai ir ži
no, kada patogiausia girioje 
grybus rinkti. Po lapais, sa
manose, dar miško dengiami, 
grybai nesušąla ir tokiam orui 
esant, nebekirmyja, o grybau- Tiesą pasakius, Aleksan- 
toju tada sunku besutikti. Va-‘dravifiaInsl,!ki f°‘ SQbsvimo 
. . .... . v . sezonas nebuvo laimingas. So-kare eme snigti, ir visa žeme ... , ... °ui n- j-■ i • u “Ja buvo sunkiai susirgusi ir pabalo. Girdėjau, kaip grybau-i . . . .v ..... . .
tojai dūsavo, kad po ta balta į?™1™'
marška buvo’palaidoti ir visi Gal but, dar j. ten butų bu- 

, . x. . ... . , . , ,vusi ir šiandien, bet jos sunausgrvbai. O jų esą likę labai daug,!. . . .. ... . .. . . . . . . .° .laime pnkele ją ir is ligos pair jei ne tas sniegas, tai, tur . , \ L . .. . .... . .. .. . ... .talo. Antanui spalio menesiobut, kitą dieną į mišką butų'n/. ,. . ,v ;• „ .. .. i .. . , ,26 dieną jo žmona Dolores pavažiavę sir sunkvežimiu grybui . .T , . , . _ ,. v ? ... gimdė sveika dukterį. Tad spa-gausaus derliaus parsivežti.f,. on ,. .. ‘ . .. .
Tad aš netikiu, kad tokių lai- 1,0 30 “įen« ,J1 ..P^^bejo ?

. , . r . . . namus. Nors jaučiasi dar nevi-mę turėdamas Mečys Žeimysi . .1 4 . .....
galėtų atsisakyti nuo grybavo
me sporto. Gal tik laukia iki

KLL L.iuiau išdeginu, bet ma
lonumams galima ir pinigo iš
leisti, ypač kai jo uždirbama.

Barvydžiai turi batų taisy
mo dirbtuvę. Jis batus taiso 
labai gerai. Darbu visada už
verstas, Kaip jo neturės, jei 
tuo amatu jis jau vertėsi ir Lie
tuvoje, ir jo batų dirbtuvėje 
dirbdavo dar trys, keturi dar
bininkai. Siūdavo tada išeigi
nius aulinius batus ir mūsų 
šauniesiems kariams. Bet An
tanas Barydis turi didelį palin
kimą bei gabumų ir technikos 
dalykams. Jis kala kala pus
padžius, sustoja ir galvoja. 
Taip kokia įkyri apie techniką! 
mintis sustabdo jo rankų dar
bą. Jam laikrodžius pataisyti, 
ypač kambarinius, tai patys 
niekai. Jų gali čia kartais pa
matyti tokių senų, net nupirk
tų Maxwell gatvės rinkoje, vi
są kolekciją. Vieni jų juda, 
tiksena, skambina čirškia; ki
ti, žinoma, dar tyli, laukdami 
kada jų užgauta metalinė šir
dis vėl ims plakti. Dėl tos sa
vo mėgiamos žuvininkystės 
įrankių pritaikymo yra daug 
laiko pašventęs. Net, rodos, 
kaip ir išradimą tam buvo pa
daręs. Ir tai labai laimingą 
žuvininkams. Buvo sukons- 
truktavęs tokį, na, sakysime, 
džiovykla — žuvims išrūkvti 
pečiuką. Kai pagauni žuvį eže
re, tai tuoj ten pat gali ją ir- 
rūkyti, ir grįžti namo jau su
rūkytos žuvies^ kvapu. Neži
nau, kaip tai praktikoje pa
sisekė pritaikyti, bet konstruk 
cinio plano išpildymas buvo 
atliktas iki pačių smulkmenų. 
Jis daug sumontuoja, sukon- 
struktuoja ir parduoda puikių 
meškerkočių. Ir tai lyg pagun
dai turėdavo paprotį juos išsta 
tvti ir savo batu dirbtuvės lan
guose. Buvo labai gražu, ir 
daug kas sustodavo prie lan
go jų pažiūrėti. Sustodavo, 
žinoma, prabėgdami ir paaug
liai. Matyt, ir jų akis tie meš- 
kerkočiai viliojo. Ir kai juodu, 
kaip paprastai, išvažiavo sa
vaitgaliui prie ežerų, tai, kai 
pirmadienį grįžo, languose 
tik skyles berado.

(Bus daugiau)

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoj- 
gražiausios gėlės ir vainikai antk> 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
--------- -____ - n, . .................PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1410 So. 50th Ave., Cicero į
Telef.: TOwnhall 3-2108.9 j

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LA1D0JLM0 ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

sai sveika, bet įsu • dideliu 
džiaugsmu ruošiasi krikšty
noms, ' kurios, žinoma, bus 
šaunios su šampanu. Jau nau
jagimei parinktas ir vardas 
Kristina.

Sofija, tiesą pasakius, graži 
iš veido ir dar jaunai atrodo. 
Nors ji ir taip džiaugias savo 
sūnaus laime, bet mums Sofi
ją Aleksandravičienę teks jau 
vadinti močiute, žinoma, džiau 
gias abi šeimos. Nežinia tik, 
kaip Juozui išeis su tuo šam
panu. Anksčiau, būdavo, ret
karčiais jis ir užeigos duris 
praverdavo. Rodos, prieš sep
tynetą metų kažkokia kvaraba 
buvo čiuptelėjusi jj už pačios 

, tai nuo to laiko jis nė 
lašo i burną nebeima. Nežinia,

Turime ir daugiau laimingų 
grybautojų ir tame pačiame 
Bridgeporte. Sakysime, kad 
štai ir Aleksandravičių šeima. 
Sofija Aleksandravičienė ne 
tik mėgsta grybauti, bet ir la
bai laiminga grybautoja. Jos 
vyras, lyg nenoromis ištemp
tas į miškus, grybavimo spor
te niekada jos nėra privijęs. 
Aleksandravičienės, žiūrėk, jau 
pilnas grybų krepšis su kaupu, 
o jo odinėje išskėstoje terboje 
vos tik vienas kitas pasipūtęs 
lepšis, atrodo, lyg dairosi, kaip 
iš tos, žuvim dvokiančios ter- širdies, 
bos pasprukti.

Žinoma, jis meškeriojimo kaįp' išvengs dabar to stiklo, 
sporte, jau retai kieno kito pra jufc sūnaus dukters krikštynos
lenkiamas. Jis jau ilgus metus fai ne grybų šventė 
darbą turi žuvų apdirbimo pra-' 
monėje.

Kalbi apie vieną, o čia, kaip 
Tad gal ir žuvis pa- sakoma, jau niežti liežuvis, ir 

gal kvapą jį laiko geru drau- noris kalbėti apie kitą. Ir kaip 
gu ir plaukia prie jo įmestos nekalbėsi apie kitą, Antano ir 
plūdės, lyg norėdamas pasi-jGenės Bervydžių šeimą. Tik 

ji jau ir tem- 
giminei sekasi už anapus gy- pia savo vyrą nuo ežero kran- 
vųjų vandenų. O jau tada Jo- j0 j mišką. Antanas, pasirodo, 
nas Aleksandravičius, tik vos žuvį ir vandenį labiau mėgsta, 
plūdei sujudėjus, visai nesi-nei jo žmona mišką ir grybus, 
leidžia i pokalbį. Timpt aukš- Ret ką padarysi, Amerikoje 

v-.*- ~ jau moterų valia. Juk ir
priežodis sako, jog vyrai val
do pasaulį, o moterys — vy
rus. Sunku atsispirti, kad ir 
kaip benorėtum. Juk jei dieną 
priešinsies, barsies, tai naktį 
kaip už atgailą dūsausi. Bet 
negalėtų per daug skųstis ir 
Antanas. Argi jis nuo anksty
vo pavasario iki vėlyvo rudens 
dar neprisimeškerioja? Kiek
vieną savaitgalį ju niekados 
heraši tiBniuOšeJ’ VTs kūr nors 
prie ežero. Kartais dar pasji- 

___  „ . nia ir atostogas, ir tada jau 
Sofija Aleksandravičienė ne-Įsavaitei antrai važiuoja į žu- 
bijo susidoroti. Ji mėgsta ne.vingus Kanados vandenis. 2i- 
tik grybauti, bet ir juos valgy- noma,

plūdės, lyg norėdamas 
kalbėti ar sužinoti, kaip jų'pagelsta lapai

tyn meškerės kotą, ir taip si
dabrinė žuvelė pati dabar su
žino, kas ten dedasi už ana
pus sustojusio laiko. Ir taip jis 
iš ežerų niekada negrįžta be 
didesnio ar mažesnio grobio. 
Retai kada pasitaiko pagauti 
pačių didžiųjų, kaip kad lai
mingieji žuvautojai, atvaiz
duoti laikraščiuose. Bet pasi
taiko ir jam tokių atsitikimų^ 
kaip nebus, matyti, jis nede
da pastangų-jHu jį būtina?Iš
kliūti į laikraščius.

Ir su pagrybautais grybais

DETROIT, MICH. ,
Š. m. lapkričio 14 d. 11:45 

vai. yra šaukiamas Lietuvių 
Namuose Vliko Seimui ruošti 
komiteto (visų politinių gru
pių atstovų, posėdis, kurio me
tu aptarsime Vliko Seimui pri
imti numatytus darbus.

Taip pat yra prašomi visi 
Bražinskų ženklų platintojai su
balansuoti aukų lapus ir grąžinti 
neišplatintus ženklus su aukų la
pais.

Prano ir Algirdo Bražinskų 
vardu tariame nuoširdų ačiū vi
siems aukotojams ir ženklų pla
tintojams.

Vliko Seimui Ruošti 
Komiteto Prezidiumas

NEPAŽĮSTA KIŠKIO
— Mamyte, mūsų mokytoja 

nėra mačiusi kiškio.
— Kodėl tu taip manai?
— Aš nupiešiau, o ji klausia 

kas čia toks t

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lithuanian National Democratic 
klubo nariu susirinkimas ivyks tre
čiadienį lapkričio 10 dieną 8:00 vai. 
vak., Hollywood Inn salėje, 2417 W. 
43rd St. Yra jvairiy klausimu aptarti. 
Prašome visus narius dalyvauti.f Bernice temęulii, nut. rast.

— Chicapos Lietuviu Nailiųr Našliu- 
kiy ir Pavieniu Draugi ik o klubo susi
rinkimas įvyks lapkričio mėn. 12 d., 
penktadienį, Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St Valdyba prato visus na
rius ir nares gausiai dalyvauti, nes 
yra daug reikalų aptarti. Po susirinki
mo įvyks vaišės ir muzika tokėjams.

M Urbelis

— Jonllkiečių Labdarybės ir Kultū
ras Klwbo.lintaamas’ parengirpas ir to
kiai ivyks sekmadieni, lapkričio 14 d. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St 
Pradžia 4 vai. popiet šokiams gros 
geras Tony Valiūno orkestras. Bus 
skanių valgių, įvairių gėrimų ir gra
žių dovanų. Vaidyba ir komisija kvie
čia visus narius ir svečius atsilankyti 

|ir linksmai laiką praleisti su joniškie-tas kamuoja ir pinigo. 'aais A Kaly$

DOVYDAS P. GAIDAS GĖRALDAS 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

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTf 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

BUTKUS- V AS ATTIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003
___ _ - - — - ■ — - - 'W

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z2« 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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ATIDARYTA MOTERŲ 
Į DAILĖS PARODA
' Praėjusį jpenktadienj Illinois 
J.ietuvių Moterų Dailininkių 
draugija atidarė savo darbų pa
rodų Vaznelių krautuvės patal
pose, 2501 W. 71 st St. Čia rei
kia pastebėti, kad eikagieėiams 
žinoma Vaznelių krautuvė buvo 

gatvėje. Pasirodė, kad Vaz- 
neliai įsigijo prekybų, kuri se
niau buvo žinoma “Karvelio” 
5’ardu. Vėliau jų laikė Karvelio 
jaunieji giminaičiai, paskui pe
rėmė B. Pūkeleviėiūtė. šiandien 
ta įvairių suvenyrų, knygų, me
no objektu, plokštelių, kristalo, 
gintaro ir panašių prekių krau
tuvė yra jau valdoma žinomo 
fikagiečiams dainininko J. ir jo 
žmonos X. Vaznelių.
« Moterų dailės parodoje yra 
apie 70 darbų, kai kurie jau 
matyti kitose parodose. Daly
vauja: Z. Sodeikienė, V. Balu- 
kienė, M. Stankūnienė, A. Labo- 
kienė, Ambrozaitienė, J. Paukš
tienė, Banienė ir daug kitų.
I Čikagoje ir apylinkėse i drau
gijų susirašė jau apie 40 lietu
oju dailininkių. Tai gan stipri 
Pieninė jėga. Visoje okupuoto
je Lietuvoje panašioje moterų 
draugijoje yra vos virš 40 daili
ninkių. Čia Amerikoje sujungus 
visas moteris, o dar pridėjus Ka
nados dailininkes, susidarytų 
gan didelis darbščių ir gabių lie
tu vaičitj būrys.

į šiai parodai parinktu vieta 
gan ankšta, paveikslui sukabinti 
viens virš kito, kas sumažina 
įspūdį. Reikia, tačiau, atsimin
ti, kad praeityje buvo mada 
net ir labai žymių dailininkų pa
rodas ruošti mažose l'aryžiaus 
kavinėse, baruose. Tikras me
nas pastebimas ir kuklesnėse 
aplinkybėse. Tikrieji meno mė
gėjai susiras ir šių parodų, nors 
apie jų nedaug skelbta ir rašyta.

A. P.

ALTos metinis 
suvažiavimas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
31-sis metinis sueažiavimas 
įvyks š. m. lapkričio mėn. 13 d., 
šeštadienį, 10 vai. ryto, Midway 
House patalpose, 5100 So. Cice
ro Ave., Chicagoje.

Suvažiavimo išvakarėse, lap
kričio mėn. 12 d. nuo 7 vai. vak. 
iki 10 vai. vak., įvyks atstovų ir 
svečių priėmimas ir susipaži
nimas ALTos patalpose, 2606 
West 63rd St., Chicagoje.

Iškilmingos šv. mišios įvyks 
š. m. lapkričio mėn. 14 d. 10 vai.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽE
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
———

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8243

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. V A L A N T I N A S

r-”.. -............ - ----------------- - ...... ‘
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

č AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-92M

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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85 mėty amžiaus Nick Matulis iš Arizonos atskrido i Chicagą, kad su savo draugais galėtų da
lyvauti Naujienų bankete. Dešinėje matome Kazį Bartašių, Kazį Draugelį ir Niek Matulį, o 

kairėje sėdi p. Draugelienė ir p. Bartašienė.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARLA.TAS — VERTIMAI 

į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY f
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233ryto šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčioje, 4557 So. Wood St., ir 

| lietuvių evangelikų parapijos 
bažnyčioje, 6(>41 So. Troy St., 
Chicagoje.

ALTos Centro Valdyba kvie
čia visu skyrių bei bendradar
biaujančių organizacijų atsto
jus, metiniame suvažiavime 
dalyvauti.

ALT Informacija

niškumo idealiste (F. Bortke- 
vičienė); J. Daugėlos: Nuo Kra 
žiu iki Rugienio; Vytauto Bil- 
Įdušo: Paskutinis posėdis trijų 
dalyvių (Audėno, Raštikio ir 
Musteikio) prisiminimuose ir 
t. t. ir t. t.

Varpas gaunama, jei dar 
gaunamas, adresu: Manager 
Titas Briškaitis, 1211 No, 16 
Ave., Melrose Park, Ill. 60160

jpr-

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

SHIPPING HELP
GOOD PAY & BENEFITS FOR 

PERMANENT MEN.
APPLY IN PERSON

ACME - WILEY CORP.
2480 Greenleaf, Elk Grove Village

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublic 7-1941
, ------------------------------------- ----------------------

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

Atsiųsta paminėti
z

VARPAS, žurnalas tautos ir 
žmogaus laisvei, tautinei kul
tūrai ir lietuvybei. Nr. 10 1970 
— 1971 metai. Įsteigtas 1889 
metais. Leidžia Varpininkų 
Filisterių Dr-ja. Redaktorius 
Antanas Kučys. Administra
torius Titas Briškaitis. štame 
numeryje yra apie 30 Įvairiau
sių straipsnių; bendradar
biauja Vytautas Alantas. Juo
zas Audėnas, Balys Auginąs, 
Aldona Augustinavičianė, Vy
tautas Bildušas, Dr. Algirdas 
Budreckis, Jonas Daugėla. Liu 
das Dovydėnas, Dr. Kazys Kal
velis, Ksaveras Kaunas, Anta
nas Kučys, Balys Paramskas 
Dr. Vanda Sruogienė, Vladas 
Šlaitas ir Dr. Pranas Zunde. 
Iliustruota Z. Sodeikienės, E. 
Bildušienės, Dagio ir Kepa. 
laitės darbų reprodukcijomis

Tai jau nebe žiu-nalas, o so
lidi 224 puslapių knyga, išleis
ta 1,000 egzpl. tiražu. Redak
torius savo žodyje “Mielam 
Skaitytojui” rašo:

“Buvome paruošę vtisus 
straipsnius reguliariam 1970 
numeriui ir tikėjomės ji išleis
ti šių metų pradžioje, bet, de
ja, spaustuvė negalėjo laiku 
atlikti darbo. Taip pavėlavę, 
nutarėm šį numerį, papildžius 
jį kai kuria naujausia aktua
lija, pažymėti 1970 — 1971 me 
tų data”

Iš daugvbės rimtu rašiniu 
norisi bent keletą suminėti, k. 
a. A. Kučio: Antropologinės 
lietuvybės miglos; Dr. K. Kar
velio: Vakarų Įtaka okupuoto
je Lietuvoje; Kučio, Jurkūno, 
Daugėlos ir Rudžio (simpoziu
mas) : Lietuvių politinės ideo- 
l°£i.ios naujų idėjų šviesoje; 
Dr. Sruogienės: Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas; Dr. Pra 
no Zundės: Ekonomikos moks
las sovietų (okupuotoje) Lie
tuvoje; B. Paranisko: Huma

I I Š C H 1 C A G O S I R 
I APYLINKIŲ H

o

Pirmas sniegas
Nors keletas snaiguolių Chi

cagoje buvo pasirodę prieš ke
letą dienų, tačiau pirmas snie
gas oficialiai pasirodė tik pra
eitą lapkričio 8 dienos, pirma
dienio naktį apie pusiau dvy
likta. Nors antradienio rvta c • w V
mieste sniegas pavirto vande
niu. bet priemiesčiai liko pa
baltinti ir automobilių dang
čiai daugumoje baltuoja.

./Dar ne taip greit
Chicagos miesto Aplinkos kon
trolės komitetas įteikė Miesto 
tarybai potvarkio planą, kaip 
pagriežtinti motorvežimių tar
šos kontrolę, baudžiant oro 
teršikus piniginėmis ir net ka
lėjimo bausmėmis. Bet tai dar 
neskubu. Potvarkis turėtų pra 
dėti galioti nuo 1973 metų bir
želio 1 dienos.

Pirmoje eilėje numatyta 
drausti ir bausti keleivių vežio
jimo ir kt. transporto mašinos 
— autobusai, sunkvežimiai ir 
kroviniu vežimai. C

— A. a. Balio Pupalaigio mir
ties metinių proga bus atnašau
jamos šv. Mišios Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje š. m. lapkričio mėn. 
12 d. 7:30 vai. ryto, taip pat Šv. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
7:00 vai. ryto. Giminės, draugai 
ir pažįstami yra (įrašomi tą die
ną prisiminti Jį maldose. (Pr).

— “VARPAS” Nr. 10 Jau 
išėjo iš spaudos ir išsiųstas

PARDUODAMI
I§ MODELINIŲ NAMŲ RAUDAT 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

FOR SALE LOUNGE, HAIL. KIT
CHEN. 5 room rear apartment. 

5961 W. GRAND AVE. 
(Corner Grand & Austin Ave).

skaitytojams bei platintojams, nai 
Čikagoje jis gaunamas “Mar- kienė,

ginių’’ krautuvėje. Norintieji 
ši leidinį gauti paštu prašomi 
kreiptis į Titą Briškaitį 1214 
No. 16th Ave., Melrose Park, 
Ill. 60160.

— Muzikas Alvydas Vasaitis 
mokys dainas ir vadovaus lie
tuvių liaudies instrumentų or
kestrui “Grandies ansambly
je, kuris 1972 m. sausio 29 d. 
stato Lietuviškas vestuves, šiuo 
pastatymu “Grandis” praple
čia savo veiklą. Pastatymui 
pakviesta ir daugiau lietuvių 
liaudies meno žinovu. Ansambl 
liui vadovauja Irena Smieliaus 
kienė.

— Dail. Mikas Šileikis pado
vanojo gražų paveikslą komp. 
Juozo Strolios Fondo vakarui, 
kuris įvyks lapkričio 13 d., 8 
v. v., Menės salėje, šiuo vaka
ru fondas telkia lėšas išleisti, 
komp. J. Strolios kūrinius.

— Lietuvių Foto Archyvo 
surengtos varžytynės sėkmin
gai įvyko lapkričio 5 — 7 d. 
Čiurlionio galerijoje. Pelnas 
skiriamas išleisti lietuvių daiil- 
ninku darbu skaidres. Varžy
tinėms paaukojo savo kūrinius 
šie dailininkai: Adomas Var
nas, “Ruduo atplasnoja” — 
aliejus, Adomas Galdikas, 
“Kompozicija” — akrlika, Van 
da Balukienė, “Ruduo” — ak- 
rilika, Jonas Kelečius, “Kamie

— aliejus, Giedrė žumba- 
Gelmės” — emalis, Ni-

Naujienų bankete T. Blinstrubas (kairėje) kažką aiškina, o įo klauso K. Petrauskas, V. Žukauskas, 
išpildęs bankete linksmą programą, ir Naujienų redakcijos narys A, Pužauskas.

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE; 

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

ii . iii —

A. G. AUTO REBUILDERS
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

TERRA 
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

jolė Banienė, “Darželis” — alie 
jus, Povilas Kaupas, “Lee La
ke vasarnamis” — akvarelė, 
Antanas Nakas, “Pasaka’’ — 
akrilika ir aliejus, Antanas 
Petrikonis, “Pušys” — japoniš
ka akvarelė,k Juozas Kamins
kas, “Tėvynės -sargyboje” — 
akvarelė, Jadvyga Paukštienė, 
“Lelijos vaisiai” — -akvarelė, 
Vytautas Ignas, “Madoną” — 
medžio raižinys, Zita . Sodei
kienė, “Tarp sapnų ir tikro
vės” — ofortas, Marija Ambro 
zaitienė “Petunijos” — grafi
ka, Ona Baužienė, “Natiur
mortas” — medžio raižinys, 
Marija Ambrozaitienė, “It’s a 
small world” — litografija, Al
girdas Kurauskas, “Madona”
— medžio Yaižinys, žibuntas 
Mikšys, “Galvutė” — lino rai
žinys, Valentinas Ramonis, “Ku 
niga-ičkštis” — aliejus, Juozas 
Pautienius, “Gėlės” — aliejus, 
Bronius Murinas “Sodo takas”
— akvarelė, Adomas Galdikas 
“Kompozicija Nr. 2” — akrili
ka, Žibuntas Mikšys, “Kad būt 
sugrįžtum” — lino raižinys, 
Eleonora Marčiulionienė, “Dvi 
gėlės” — keramika, Petras 
Aleksą, “Bokštas” — geležis.

5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo
tas. 3 auto mūro garažas. Naujas 
gazu šildymas. Aluminum langai. 
Apie $8,000 nuomos. Pusė bloko nuo 
parko. $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. S38,500.

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

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetu 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. —- 
S19,000.

9 KAMBARIŲ modenius 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 
— $42.700.

Valdis Real Estate
f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

2 PO 4 MŪRINE, sziepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigh
ten Parke.

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

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

MAISTO KRAUTUVĖJ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir .biznio patalpą Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais iren 
gimais Judri vieta.

ŠIMAITIS -REALTY
2951 WEST 63 STREET

436-7878 ■> *

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr., 
po 3 mies., alumin. langai, karstu van
deniu šiluma gazu.. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie' parko. — 
$40,500 * ' - 1 ’
V KAMB. MŪR.,. moderni virtuvė ir 

vonia, alum, langai, karštu'-vandeniu 
šild. šazu. Marquette Parke? $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto, mūr., alum.
langai, šiluma gazuį- Įrengtas rūsys. 
2-ju autom.-garažas. ,Marquette Par
ke.- $30.500. ' ■' <

GRAŽUS 4 BUTU alum. lan
gai. karštu vandeni* 
dernios vonios, 
quette Parke.

VIRŠ 50 
pinis skl 
lawn. T

gražus kam- 
namui. Oak-

Eazu, mo-
Mar-

__  tų mūras. 2 
automdtnliuhnūro garažas, Marquette 
Parke.— Tik $88.000. f K

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-4)321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL i VI 7-3447

•NAUJIENOS” KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS • 

DRAUGAS IR BIČIULIS


