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VLIKO SEIME DETROITE

Lietuvos laisvės byla dabartinėj tarptautinėj politikoj

VIENAS Vliko uždavinių yra sekti pasaulio tarptautinę po
litiką, ją teisingai įvertinti,' pramatyti didžiųjų jėgų tikslus ir, 
jei įmanoma, įvykius kreipti palankia Lietuvos bylai kryptimi.

VISO PASAULIO

INDIJA LAIMI RYTU PAKISTANE, 
VAKARUOSE KOVOS VYKSTA KAŠMIRE

Kinija kaltina sovietu politiką
NEW DELHI. — Indijos premjerė Gandhi parlamentui pra

nešė, kad jos vyriausybė formaliai pripažino naują valstybę — 
Bengia Desh-Bengalų žemę ar Bengaliją. Tai yra buvęs Rytų 
Pakistanas, čia Indijos kariuomenė sparčiai stumiasi pirmyn į 
sostinę Dacca. Pakistano kariuomenė netvarkingai traukiasi gilyn 
į šalies vidurį, kur vis daugiau veikia bengalų partizanai. Indijos 
daliniai yra 60 mylių nuo Dacca miesto, užimti keli svarbūs 
miestai.

Dr. J. K. Valiūnas

Mes turime suprasti, jog kiek
vienas kraštas veda politiką, iš 
kurios tikisi sustiprinti savo pa
dėtį .pasaulyje ir tik retai daro 
politinius žygius, išeidamas iš 
humanistinio požiūrio taško ki
tų kraštų atžvilgiu. Pagal savo 
militarinę, geopolitinę, socialinę 
bei ideologinę santvarką ^ą^aų- 
lis po antro didžiojoTcaro pasida?- 
ilno į tris nenatūralius Mokus: n°J> Earsen, Petrosian ir kt. 
Vakarų bei demokratinį, komu-., 
nistų kontroliuojamą ir vadina
mąją neutraliųjų kraštų.

Pirmiausiai pažvelkime į Va
karų bloką Europoje, nes Eu
ropos politiniai pasikeitimai Lie
tuvai turi ypatingos reikšmės. 
Nato, Prancūzijos iš tos orga- 
nizacijos išstojimas, gen. de 
Gaulle politikos pasėkoje, Vaka
rų . Vokieijos pokarinė laikyse
na — Adenauerio politika, kanc
lerio Brandt pasukimas į Rytus 
bei kairėn, Vakarų Europos gy
nybos klausimas : pasiekimas pa
dėties, kuomet apjungtas Va
karų Europos blokas, kuris ūki
niai yra daug pajėgesnis už So
vietų Sąjungą, pasieks militari
nę jėgą, kuri galėtų atsispirti 
Sovietų grėsmei. Didžiosios Bri
tanijos įsijungimas į bendrą Eu
ropos rinką yra svarbus žings
nis ta linkme. Vakarų Vokietija 
pvz. 1972 metais paskyrė 25.3%. 
biudžeto karinėms pajėgoms.

(Bus daugiau)

Perdavė Saigonui 
dar viena baze

SAIGONAS. — Pietų Vietna
me lankėsi JAV karo aviacijos 
sekretorius Robert Seamans, jis 
aplankė aviacijos bazes, kurių 
Pietų Vietname Amerika betu
ri keturias. Anksčiau, pačiame 
Vietnamo karo įkarštyje, Ame
rika turėjo 15 aviacijos bazių.

šio apsilankymo proga viet
namiečiams buvo perleista dar 
viena amerikiečių aviacijos ba
zė Phucat, kurios įrengimai kai
navo Amerikai 36 milijonus do
lerių. Sekretorius Seamans pa
reiškė korespondentams susirū
pinimą, kad vis dažniau komu
nistų karo lėktuvai bando pulti 
Amerikos bombonešius, bom
barduojančius Laose Ho Chi 
Minho kelius. Per paskutines 
dvi savaites komunistų Migai 
10 kartų buvo atskridę į Laosą 
ir vienas net paleido raketą į 

AALBORG. — Danijoj sovie
tų premjeras Kosyginas pakar
tojo tvirtinimą, kad daug sovie
tų žydų, kurie emigravo į Izrae- 
lį, rašo jam laiškus ir prašo pri- 

I imti atgal į Sovietų Sąjungą. Ko- 
i syginas pareiškė, kad jokia ša- 
I lis Vakaruose negali pasigirti to
kiomis sąlygomis, kurias Sovie
tų Sąjunga duoda savo žydams.

ČIKAGA. — Illinois demokra
tų partijos vadovybė baigia rink
ti savo partijos kandidatus atei
nančių metų rinkimams. Kan
didatu į gubernatorius parink
tas Paul Simon, prieš senato
rių Percy dėl vietos senate iš
statomas atstovas Roman Pu- 
cinski.

NEW YORKAS. — Tarptauti
nis šachmatų žurnalas Chess 
Express paskelbė geriausių pa
saulio šachmatininkų sąrašą, 
kurio viršuje yra amerikietis 
Bobby Fischer, o pasaulio čem
pionas Spassky įrašytas antro
je vietoje. Toliau seka: Korš-

Britų Sunday Times pa
skelbė pasikalbėjimą su Kinijos 
premjeru. Jis sako, kad prezi
dento Nixono vizitas Kinijoje 
gali baigtis nesėkme, jei Ame
rika neišspręs Taivano klausi* 
mo, kuris esąs svarbiausias Ki- 
nijos-Amerikos santykiuose.

Egiptas nusivylęs 
Amerikos veiksmais

NEW YORKAS. — Newsweek 
žurnalas išspausdino platų pa
sikalbėjimą su Egipto preziden
tu Sadatu, kuris pareiškė, kad 
jis net du kartus pažadėjo iš
siųsti rusus patarėjus namo, 
atitraukiant juos nuo priešlėktu
vinių raketų aptarnavimo, jei 
Amerika paspaustų- Izraelį atsi
traukti nuo Suezo. Kartu jis pa
žadėjęs Amerikai užmegzti su 
ja diplomatinius ryšius.

Sadatas sako nieko negirdė
jęs iš Amerikos per 70 dienų. 
Pagaliau paaiškėję, kad Ame
rika nesugeba Izraelio paveikti.

Izraelio premjerė Meir NBC 
televizijoje pareiškė, kad Izrae
lis pasiruošęs derėtis su Egip
tu už akių ar tiesioginiai, tačiau 
nesutinkąs priimti jokių išanks
tinių sąlygų. Goldą Meir pa
reiškė nežinanti ar tikėti prezi
dento Sadato grasinimams ar 
ne, tačiau pareiškė viltį, kad Sa
datas žino, lygiai kaip žino Iz
raelis, kad Egiptas karo laimė
ti negali.

B-52 bombonešį tačiau nepatai
kė.

Sekretorius Seamans nurodė, 
kad netolimoje ateityje pačių 
vietnamiečių aviacija dalyvaus 
komunistų tiekimo kelių puoli
muose. Saigono vyriausybė tu
ri aviacija su 53,000 vyrų ir 1,- 
300 lėktuvų, kurie yra senesnių 
modelių, negu 
dojami.

amerikiečių nau-

Latvijos nepriklausomybės šventės minėjime 1971 m. lapkričio mėn. 18 d. New Yorke, Estę na
muose, susitiko vyriausiu vadovybių pirmininkai. Iš kairės: A. J. Anderson, Estu pasaulio ta
rybos pirmininkas, U. Grava, Latviu laisvojo pasaulio Federacijos tarybos pirmininkas, dr. J.

K. Valiūnas, Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas.

VLIKO SEIMAS DETROITE
DETROITAS. — šeštadįenio Vilko seimo posėdžiai buvo 

skirti politinėms diskusijoms. Buvo dr. J. V. Valiūno ir J. Audėno 
pranešimai. Tautos Fondo pranešimą padarė TF pirmininkas pro- 
tonotaras J. Balkūnas ir vicepirmininkas S. Banelis. Sekmadienį 
išklausyta dr. J. Puzino paskaita apie Vliko istoriją ir išgirstas 
jaunųjų pasisakymas referuojant Gintarui Karosui ir Romui 
Sakodolskiui. Sekmadienio sesijoje atstovų skaičius padidėjo iki
36 iš 45 galimų.

Seimo buvo - priimtos 7 rezo
liucijos. Vliko seimas protes
tuoja prieš Zenkevičiaus kalbą 
Jungt. Tautose, kur jis Įrodinė
jo, kad Lietuva savo noru įsijun
gė į sovietų imperiją. Seimas 
dėkoja Altai, Kanados lietuviam 
ir LB už finansinę paramą. Sei
mas ragina Vliko tarybą šauk
ti konferenciją su Lietuvos di
plomatais svarstyti Lietuvos at
stovavimo užsienyje klausimų. 
Seimas dėkoja JAV kongreso na
riams už pareiškimus palankius 
Lietuvos bylai. Seimas pripa
žįsta, kad Altos ir LB lenktynia
vimas yra nesveikas reiškinys, 
kurį ateityje reikėtų pašalinti. 
Seimas dėkoja už sveikinimus, 
dėkoja Vliko valdybai ir Tau
tos Fondo vadovybei už darbą.

Priėmęs rezoliucijų komisijos 
pasiūlytas rezoliucijas, seimas 
dar priėmė tris rezoliucijas, pa
siūlytas dr. J. K. Valiūno. Vie
na iškelia’ reikalą pasiruošti, ga
limai Europos saugumo konfe
rencijai, siūloma kreiptis į pre
zidentą Nixoną prieš jo kelio
nę į Maskvą ir trečia liečia jau
nimo įtraukimą į Vliko darbus, f

J. Daugėla pasiūlė sekantį 
Vliko seimą rengti ne New Yor
ke, kaip numatyta, bet Clevee- 
lande. PLB vicepirmininkas dr. 
H. Brazaitis užakcentavo seime, 
kad PLB valdyba nepripažįsta 
darbo pasidalinimo, bet tik dar
bų koordinavimo principą.

Vliko seime paaiškėjo, kad 
PLB valdyba prašė JAV LB 
Centro valdyba atidėti jos ren
giamą politinių studijų savai
tę Philadelphijoje iki pavasa
rio, susitariant su veiksniais, ta
čiau JAV CV rengia tą savaitę 
vis vien, nurodydama, kad joje 
dalyvaus tik Bendruomenės žmo
nės.

Spaudos konferencijoje J. Au
dėnas paskelbė, kad yra gautas 
Vliko taryboje pageidavimas pa
nagrinėti K. Škirpos pastangas 
“atveiksminti” 1941 metų vy
riausybę.

VĖLIAUSIOJ. ŽIH10S

♦ Vakar valstybės departa
mentas nutraukė dalį Indijai 
skirtos ekonominės paramos, ku
rios vertė 87.6 mil. dol. Indija 
iš Amerikos gauna per metus 
apie 400 mil. dol.

♦ Indija paskelbė, kad Pakis
tano lėktuvai vakar puolė Bom
bėjų.

♦ Čikagoje lankėsi naujas že* 
mės ūkio sekretorius Butz ir pa
sakė čia savo pirmą viešą kalbą.

♦ Prezidentas Nixonas pasiū
lė kongresui planą, kaip refor
muoti Amerikos kalėjimus, kad 
jie nebūtų nusikaltėlių mokyk
lomis.

♦ Jungtinių Tautų , gen. 
asamblėja nutraukė posėdį, kai 
Saudi Arabijos atstovas ėmė 
triukšmauti po Izraelio užsienio 
reikalu ministerio Ebano kalbos.

♦ Fidel Castro sugrįžo į Ku
bą po 23 dienų kelionių po Čilę, 
Peru ir Ekvadorą. Jis pareiškė, 
kad imperialistams nepavyko 
izoliuoti Kubos Pietų Amerikoje.

♦ Pietų Korėja paskelbė pa
vojaus stovį, nes šiaurės Korė
ja ruošianti karą prieš Pietų 
Korėją. Vyriausybė Įspėjo gy
ventojus, kad jų konstitucinės 
teisės gali būti suvaržytos.

Dvi pakistaniečių 
demonstracijos

NEW YRKAS. — Prie Jung
tinių Tautų sekmadienį demons
travo dvi pakistaniečių grupės. 
Viena, susidedanti iŠ apie 50 ben
galų, reikalavo savo Rytiniam 
Pakistanui nepriklausomybės ir 
smerkė centrinę Pakistano val
džią, Kitoje grupėje buvo val
džiai lojalūs pakistaniečiai, rei
kalavę boikotuoti Indiją.

New Yorko policija turėjo 
daug darbo, kad abi grupės ne
susimuštų. Pakistaniečiai pa
sitenkino apsišaudymu negra
žiais žodžiais.

Svarsto, ką daryt 
su senom šventėm
Lietuvoje iškeltas klausimas: 

ar vestuvių bei kitos civilinės 
apeigos neturinčios ryšio su re
ligija? Petras Pečiūra “Tieso
je”, spalio 21 dt., aiškina bei pri
pažįsta, kad —- taip, nes net ir 
religinės apeigos yra išlikusios 
kaip tradiciją. 'Be to, gimimo, 
mirties,* santuokos ir pilname
tystės faktus visos tautos pažy
mi iškilmingai. Tad civilinių 
apeigų nemanoma atsižadėti ir 
jos net gausiau naudojamos. 
Tai matyti iš įvairių švenčių — 
čia autorius primena, kad be 
valstybinių, atsirandą ir kitos 
šventės, kurios turinčios atspin
dėti vadinamą socialistinį gy
venimą. Tų švenčių tarpe pami
nėtos; derliaus šventės su kar
navalu bei pabaigtuvių apei
gom, žiemos šventė su Užgavė
nių papročiais, Kanapiniu, La
šininiu, blynais, vietoje Velykų 
įvesta vadinama pavasario šven
tė su margučių dažymo, ridinė- 
jimo papročiais ir kitos.

Vis dėlto, kaip matyti iš 
straipsnio “Tiesoje”, religijos 
bei jos apeigų įtaka Lietuvoje 
nėra sumažėjusi. Esą, tyrinė
jimai liudiją, kad katalikų Baž
nyčia dabar labai rūpinasi apei
gomis. Pagal Pečiūra, jos pa- 
naudojamis ne tik religiniams 
jausmams gaivinti, bet ir religi
nei ideologijai stiprinti. Taria
ma, kad tos apeigos virtusios 
anga, per kurią Bažnyčia palai
kanti ryšius su tikinčiaisiais ir 
žadinanti religingumą apskritai.

Svarbiausia, pabrėžiama, kad 
religinių apeigų kartais prisilai
ko ir netikintieji (sakoma: kar
tais..., nors iš tikrųjų tai liečia 
daugybę Lietuvos gyventojų — 
Red.). Kodėl tai vyksta? Ogi, 
kaip paaiškinta,, todėl, kad apei
gos suaugusios su buitimi, ant
ra, nesinori užgauti senų tėvų, 
pagaliau, religinės šventės pro
ga šeimos susirenkančios į gim
tuosius namus ir t. t.

žinoma, partija smerkia re
ligines apeigas, nes jas atlikda
mas žmogus sudarąs religingo 
įspūdį ir tuo palaikąs religines 
nuotaikas. Partija tai smerkia, 
bet... žmonės visvien vykdo. (E)

Atstovų Rūmų komitetas 
sumažino Amerikos duodamas 
lėšas Jungtinėms Tautoms.

Pakistano kariuomenė toliau 
puola Indiją iš vakarų. Dideli 
tankų mūšiai vyksta Kašmire, 
kur Pakistanas užėmė 20 Indi
jos pasienio karinių centrų.

Apšaudė JAV laivą

Amerika pareiškė Indijai pro
testą dėl vieno prekybos laivo 
apšaudymo, kurio metu sužeis
ti trys amerikiečiai, jų tarpe lai
vo kapitonas. Kitą laivą indai 
privertė pasukti į Madras uostą.

Indijos kariuomenės vadas 
Rytų Pakistano fronte gen. Ja
cob pareiškė, jog Pakistano ka
riuomenė narsiai ginasi kai ku
riose fronto vietose. Jis apelia
vo i pakistaniečius, siūlydamas 
pasiduoti ir žadėdamas laikytis 
Ženevos belaisvių konvencijos. 
Indija jau turinti 426 belais
vius. Nežinia, ar kokių konven
cijų laikysis patys bengalai su
kilėliai.

Pakistanas pralaimi ore Aš
Indijos aviacija Rytų Pakis

tane nebesutinka pasipriešinimo. 
Indija sunaikinusi jau 48 Pa<- 
kistano lėktuvus ir praradusi 17 
savo. Pakistanas tvirtina nu
mušęs 61 indų lėktuvą.

Indija pasigyrė nuskandinu
si du Pakistano laivus — nai
kintuvus, ką Pakistanas panei
gia. Indija praneša, kad pakis
taniečių lėktuvai per klaidą ap
šaudę savo karo laivus. Nuken
tėjo ir du graikų laivai Bengalų 
įlankoje. Pakistanas nebegali 

pasiųsti naujų karo jėgų į Ry
tų Pakistaną, nes Indijos karo 
laivynas: devyni naikintuvai, 
vienas kreiseris ir grupė fre
gatų užblokavo Pakistano van
dens kelius iš Karachi.

Indija paskelbė, kad ji daugiau 
nebesilaikys paliaubų linijos ir 
pasilaikys visas iš Pakistano 
atimtas žemes, ypač Kašmire. 
Visi neutralių valstybių laivai 
įspėti neplaukti į Chitta^cr.rą 
uostą, nes Indija juos puls nuo 
pirmadienio.

Kinas susikirto su rusu

, Įdomus vaidinimas vyksta 
Jungtinėse Tautose, kur Brita
nija ir Prancūzija susilaikė nuo 
balsavimo visų pasiūlytų rezo
liucijų atveju. Amerika laikosi 
šaltai. Didžiausias ginčas vyks
ta tarp Sovietų Sąjungos ir Ki
nijos. Kinijos ambasadorius ap
kaltino sovietus, kurie vetavo 
dvi rezoliucijas, kad sovietai iš
duoda Indijos liaudies intere
sus, siekdami didelės įtakos In
dijoje, siekdami kontrolės Azi
jos subkontinente ir Indijos van
denyne. “Indijos .vyriausybė 
turės valgyti karčius vaisius, ku
riuos ji pati užaugins”, kalbėjo 
Kinijos ambasadorius Huang 
Hua. Jis priminė sovietų kiši
mąsi į Čekoslovakijos reikalus, 
priminė bandymą pakeisti Suda
no vyriausybę.

Sovietu ambasadorius Malikas 
bandė pertraukti kino kalbą, o 
gayes žodį jis apkaltino kinų am
basadorių “beverčiais šmeiž

tais”. Hung Hua esąs vienas tų 
klasės išdavikų, kurie liguistai 
nekenčia Sovietų Sąjungos ir 
bando pradžiuginti imperialisti
nius agresorius savo kalbomis, 
savo vaidinimais, kurių laukia, 
tie kuriems malonus santykių 
pagedimas ir vieningumo nebu
vimas tarp Sovietų Sąjungos ir 
Kinijos.

Užsieniečiai bėga
Kinijos spauda kaltina Indi

ją, kad ji siekia pasigrobti Rytų 
Pakistaną. Kinų žinių agentū
ra puolė sovietus, kurie esą di
džiausi Pakistano priešai, nes 
jie sukurstę Indiją pulti Pakis
taną.

“Pravdoje” įdėtas ilgas straip
snis, kuris puola Kinijos politinę 
liniją, Kinijos valdžia pradėjusi 
valymą kariuomenės kadruose. 
Mao Tse Tungo mokslas esąs 
Konfucijaus; trockizmo, šoviniz
mo junginys.
, Didysis Pan American lėktu
vas nusileido Teherane, Irane su 
405. užsieniečiais, pabėgusiais iš 
Pakistano sostinės, kuri dažnai 
bombarduojama Indijos lėktu
vų. Kiti lėktuvai išvežė užsie
niečius iš Daccos į Tailandiją.

šeštasis Lenkijos 
partijos kongresas
VARŠUVA. — Lenkijoje pra

sidėjo komunistų partijos šešta
sis kongresas, į kurį suvažiavo 
daug užsienio delegacijų. Pats 
Brežnevas vadovauja sovietų 
atstovams. Atvyko visų Varšu
vos pakto valstybių partijų va
dai, jų tarpe ir Rumunijos Ce
ausescu. Manoma, kad ta proga 
komunistų vadai turės pasitari
mų.

Brežnevo išvažiavimas iš Mas
kvos, o ir Kosygind važinėjimas 
po Skandinavijos kraštus, ste
bėtojų manymu, rodo, kad Mas
kva nelaukia jokių netikėtumų 
iš prasidėjusio Indijos-Pakista- 
no karo.

Sen, Ed. Kennedy 
stiprus kandidatas
BOSTONAS. — Gallupo vie

šosios opinijos tirimo institutas 
paskelbė demokratų apklausinė
jimo rezultatus, kurie rodo, kad 
senatorius Edward Kennedy vis 
dar laikomas stipriu demokratų 
kandidatu .Į prezidento vietą 
Nuo paskutinio apklausinėjimo 
sen. Kennedy gavo 5C daugiau 
balsų ir pralenkė kitą galimą 
demokratų kandidatą sen. Ed
mund Muskie.

Paklausti, kuri asmenį Ame
rikos politikoje reikia laikyti ge
riausiu demokratų kandidatu, 
amerikiečiai atsakė: Kennedy 
— 29C. Muskie — 24G, Hum
phrey - 19'-. McGovern —6G, 
Jackson — 6'-', McCarthy — 
5C. Lindsay — 4C. Dar 7% 
paklaustų j u pasiūlė savo kan
didatus.



LAIKAS: *

1971 metais Įį

gruodžio 11 d. 8 vai. vak. >
(šeštadienį) B

gruodžio 12 d. 2:30 vai. po pietų «
(sekmadienį) w

VIETA: f

Marijos Aukst. Mokyklos Auditorija, K

California ir 67 gatvių kampas. B

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS D A I N1
SUKAKTI ik

SAVO VEIKLOS 25-RIŲ METŲ

SIDABRINE DIEN
SU SIMFONINIU orkestru

Dirigentas — PETRAS ARMONAS
Libretas — ANATOLIJAUS KAIRIO Muzika — BRONIAUS BUDRIŪNO
SOLISTAI: Dalia Kučėnienė • Roma Mastienė * Margarita Momkieni *

• Janina Šalnitnė.
• Algis Grigas * Vytas Radys • Julius Saurimas * Antanas 
Gelažius — aktorius.

REŽISŪRA — Zita Kevalaitytė • Visockienė • DEKORACIJOS — Jurgis 
Davgvila • ŠOKIŲ CHOREOGRAFIJA — Leokadija Braždienė 
• CHORMEISTERIS — Alfonsas Gečas • AKOMPANIATORĖ 
— Marija Mondeikaitė - Kutz,

BILIETAI:- ♦

“Marginiuose", 2511 W. 69th St.

Telef.: PR 8-4585

KAINOS:

$8, $7, §6, $5, $4, $3.

Toliau gyvenantieji bilietų • gali įsi
gyti, pasiuntę paštu čekį arba Money 
orderį, nurodant dieną ir kainą, šiuo 
adresu: Dainava, 7217 So. Fairfield 
Ave., Chicago, Hl. 60629.

JONAS TIJŪNAS

Lietuviškoje Holy Cross ligoninėje
Tęsinys

PRIEŽIŪRA IR MAISTAS
Užbaigus pamaldas, tai yra 

pamaldų transliaciją, ir dva
sinį patarnavimą, kiek po 7 
valandos prasideda bendra 
ligonių apžiūra ir kiti ruošos 
darbai. Apie 8 valandą duo
dami pusryčiai, kurie yra ne
blogi ir ligoniams jų pilnai už
tenka. Žinoma, kurie jaučiasi 
apysveikiai, neatsisakytų prie
do stipresniam kąsniui. Po pus 
ryčių prasideda slaugių ir se
serų paprasti ir mediciniški 
patarnavimai bei daktarų vizi
tai.

Tenka paminėti, kad švara 
yra pavyzdinga: kasdien kei
čia lovos patalinę, baltinius,

rankšluosčius ir kitus dalykus, 
gi pačios patalpos švariai užlai 
komos ir nuodugniai valomos. 
Kiek blogiau su ligonio prausi
mi! — atsineša sesuo ar slaugė 
kelių kvortų talpos indą ir ma
žu rankšluostėliu nugarą pa
šlapina. muilu kiek painuilina, 
vėl šlapiu rankšluostėliu pa
tapšnojusi ir sausu rankšluos
čiu patrynus! jaučiasi, kad li
gonis jau išmaudytas. Na, o 
stipresniam ligoniui paliepia 
tuo pačiu vandeniu prieinamas 
kūno dalis pačiam “maudyti”. 
Tad ne paslaptis, kad po tokios 
“maudynės” kartais būna la
bai sunkios pasėkos — persi
šaldymas. Atrodo,, kad ge
riausiai tinka, ypač sveikes- 
niems ligoniams, dušas arba

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517. psL

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

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

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

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

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

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

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

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

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju»h 
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. 6O6OS 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant
... . 9 čekį ar piniginę perlaidą.

APLANKYS KASDIENĄ ...
Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos” 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...
Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų" 

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaika'ms, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeiri- 
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

, Siunčiu $22.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė
dinę dovaną metalus (pusei metų-$12.00).

VARDAS, PAVARDĖ

NR. IR OATVĖ

miestas VALST.

ZIP CODE

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas: ........................................ ................ .......... .................................

vonia. Gi dabar su keliomis 
kvortomis vandens, likai šva
rus, kaip naujai gimęs, nors 
muilo putelių pėdsakus jauti 
ant savo kailio.

Pirmą valandą pietūs, kurie 
yra daug stipresni už pusry
čius. Valgį sekančiai dienai pa
sirenki pagal atneštą meniu 
(sąrašą), kurianije norimą pa
tiekalą pieštuku atžymi, žino
ma, jei nėra nustatyta dieta. 
Nors sakoma, kad valgai ką 
pasirenki, bet praktiškai taip 
nėra, nes dažniausiai sąraše 
nerandi ko norėtum.

Nuo antros valandos prasi
deda svečių lankymas, kuris 
tęsiasi iki 4 valandos. Tai yra 
lyg laisvalaikis bent kiek “at
sikvėpti” ir pamiršti savuosius 
sunkumus, pasimatant su arti 
maišiais. Pasibaigus lankymo 
laikui, ligonis vėl pasilieka su 
savo negalavimais pilnas rū
pesčių bei dejonėmis. Geriau
sia tiems, kurie gali esamą po
pietę išnaudoti miegui, kuris 
yra geriausias ligoniui nurami
nimas ir poilsis. Ir taip iki 5 
vai. lyg ir aprimsta ligų kara
lija, o vėliau vėl atgyja, nes 
penktą valandą duodama va
karienė, kuri ligonį irgi savo
tiškai prablaško. Nors apeti
tas ir mažas (mat, neperseniai 
buvo pietūs), bet pažiūrėjus į 
gražiai paduotą padėklą ima 
noras paragauti. Radęs sau 
tinkamą patiekalą, noriai su
valgai. Tenka pasakyti, kad 
duodamas maistas yra geras, 
bet lietuvio gomuriui jis nela
bai įprastas. Kitaip sakant, nė
ra prie širdies. Jei jau nėra lie
tuviškos duonos, tai ką bekal
bėti apie kitus lietuviškus ska
nėsius. • Tiesa, tik vieną sykį 
kelių savaičių laikotarpyje bu
vo patiektas kugelis, kuriuo 
buvome labai patenkinti. Pil
nai galėtų, vieton kokios ten 
buzos, patiekti kopūstėlių, bars 
tukų ir kitokių lietuviškų val
gių, neišskiriant net rūkštaus 
pieno. Nežinia, kodėl nenori
ma praturtinti meniu lietuviš
kais valgiais, kurių visi lietu
viai pasigenda. Gal todėl, kad 
nereikėtų minėti, jog jie lietu
viški? Būdinga, įrašytas į me
niu kugelis, bet nenurodytas 
kokios tautybės šis valgis. Gi 
kitų tautybių valgiai visuomet 
pažymimi. Pavyzdžiui: beko
nas kanadiškas, prancūziška 
arba italijoniška sriuba su ma
karonais. bavariškas pudin
gas. meksikoniškas koks lai 
kepsnys ir panašiai. Bendrai 
gaunasi įspūdis, jei kas tik pri
mena daugiau ar mažiau lietu
viškumą. — vengiama tas pa
rodyti. kai kitos tautybės dau
giau ar mažiau reklamuoja
mos.

KULTŪRINIAI REIKALAI
Pajėgesniems ligoniams la-i 

bai yra svarbu gauti skaitymui 
knygų bei spaudos laikraščių, 
kas žymiai sutrumpina laiką,! 
kuris, esant ligoninėje, atrodo 
labai ilgas ir nuobodus.

Ligoninė tam tikslui turi sa
vo knygyną ir dažnai tarnau
toja vežioja knygas ir siūlo 
skaityti. Paprašius lietuviškų 
apgailestavo, kad čia neturin
ti, bet knygyne yra ir atnešian 
ti. Pasakius kokias norėčiau 
gauti, pažadėjo paieškoti. Tie
sa. ilgai netrukus atnešė, bet 
viena kita jau skaityta, o ki
tos senų laikų. Paklausus, ko- 

neaįnešė prašomų, atsakė,

kad tokių nėra ir nebus, nes 
leidyklos neatsiunčia, o pirkti 
neturi pinigų. Gal ir taip, bet 
angliškas knygas tikriausiai 
perka.

Laikraštį “Draugą”, rodos, 
gauna nemokamai ir viena iš 
tarnautojų kasdien atnešdavo. 
Paklausus, ar ji lietuvė — at
sakė, kad nelietuvė, bet maty
ti turi lietuviams tam tikrą pa
lankumų, o tikros lietuvės var
gus ar taip pasitarnauja.

Angliškus laikraščius bent 
du kartus į dieną atveža ir įky
riai siūlo pirkti. Lietuviškiems 
laikraščiams pirkėjų tikriau
siai atsirastų, bet jų niekas ne
atveža. Kodėl niekas lietuviš
kos spaudos neplatina? Tai 
nenoras būti Įtartiems, jog 
palaikomas ryšys su bet kokiu 
lietuviškumu, kas gali , pakenk 
ti nustatytai linijai iš aukščiau.

Prie kultūirinių dalykų rei
kia priskaityti ir televiziją, ku
ri yra kiekviename kambary
je. Norint naudotis, reikia 
mokėti atskirą mokestį. Tvar
kingai veikia paštas, — laiš
kus atneša ir išsiunčiamus pa
ima.

Ligoninės “Gift Shop’1 krau
tuvėlėje galima gauti pirkti 
Įvairių angių kalba žurnalų, 
laikraščių bei knygų, bet jo
kios lietuviškos knygos (spau
dos) nėra. Tikrumoje turėtų 
būti bent parodyti, kad ir lie
tuviai nėra čia svetimi, o yra 
pradininkai Įsteigėjai šios 
ligoninės.

Už LIETUVIŲ TURTĄ 
NEI AČIŪ

šv. Kryžiaus’ ligoninė lietu
vių pastangomis, darbštumu ir 
aukomis buvo pastatyta 1928 
metais ir perduota lietuvėms 
seselėms kazimierietėms ją 
vesti bei tvarkyti. Lietuvių 
darbštumo ir sąžiningumo li
goninė pastatyta labai tinka
moj aukštumoje ir turi gerą 
vardą visuomenėje. Puikiai 
Įrengta ir turi gerus mokslo — 
tyrimo kabinetus.

To dėka, ligoninę ištiko pa
našus likimas kaip lietuvių Šv. 
Kazimiero kapines, tik daug 
anksčiau. Dėl neorganizuotu
me šiam reikalui iš lietuvių vi
suomenės aktyvaus pasiprieši
nimo nebuvo, todėl viskas la
bai sumaniai ir tyliai išsprūdo 
iš lietuvių rankų svetimiems, 
nepasakant ne tik ačiū, bet ne
pripažįstant lietuviams ir kam
pininko vietos.

Pasikalbėjus su viena iš va
dovaujančių seselių dėl igno
ravimo kas'lietuviška — argu
mentuoja, kad ir svetimtau
čiai daug prisidėjo, ypač sta
tant naująjį pastatą. Kiek jų 
prisidėta, neprienančiam pa
tikrinti duomenis, sunku pa
sakyti. Bet kai pažiūri, kas vie
šai parašyta, . parodo, kad 
lietuvių prisidėta daugiau už 
kitus. Pavyzdžiui: paskaičius 
esančius and durų lentelių Įra
šus, kas aųkojp kambariui 
įrengti, tai iš 15 tik dvi pavar
dės nelietuviškos. Daviniai pa
imti tik iš vieno aukšto, o kiek 
bus per visus?

Pagal neoficialius davinius 
lietuvių pacientų yra didelis 
nuošimtis, kurių dauguma atei 
na sentimentu vedini arba pagal 
šūkį — savi pas savuosius, 
nors čia nenorima apie juos 
nieko žinoti. Gal kai kam tas 
bus ir ne prie širdies, bet rei
kia būti atviriems, kas gera —

geru paminėti, o kas bloga — 
blogu.
ĮEINANTIEJI (NEPALIKITE 

VILTĮ UŽ DURŲ
Nežiūrint kas pastebėta ir 

parašyta, šv. Kryžiaus ligoni
nėje stengiamasi padaryti visa 
tai, kas Įmanoma žmogaus gy
vybei išgelbėti ir sugrąžinti jam, 
prarastą sveikatą. Įdeda daug 
pasišventimo ir parodo gražaus 
krikščioniško gailestingumo 
nelaimingiems ligoniams, ku
riems esant ir blogiausioje pa
dėtyje nepataria palikti viltį už 
durų.

Jei nebūti] susikryžiavimo 
tautiniuos reikaluose, tai lietu
viams būtų didelis pasididžia
vimas ir garbė turint gabių 
lietuvaičių vedamą lietuvišką 
“Holy Cross” ligoninę. Tikru
moje ne pavadinime, bet es
mėje lietuvių vardą galima iš
kelti, žinoma, ne dominuoti 
ant kitų, kaip kitos tautybės 
daro, bet išlaikyti savo tautinę 
savigarbą ir nebūti suvirškin
tais kitų.

Šiaip miela prisiminti bei pa
dėkoti visiems, kurie pagelbė
jo, nepraradus vilties, svei
kam išvykti savo kojomis Į 
tolimesnį gyvenimą.

REMSITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Kaip senovėje buvo 
baudžiami rūkoriai

Buvo laikai, kada su rūkoriais 
buvo kovojama kuo žiauriasio- 
mis priemonėmis.

Turkijoje rūkantis būdavo 
baudžiamas, į jo nosies šnerves 
įstatant pypkę ir jį vedžiojant 
miesto gatvėmis. o

Pagal 1635 m. dekretą, Ki
nijoje nukirsdavo galvas. Rusi

joje Ivano žiauriojo laikais 
(XVI amžiuje) rūkoriams nu
plaudavo nosis, o Aleksiejaus 
laikais (XVII amžiuje) juos 
tremdavo Į Sibirą.

Anglijoje buvo laikas, kada 
rūkorius plakdavo rykštėmis, 
atimdavo pypkes, tabaką, nukirp 
davo plaukus ir barzdas.

ZSIZNIEKLU. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki
/ $20.000

FwUZops, President

VF /o
Passbook Savings 
All accounts com- 

.. pounded daily — 
paid quarterly

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0632 

PHONE: 254-4471

2 Years Savings 
Certificate .

(Minimum $5.000)

¥)ucarft 
live on love 

forever.
wKay, you’re young.- You’ve got all 
the love in the world and you’re doi ng 
your best to Eve on it. Retirement? 
That’s for when you’re old, right?

It’s for when you’re old you can 
afford it.

The kind of retirement you’re after 
isn’t the typical rocking-awaj’-on- 
the-front-pocch variety. You proba
bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing bobbies, or buy
ing that forty acres and Bring off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare now.

There’s an easy, painless way to 
make your retirement dreams a real
ity. Join the Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amount 
you specify will be set aside from each 
paycheck and used to buy U.S. Sav
ings Bonds. It’s an easy way to save.

And now there’s a bonus interest 
rate on aH U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, vhen bdd to matu
rity of 5 years, K months (4% 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 
a2 older Bonds.

Now is the time to start saving. 
Money’s a nice thing to have while 
you’re firing on love forever.

Bonds mfe. IfkHt, BtaJcn, or
repace them- When seeded, they em be ST

exxhed at T»r KcbJc. Tct be deferred ♦ *
vintH redesnptiofL Ahd thrrjHt irnwmhfr, • —-X
Bondf ve b jvovd wy to

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity T'

M avoWic Ml ricw • TW
tk« Trmw *4 tw Owl

NAUJIEN OS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608. :
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Jau seniai teka pastebėti, kad 
prof. Rekašius save laiko didžiau* 
siu Lietuvos gyvenimo pažinimo 
ekspertu. Nenuostabu. Jis juk 
Vienas didžiąją Akiračių dalį už
pildo įvairiais rašiniais apie Lie* 
tuvą. Vienas jo didžiųjų moks
liškų darbų — tai nagrinėjimas 
Lietuvos gyventojų sąstato ir 
kitų įvairių dalykų pagal sovie
tų statistikos duomenis. Pasku
tiniame Akiračių numeryje jis 
dar pridėjo “Tautinės sudėties 
detales” su lentelėmis ir žemė
lapiais. Žmogus, įdėjęs tiek daug 
darbo į tokią sovietinę statisti
ką, negali abejoti jos tikrumu. 
’ Mums, kurie esame buvę so
vietinės mašinos dalimi, kurie 
patys esame ruošę įvairias len
teles, planus, grafikus ir tokių 
planų laimėjimus, visa tai su- 

. kelia šypseną, nes “stechonavie- 
tiškai” įvykdėme 95%, 100% 
darbus, kurie nebuvo net pradė
ti, didinome produkcijas 10 ir 
daugiau kartų. Jei atsiras de
šimtys liudininkų, kad toks žai
dimas skaičiais, planais pas so
vietus' yra kasdieninis, nieko ne
stebinąs reiškinys, tai mūsų 
profesorius tikriausiai papur
tys galvą, kad taip negalėjo bū- 
ti, tvirtins, kaip jo įprasta, kad 
tai tik antisovietinė propaganda. 
Prispirtas gal padarys nuolaidą, 
kad tai buvo Stalino laikais, tik 
ne dabar, kada tiek daug moks
lininkų darbuojasi sovietinės 
gerovės labui. Kitu atveju, kam

jis būtų tiek daug skaičiavęs ir 
analizavęs tuščią burbulą, galė
damas net pasidžiaugti, kad lie
tuviai palyginamai geroje būk
lėje, o tai jau yra šis tas. Tai 
jau plaukas, už kurio galima ka
bintis, ieškant pateisinimo tota- 
liškam žmogaus pavergimui so
vietijoje.

Reikia pripažinti, kad prof. 
Rekašius turi nemažą pasiseki
mą bendruomenininkų, net jų 
vadų tarpe. Kai jis pasiūlė 
mums savo vaikus siųsti moky
tis į Vilnių, tai ir frontininkų 
vadai pripažino, kad tai būtų 
efektingiausią priemonė lietu
vybei jaunimo tarpe sužadinti. 
Aišku, toks gražus sumanymas 
atskambėjo Vienybėje ir Nepri
klausomoje Lietuvoje, kur re
daktorium atsisėdo akiratininkų 
bičiulis.

Po visa to, prof. Rekašius švie
tė frontininkus paskaitomis apie 
“gyventojų judėjimą Lietuvo
je” ir net buvo pakviestas skai
tyti paskaitą Cicero bendruome
nei Vasario 16 proga. Ten Įsi
smaginęs išpylė dar vieną pagar
sėjusią frazę: “šių laimėjimų 
(suprask, tarybinių) niekam ne- 
atiduokime! Didžiuokimės, kad 
lietuvių tauta gali atsiekti tokių 
laimėjimų, okupacijoje”. Pasku- I 
tinis žodis panaudotas praskie
dimui, kad puslaukinė tauta ne
pakeltų triukšmo. Išgirdę tokį 
skiedalą, ciceriškiai profesoriui 
paplojo.

• -
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GEROS DOVANOS 

žios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 
didelėmis nuolaidomis:

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

Minkštais viršeliais tik __________________________
■ Dr. A. Ji Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 

Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

$3.00
$2.00

nios Delaney, tos propagandis
t's — tnano pastaba į. V aizdas, 
tiesa, stipriai antikomunistinis. 
Tačiau, apart, gailesčio tiems 
tamsiems prispaustiems atsie
kusiems ir apkiautusiems žmo
nėms, daugiau, vargu, ar galima 
ko tikėtis. Kokia prasmė moky
tis lietuvių kalbos, jei ją var
toja tik tamsūs kaimiečiai? Ko
kia prasmė susipažinti su jos ge
ografija, jei ten nerasi nieko 
Įdomaus, pažangaus, įspūdingo 
ar gero ? Kuriems galams grūsti 
sau į galvą protėvių tautos is
toriją, jei ta tauta dar ir šian
dieną tebėra puslaukine ? Ar ver
ta domėtis ūkininkais, (kodėl ne 
kolchozininkais ? — mano pa
klausimas), kurie žemę tebedir
ba dar iš viduramžių paveldė
tais Įrankiais?”

Toks klausimas statomas 
skaitytojui. Tokį klausimą pro
fesoriai stato bendruomenės va
dams. Aišku, prispirti, jie davė 
neigiamą atsakymą, pripažino, 
kad seni vadovėliai netvarkoje. 
Jei mano informacija nemeluo
ja, tai’vadai neseniai svarstė 
lietuvišku vadovėliu klausimą 
ir bent 9 iš 12 pasisakė, kad 
reikia panaudoti lietuviškus ta
rybinius mokyklų vadovėlius ir 
perspausdinti, tur būt, išmetant 
tik aiškius tarybinius poterius. 
Visam šiam užsimojimui finan
suoti yra Lietuvių Fondas!

Už pareikšta Akiračiu palan- 
vanoenueKio, Kanalizacijos ir.kuma įadams,
? S’iSie buvo nutarę vykdyti prof.

Rekašiaus planą. Nieko sau bū
tų laimėjimas! Lietuvių rezis
tentų sudėtus pinigus pajungti 
tarybiniam malūnui ir po to ra
miai šypsotis vieną svarbiųjų 
stulpų išvertus!

Deja, bent šiuokart prof. Re
kašiaus planas ir tarybininkų 
svajonė liko neįvykdyta. Atsi
rado vienas vadas, su sijonu, ku
ris keletą valandų kovojo, pro
testavo, grasino, Įtikinėjo pre
tenduojančius ‘būti lietuviško 

I gyvenimo ir lietuviškos politi- 
‘kos vadais, kad taip pasielgti 
ibūtų didžiausia lietuviams gė- 
ida, kad dar yra likę pas mus 

, . i žmonių, kurie gali sukurti tin-
1 kamus lietuviškus vadovėlius, 
•kurie atitinka mūsų misiją, bū
tent, — kovą ’ ir rezistenciją 
prieš rusą pavergėją. Kad ne
būtina vaiką sodinti ant tarybi
nio traktoriaus ir pasakoti, ko
kia tai puiki mašina, kad buržu
azijos laikais tokio išradimo ne
naudojo, ir panašiai. Kalbėjo 
mokytoja dar iš laisvosios Lie-

3=0

Lanku ir strėlėmis apsiginklavus medžioti meškas yra gan pavojin
gas sportas, todėl ypač nuostabu, kad to sporto ėmėsi U mėty ka
nadietė mergina Anne Marie Fiaschetti iš Chapleau, Ontario. Pir
moje siu mėty medžioklės sezono savaitėje jai pavyko nušauti pa

veiksle matomą, 325 svaru mešką.

i tuvos laikų, kurios sugebėjimai naktimis su kastuvu ir kauptu- 
pripazinti. Neturėdamas jos su- ku turi savo sklypelyje plušėti, 
tikimo, nenoriu jos argumentų kad galėtų išsilaikyti ir visą 
plačiau minėti. Jaučiu jai tik Lietuvą ginti nuo bado, 
pagarbą ir padėką už tą kelių 
valandų nervinę Įtampą kovo
jant su bendruomenės vadais ir 
gėdos atitolinimą.

štai kodėl prof. Rekašius ner- 
vuotas, štai dėlko jo vedamasis 
apie puslaukinę tautą, jo į vie
šumą iškelti argumentai, kurie 
verčia susimąstyti: “Po perkū
nais, koks čia bandelis — pre
kyba varoma, kad priviso dau
gybė tokių politikierių, kurie 
ryžtasi išduoti lietuvišką kovą 
ir rezistenciją prieš pavergėją. 
Kas netelpa savame kailyje, kie
no smegenys iš gero gyvenimo, 
tiek suminkštėjo, kad vėjelio 
papūstas padeda griauti atramos 
stulpus.

Šio užklausimo netaikau prof. 
Rekašiui. Jis jau ne nuo šian
dien žino ką dirba, kam dirba. 
Kalbu jo studentams, jo ger
bėjams. Kalbu tiems, kurie ty
čiojasi iš senų lietuvių patrio
tų, kurie išlaiko meilę vargstan
tiems broliams iki paskutinio 
atodūsio, kurie supranta savo 
brolio kolchozninko vargą, kurie

ži-
sa-
sa-

Taip, profesoriai, mes tą 
nome, ir tas nekliudo mums 
vo tautą dar labiau mylėti, 
vo brolius dar labiau gerbti. Pa
tys gimę rusų vergijoje, ma
tę vargą ir nepriteklius savo 
vaikystėje, branginę ir duonos 
plutelę, vėliau turėję progos pa
sidžiaugti trumpais laisvės me
tais ir savo akimis stebėti tą 
Lietuvos medžiaginę, kultūrinę 
ir dvasinę pažangą, galime ir 
savo vaikams tą papasakoti, 
koks brangus dalykas tautai lais
vė ir nepriklausomybė.

Atrodo, atsiranda ir mūsų tar
pe žmonių, kurie vardan komu
nizmo nori tapti kvaila apkiau- 
tusia mase, užmiršti visas pa
mokas, kruvina skriaudą. Prof. 
Rekašiaus minimi vandentie
kiai, kanalizacijos po kelis kar
tus tokiame trumpame vedama
jame primena mums laiką, ka
da maskolius statė Lietuvai ul
timatumą pasiduoti, nes Lietu
vos saugumas vaikė komunis-- 
tų karius pro vandentiekio vamz
džius. Gėda!

Kas gali lygintis su lietuvis-, 
kai kalbančiais komunistų inte
lektualais?. Kas gali tenai prieš 
juos prasižioti? Prisimindami, 
kaip Maskva moka ištraukti lie
žuvį prasižiojusiam net pro kitą 
galą, tylime ir mes, nepavydėda
mi aniems visokių “laimėjimų”. 
Jei pavergėjas norėtų, užkariau
tą kraštą gali paversti Į dyku
mą, kas istorijoje taip dažnai 
yra atsitikę. Dialektiškai pa
svarsčius, patyrinėjus Įvykius ir 
faktus, reikės sutikti, jog tokia 
galimybė galima ir, kad paver
gėjui reikia padėkoti, kad jis 
taip drastiškai nesielgia ir visos 
lietuvių tautos netremia kur 

nors į Sibirą.
Pastaruoju metu prof. Reka

šius Akiračiams nr. 8 (32) pa
rašė vedamąjį, pradėdamas nuo 
straipsnio amerikietiškame žur
nale apie puslaukinės tautelės 
gyvenimą, kur tebeviešpatauja 
kolonializmas. Iš pat pradžių

kanda satyriškai:
“Šios mažos nuo pasaulio ak

linai atskirtos tautelės gyveni
mas aprašytas tikrai egzotiš
kai. Pasirodo, ten ne tik kad nė
ra radijo, elektros, televizijos, 
vandentiekio, kanalizacijos ir

$150

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus cekĮ arba 
money orderį

X-S Z7X U J. V KJ,

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

Chicago Savings and Loan Assn

Chicago Savings
and Lota Aasociaiiaa

INSURED
k________________________________________ i
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II; Jau išėjo seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga

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.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderį tokiu adresu: .

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608 «

togumų, bet žmonės dar taip ak
linai atskirti nuo likusio pasau
lio, jog net nežino, kad tokie 
dalykai iš viso egzistuoja!
“Kaime ten žmonės dirba žemę 
primityviais įrankiais, semia 
vandeni iš šulinių kibirais. Mie
ste palinkusios senutės nešioja 
plytas statyboms”.

Neskaitęs ano angliškai ra
šyto straipsnio, visvien galiu 
drąsiai profesoriui pritarti: yra 
ir kitaip — yra žmonių — jei1 
ne tokių, tai partinių, kurie tu- j 
ri ir radiją ir televiziją ir su pa- Į 
togumais Įruoštus. butus. Jei 
kolchozininkas, grįžęs iš kol- 
chozo, naktimis kastuvu dirba, 
savo sklype, tai niekas to negali 
matyti. Tai tarybinio gyvenimo ' 
paslaptis, kuri profesoriams, ne
turi būti žinotina.

Aišku, ne senutė nešiojo sta
tyboms plytas, gal ir ne lietu
vė. Greičiausiai tai buvo rusė 
moteris — vadinamoji “baba”, 
kurios amžius nenusakomas ir 
kuri sugeba dirbti visus vyriš
kus darbus ir dar būrį vaikų 
užauginti. Vidutinio amžiaus, 
virš 30 metų, tokia moteris va
kariečiui gali atrodyti senute. 
Galiu pats paliudyti, kad ma-’ 
čiau lietuvės menininkės atvaiz
duotą tarybinę metalo suvirin
toją. Ji atrodo kaip šarvuotas 
viduramžių riteris. Taip, mote
ris seniai jau turi lygias teises 
sovietijoje sunkiausiems dar
bams. Net kelių tiesimui.

Bet prof. Rekašius eina toliau 
su savo satyra. Menamai, save 
klausia, ar jie dar valgo žmo
gieną, ar jie gali išsigąsti pa
kliuvę Į modernią išvietę, ir už- 
griaudžia:

“Po šimts perkūnų! Visko bu
vau skaitęs ir girdėjęs apie sa
vo tautą, bet šitokių dalykų net 
nesapnavau”.

Galima Įžiūrėti, kad profeso
rius išėjo neakvivaizdinę sovie
tinės propagandos mokyklą. To
kią ir panašią satyrą jau esu 
skaitęs tarybinėje spaudoje. 
Tiek to, Tenka eiti prie svarbiau
sios šios dienos aktualijos, prie 
reikalo, kurį prof. Rekašius štur
muoja, išsireiškiant tarybine 
fraze. Tenka vėl panaudoti au
tentišką pasisakymą:

...“Nieko čia baisaus, jei ko
kia naivi moteriškėlė patiki to
kia propaganda, dargi pati ją 
truputį “pagražindama” (nėra 
Lietuvoje nei bibliotekų, nei tea
trų, pirkti galima tik tiek, kiek 
valdžia leidžia pagal korteles!). 
Deja, maždaug tokią pat infor
maciją apie Lietuvą randa iš
eivijos lietuvių jaunimas šešta
dieninių mokyklų vadovėliuose. 
Nenuostabu tad, jog ir vaizdą 
apie Lietuvą ir lietuvius jie su
sidaro maždaug tokį pat, koks 
jis atsispindi tame laiške (po-

B
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Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

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

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, DI.

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų Išeivių švie
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 psl., 
kaina 2 dol. .. '

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

■
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1800 So. Halsted St. Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

[steigta 1923 metais ’ TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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Karas tarp Indijos ir Pakistano
Indijai atgavus nepriklausomybę, milžiniškus Indi

jos plotus teko dalyti į dvi dalis ir sudaryti dvi valstybes. 
Iš mahometonų apgyventų sričių buvo sudarytas dabar
tinis Pakistanas, o iš budistų apgyventų sričių buvo su
daryta dabartinė Indija. Politikai bijojo, kad mahome
tonai su budistais nepradėtų tarpusavės kovos ir berei
kalingai neišsižudytų. Buvo sudarytos abiejų naujų val
stybių vyriausybės, kurios stengėsi savarankiškai, be ka
ro veiksmų kelti ūki ir švietimų.

Indija buvo laimingesnė. Ji sugebėjo išsirinkti par
lamentą, sudaryti vyriausybę ir aministruoti kraštą. Pa
kistani buvo daug sunkiau. Vietoj parlamento , Pakis
tane svarbiausią žodi tardavo įtakingesni karo vadai. 
Gen. Jaja Chan, perėmęs-Pakistano prezidento pareigas 
iš kito generolo, nesugebėjo pravesti kraštui reikalingų 
reformų ir įpratinti pakistaniečius prie savivaldos. Gal 
konfliktą pagreitino Pakistano padalinimas į rytų ir va
karų Pakistanus. Savivaldybės rinkimų metu Rytų Pa
kistanas panoro daugiau savivaldos teisių, kurių gen. 
Jaja nenorėjo pakistaniečiams duoti.

Prezidentas Jaja Chan, vietoj pasitarimų su rinki
mus laimėjusiais Bengalijos pakistaniečiais, pasiuntė į 
rytų Pakistaną daugiau karių, išgriovė svarbesnius švie
timo centrus, uždarė universitetus ir kardu bei ugnimi 
buvo pasiryžęs valdyti Rytų Pakistaną. Gen. Jajos 
pasiųsti daliniai labai žiauriai elgėsi su Bengalijos gy-< 
ventojais. Tūkstančiai jų pradėjo bėgti į artimiausias In
dijos sritis. Pakistano aviacija ir ginkluoti daliniai žudy
davo bėgančius pakistaniečius. Neapykanta būdavo Ato
kia didelė, kad keliais atvejais pakistaniečiai puldavo bė
gančius net Indijos teritorijoje. Pasienyje keliais atve
jais kilo susirėmimų tarp pakistaniečių ir Indijos pasie
nį saugojančių karių. Indija siuntė protestus Pakistano 
vyriausybei, bet jie mažai tepadėjo. Susirėmimai vis 
dažnėjo. Praeitą savaitę Pakistanas paskelbė mobiliza
ciją ir pradėjo traukti karius į Indijos pasienį. Keliose 
vietose įvyko aštrūs susirėmimai.

čiy vaišės pas Allende
Baigęs rekordines vaišes pas 

savo “draugą” Allende, Fidelis 
turėjo Čilės sostinę apleisti tuš
čiomis gatvėmis, kadangi po 
tūkstančių moterų šeimininkių 
“tuščių puodų” bado demonstra
cijos, policijos su moterimis su
sirėmimų ir apie 100 moterų su
ėmimo Allende įvedė sostinėje 
apgulos stovį, neleisdamas pi
liečiams išeiti į gatves.

Castro “apaštalavimo” 
bankrotas

Per kelis metus siuntęs į Pie
tų Ameriką savo mokinius re
voliucijos skelbti ir kelti, Fide
lis Castro — pirmasis komunis
tinis diktatorius Lotynų Ame
rikoj, Sovietų Rusijos sąjungi
ninkas ir vasalas »— aki šiol sa
vo Kubos saloje jankių apsup
tas ir izoliuotas, pagaliau ryžosi 
asmeniškai tęsti tą “ganytojiš
ką misiją”, už kurią jo draugas 
ir dešinioji ranka Che Guevara 
savo galvą padėjo, ir pirmuoju 
etapu nuvyko pas savo garbin
toją demokratiniu -keliu išrink
tąjį Čilės prezidentą marksis-

Fidelio Castro 3 savai
NYT žinių tarnybos gruodžio 

3 d. pranešime iš Santiago, Či
lė, rašė: Kubos premjeras Fide
lis Castro baigęs savo 22 dienų 
viešėjimą, šiandien pasakė, kad 
jo vyriausybės yra pasiruošusi 
užmegzti diplomatinius santy

kius su bet kuriuo Amerikos 
kraštu, kurs “nori priešintis 
Jungtinėms Valstybėms. Tai 
yra pagrindinis dalykas”, pareiš
kė jis apie savo vizitą Čilėje ir 
grįžtant namo planuojamą su
stojimą Peru ir Ekvadore.

Castro pasidžiaugė, kad Ekva
doro ir Peru balsavimas Jungti
nių Tautų visuotiname susirin
kime už tautinės Kinijos išva
rymą ir komunistinės Kinijos 
pasodinimą buvo “žiaurus smū
gis jungtinių Valstybių imperia
listams”.

Tris valandas trukusioje spau
dos konferencijoje Fidelis pasi
sakė kalbėjęs su Rymo katalikų 
kairiasparnių kunigų grupe, ku
riai pasakęs, jog rinkimų rezul
tatai rodą, kad “ginkluotas smur 
tas yra vienintelis kelias revoliu
cijai Urugvajuje”.

kančiu žingsniu turėtų būti karo paskelbimas, bet dabar 
karo veiksmai eina be oficialaus karo paskelbimo.

Jungtinių Tautų Taryba, patyrusi apie karo jėgų 
susirėmimus Indijos ir Pakistano pasienyje, susirinko 
svarstyti kylančio karo pavojus. Paskutiniai pranešimai 
iš Indijos sakė, kad Vakarų Pakistane karo daliniai įsi
veržė į Indiją. Pakistaniečiams pavyko užimti kelis In
dijos pasienio sargybinių punktus. Indijos kariai įsiveržė 
į Kašmirą ir užėmė strategines pozicijas kalnuose. Tuo 
tarpu Indijos aviacijai pavyko nuskandinti vieną Pakis
tano laivą vykusį Į Rytų Pakistaną, o Bengalijos savival
dybės šalininkams pavyko apsupti Daką, Rytų Pakis
tano sostinę.

Jungtinės A. Valstybės pasiūlė Jungtinių Tautų Ta
rybai priimti rezoliuciją, liečiančią Indijos ir Pakistano 
vyriausybėms sustabdyti karo veiksmus ir pasitraukti į 
buvusias sienas. Saugumo taryboje už šią rezoliuciją bu
vo paduota 11 balsų. Prieš pasisakė Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos atstovai, o Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos 
atstovai visai nebalsavo. Paskelbus tarybos balsavimo 
rezultatus, sovietų atstovas pareiškė savo veto prieš dau
gumos nutarimą. Galimas daiktas, kad JAV pasiūlys per
kelti šį konfliktą į Jungtinių Tautų asamblėją, kur di
džiosios valstybės nebeturi vėto teisių. *

Indijos vyriausybė labai nepatenkinta šitokiu JAV 
pasiūlymu. Juo nepatenkintas ir Pakistanas. JAV su
stabdė karo medžiagos siuntimą į Pakistaną bei Indiją. 
Indija negaus amerikiečių iki šio meto duotos ekonomi
nės paramos. .

Jeigu Pakistano karo vadai būtų pradėję tartis su 
nepatenkintais Bengalijos gyventojais, tai šiandien var
gu būtų kilęs konfliktas tarp Indijos ir Pakistano. So
vietų Sąjunga pritaria Indijos pozicijai, o komunistinė 
Kinija pritaria Pakistano pozicijai, šis konfliktas gali

visišku diplomatinių santykių nutraukimu su Indija. Se- išsivystyti į tarptautini karą.

Indijos vyriausybė patyrusi apie Pakistano preziden
to nenorą tartis su Bengalijos politiniais vadais ir tai
kiu būdu bandyti išspręsti konfliktą, pirmadienio rytą 
pripažino rinkimus laimėjusių politikų sudarytą laikiną 
Bengalijos vyriausybę. Pakistano prezidentas atsakė

tą Salvadore ADende. Vieni toje 
Castro iškiloje įžiūri jo politikos 
iškilimą, kiti — bankrotą. Ku
rių pusėje daugiau tiesos?

Castro yra labai gabus ir drą
sus padauža, ir toks pat mela
gis. Pradėdamas savo partiza
ninę kampaniją prieš visų Ku
bos gyventojų nekenčiamą Ba- 
tistos diktatūrą, jis dangstėsi 
demokratiniais liberaliniais šū
kiais, gaudamas paramą ne tik iš 
žymiausios dalies pačių kubie
čių, bet ir iš Amerikos liberali
nių sluoksnių. Laimėjęs sukili
mą ir pergalingai įžengęs į sos
tinę Havaną ir čia, panašiai kaip 
savo laiku Mussolini Romoje, pi
liečių triumfališkai sutiktas, 
vos tik savo partizanais apstatė 
kareivines ir policijos komisa
riatus, Castro atidengė savo iki 
tol maskuotą veidą, pradėjo “sta
lininį“ terorą ir pasiskelbė esąs 
komunistas. Ar jam bei kuriam 
jo “apaštalui” pasiseks toks triu
kas Čilėje ar kitoje pietų Ame
rikos respublikoje, galima drą
siai tvirtinti kad ne. Sena iš
mintis sako, kad su melu gali
ma visą pasaulį apeiti, bet nebe
galima grįžti.

Tokį tai melo ir apgaulės me
todą dabar Castro mėgina pa
naudoti savo pasiimtai misijai 
Lotynų Ameriką sukomunistin- 
ti. Prisiskaitęs Mao Tsetungo 
“minčių knygelėje”, kad vyks
tanti visapasaulinė kaimo revo
liucija prieš miestą, Castro bu
vo tikras, kad Pietų Ameriko
je tokios sąlygos yra labiausiai 
tinkamos ir pradėjo siųsti savo 
“apaštalų” desantus Karaibų jū
rų baseine (Centrinėje Ameri
koje). čia įvyko visiškas fias
ko. Tuomet jis įsteigė Havano
je revoliucionierių mokyklą, 
ruošti revoliucionierius Lotynų 
kastrinių partizanų užuomaz
gos keliose tropikinės Amerikos 
valstybėse, bet visur jos buvo 
sunaikintos arba išsigimė į ban
ditų gaujas.

Tai matydamas Castro išsiun
tė savo “idėjinį sūnų” Che Gue
vara į strategiškai centrinį fron
tą Boliviją, kur turėjo pakar
toti Fidelio Castro komunistini 
apgaulės ir melo metodą viso 
kontinento mastu. Deja, Gueva
ra nepajėgė gauti paramos nei 
vienos Bolivijos gyventojų gru
pės ir pagaliau pats buvo savo 
kalnų slėptuvėje susektas ir su
šaudytas, tuo užbaigdamas par
tizaninės revoliucijos eksperi
mentą visje Amerikoje. Fidelio 
Castro misijai subliuškus, atro
do, jis Kremliaus bosų yra nu
rašytas; Kremlius mieliau no
rėtų jo vietoje turėti Salvadore 
Allende.
Ar Allende ausis Castro batais?

Kaip Londono Dziennik Pols- 
ki tikrina, Salvadore Allende nė
ra komunistas, nei viešas nei

Sovietu Sąjunga po 54 m, 
žadėjo per 10 metų pasivyti ir 

pralenkti JAV
Prieš 54 metus suruošę kontr- 

revoliuciją ir nuvertę demokra
tinę parlamentarinę Rusijos val
džią, komunistai — bolševikai 

slaptas, kaip teigia jo ligšiolinę 
karjerą žinantieji. Čilės socialis
tai per eilę metų parodė, kad jie 
yra radikalesni negu Čilės ko
munistai, pripažinti konservaty- 
viškiausi pasaulyje ir yra at
sargiai vadovaujami Čilės sena
toriaus komunisto Volodia Tai- 
telboim. Allende yra jau buvęs 
ministeriu Čilės Liaudies Fron
to valdžioje 1938 metais. Prasi
dėjus II pasauliniam karui ir 
paaiškėjus, kad Stalinas su Hit
leriu sudarė “draugiškumo” su
tartį ir komunistai pasisakė už 
Hitlerį, socialistai aiškiai pasi
sakė už Vakarų demokratiją. 
Allendės pirmatakas, iš Liau
dies Fronto kilęs Čilės preziden
tas Aguirre buvo tokioje pačio
je taktinėje situacijoje, kaip 
šiandien yra socialistas Allende 
— organizaciniai rėmėsi komu- 

- nistais, bet politiniai komunis
tas nebuvo. Tad neįtikėtina, 
kad Maskvos Kremlius galėtų 
tikėtis iš Allendės to, ko gavo 
Castro. \

Žinotina ir tai, kad Čilės ar
mija nerodo ambicijos pati val
dyti kraštą, bet rimtai stovi vals
tybės konstitucijos sargyboje. 
Nors Allende visaip pataikauja 
armijai, bet turi veikti legaliai 
ir negali, jei ir nori, įsisteigti 
nei “liaudies milicijos”, nei ko
kios kitos pusiau militariškos 
organizacijos. Jis • tęsia savo 
pirmtako krikščionio demokra
to prezidento Frei pradėtas po
puliarias reformas — kasyklų 
nacionalizaciją ir reformą, tu
rėdamas kiekviename žingsny
je atkaklų konservatorių ir ko
munistų koalicijos pasipriešini
mą. Taigi, neatrodo, kad per il
gai Santiagoje užsiviešėjęs ka- 
troizmo apaštalas buvo labai my-I 
Urnas svečias. J. Pr. 1

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čiiagietės įspūdžiai oka 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista^ 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės“ poemos "‘Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos-valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

per milijonų žmonių kraują ir 
ašaras siekė “žemės rojaus” ir 
pasiekė Josifo Džugosvilio Sta
lino siaubo gadynės.

Staliną pakasęs jo įpėdinis Ni
kita Chruščiovas išdidžiai pa
skelbė pasauliui, kad nuo šiol 
per 10 metų sovietai pasivys ir 
pralenks Jungtines Valstybes.

Kaip toli tos “lenktynės” yra 
pažengusios, dienraštis New 
York Post pateikė sekantį su
gretinimą per kiek valandų ar 
minučių kokių reikmenų uždir
ba darbininkas Maskvoje ir New 
Yorke:

Maskvoj New Yorke
Duonos svaras 17 min. 5.4 m. 
Bulvių svaras 3.9 min. 2.1 m. 
Jautienos sv. 62.6 min. 18.8 m. 
Sviesto sv. 140 min. 16.4 m. 
Cukraus sv. 40.3 min. 2.5 m. 
Pieno kvorta 24 min. 5.6 m. 
Kiaušinių tuz. 92.6 min. 12.2 m. 
Vyr. marškiniai 11.4 vai. 1.7 v. 
Vyr. kostiumas 157 vai. 26.4 v. 
Vyriški batai 35 vai. 6 v. 
Suknelė 42 vai. 5.6 v.
Moter. bateliai 33 vai. 5.3 v. 
Niloninės kojinės 2.9 vai. 17.5 m. 
Muilas 16.3 m. 2 m.
Cigaretės 15.1 min. 8.5 m.
(papirosai)
Vodka (%) 6.6 vai. 1.36 v.

Paul Simon kandidatūra
Illinoj aus vicegubernato- 

riaus Paul Simon kandidatūra 
į gubernatorius randanti vis' 
daugiau rėmėjų, ypač kai uni 
jų lyderiai už jį pasisakė. Tri
bune pranešimu, apklausinė- 
jus 1,853 asmenis Chicagos sri
tyje ir tolimesnėse apylinkėse 
nustatyta, kad Simorio kandi
datūrą 'palaiko 59 nuošimčiai, 
o dabartinio gubernatoriaus 
Ogilvie 36 nuošimčiai. Iš trijų 
demokratų kandidatų /Simo
no, Forano ir Howllet) meras 
Daley rodąš didesnį palanku
mą Simonui.

SKAITYK ’’NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

KĖKŠTŲ LEKSIS

■J MASILIAUSKINES
i.
Kamarninkas... Mėruoja žemę...
Tokios pirmosios sąvokos galvoje, at

sibudus iš miego.
Balsai nebe tie, kaip kitais rytais. Tro

boje šnekasi moterys. Mamos balsas gir
disi, ir balsas tos svetimos — Kamarninko 
Gaspadinės. “Tris mėnotės tor vertė”. 
“Vuo šveistą ar padieje?” “Ale puoni dar 
luovuo tabgol”. Ir trumpas Kamarninko 
Gaspadinės juokas. Bet patylom. Ir šne
kasi patylom.

Pro šitą tylų moterų dūzgenimą pra
siskverbia šunų lojimas ir vyriški balsai iš 
lauko. Svetimų žmonių balsai. Tikrai ne
paprasti dalykai vyksta — mėruoja žemę.

Šoku iš lovos ir pagriebiu kelnes. Vieną 
koją šmakšt Į jas — antrą koją šmakšt, vie
ną ranką kyšt — antrą ranką kyšt, ir jau 
sagstau Staniką, rankas prie nugaros už
vertęs. Paskui pakeliu aukštyn kritę. Su 
viena ranka pakeliu, su antrąja marški
nių padelkas sumurdau. Prisegu prie šono, 
prie antro. Ir išnyru Į trobą.

Kamarninko Gaspadinė pasiveizi į ma
ne. Ji labai skuba apie kuknę. Mama ato
kiau stovi, prie kuknės kaip prie kokio al
toriaus prisiartinti bijodama. Aš bėgu prie 
lango ir užsirioglinu ant suolo.

Kieme dang svetimų žmonių. Ilgas 
kartis jie pasiėmę, o karčių galuose aukš
tai iškeltos šiaudų gniūžtės. Stovi ir šne

kasi. Ir jau eiti pradeda. Pro vartelius 
išeina, pro tvartus, i daržą, i Masiliauskio 
pusę. O šunys dar labiau loja. Kai žmonės 
pranyksta, šiaudų gniūžtės matosi virš 
tvartų stogo.

Troboje z nepaprasta, iškilminga. Ant 
stalo sudėti videlčiai ir baltos torėlkos. Ir 
sėmavoras ten stovi. Kamarninko Gaspa
dinė priėjo, pasuko tokį pipkelį, ir auksi
nė arbata pradėjo bėgti Į skeinyčg.

Kai Kamarninko Gespadinė arbata ne
šina Į gerąją trobą Įėjo, apsižvalgiau ap
linkui. Ar niekas nemato? Ir Mama gero
joje troboje yra — jos balsas ten girdisi. 
Vienas čia besu. Noras tą pipkelį pasukti 
nepakeliamas pasidarė. Pribėgu ir pasu
ku. Bet — aje! Arbata bėgli pasileido, 
ilga riesta srovele į aslą. Ką aš padariau! 
Bėgti, kol Mama nepamatė! Ir ritinu, per 
priemenę ir gonkas, pro trobos galą, per 
kiemą i užklėti. Pasikavoti.

Kamarninkas gyvena pas mus! Kažin 
ar tu supranti, koks tai nepaprastas da
lykas?

Ar žinai, kad šventą dieną yra daug 
gražiau negu paprastą dieną? Gerai jeigu 
žinai. Tai žinok, kad kamarninkas yra 
daugiau negu šventa diena.

Ar žinai, kaip dideliai gražu yra per 
Velykas? Ir kad kiaušių yra, ir kiaušio 
nės. ir pyragų? Ir slcanu valgyti? Žinok, 
kad kamarninkas yra daugiau negu Vely
kos.

Kamarninko Gaspadinė verda sriubą 

su vištiena mėsa. O tas kvapas kvapelis! 
Koks bėra pats valgis, jeigu jau kvapas 
toks skanus? Nepaprastas tai valgis.

Išverda Kamarninko Gaspadinė sriubą 
su vištiena mėsa ir į gerąją trobą neša. 
Prastojoje tik kvapas belieka. Ir tik pas
kui, kai tas skanus kvapas jau gerokai 
apdilęs yra, išgirstava mudu su Elioziu 
Mainos balsą. “Akšėnkėtau’’, sako ji. Ant 
suolo prie pečiaus turi pasidėjusi bliūdali 
su vištiena sriuba. Vieną šaukštą man — 
vieną Elioziui, vieną man — vieną Elio- 
ziui. Tik išsižioti tereikia. O koks skanu
mėlis!

Arba ta kita sriuba — tokie ilgi, kiauri 
kirminai. O kaip jie skanūs! Ir kaip gera 
perkąsti toki kirminą — žnakt, žnakt, 
žnakt. Net dantims skanu.

Gerojoje troboje yra Kamarninkas ir 
Kamarninkienė. Ai! .Kunigai juk tik baž
nyčioje tegyvena! Mūsų troba yra dabar 
kaip bažnyčia, nes joje gyvena Kamarnin
kas ir Kamarninkienė.

Mudu noriva pasiveizėti į gerąją trobą. 
Prie durų sustojusiu progos laukia va. Ir 
sulaukiava. Atsidaro jos ir išeina Kamar
ninko Gaspadinė su torėlkomis rankose. 
Ir mudu tada pamatova. Bet ir Kamarnin
kienė pamato. Ateina prie durų ir kažką 
bliurba. Nemoka šnekėti, ruskė ji yra. Pa
ima mane už rankos, ir Eliozi paima, ir 
vedasi į gerąjį alkierių. Pasilenkia, šėpe- 
lio duris atidaro ir išima. Ir duoda mu- 
dum po sukerką. Vos tik paliečia tą bran
genybę mudviejų pirštai, tuojau neria va 

lauk i prastąją trobą, ' labai linksmu, ir 
rodova Mamai ką gavusiu.

Didelė Vagdarinės atkalnė. Apluoko 
kertėje epušės viena prie kitos sustojusios. 
Dirvos pakraštyje karklų prižėlusi duobė. 
Ant kalno kapaliai ir kryžius. Piemuo 
lupa maukną nuo karklo ir pina. Spraba- 
voju ir aš, bet neina.

Staiga pamatau, kad keliu važiuoja 
gardiniais ratais. Jau į Masiliauskio ūly- 
čią įvažiavo. Juk lai mūsų vaikis su mer
ge! Metu šalin mauknas ir pasileidžiu gin
tis. Kai atbėgu pas varttarpį, vežimas jau 
pusėje ūlyčios. Nenustoju, bėgu kiek iš
galėdamas ir šaukiu: “Barbe! Barbe!”

Barbė pamato ir vežimas sustoja. Pa
laukia kol atbėgu. Ranką paduoda, įlipti 
padeda. Ir nusiveža mane į Masiliaus- 
kines. Pirmą kartą į jas. Ten, kur nese
niai žemę mėravo.

Antrą kartą i Masiliauskines jau Pa
pūtos nusiveža. Jis kerta kadugius ir dir
ba kelią per pelkę, iš vienos dirvos į kitą. 
Aš veizuosi atsistojęs. Paskui prisikrauna 
vežimą šilų, ir mudu važiuojava namo. Ne 
važiuojava — pėsčiu šalia vežimo einava.

Pradeda lyti. Papūnis užsiaučia man 
ant pečių dekelį, jo kertes priekyje 'su 
šniūreliu suriša. Raudonai ir mėlynai mar
gas dekelis. ir einava mudu per Masiliaus- 
kinių kalną, šalia šilų vežimo. Papūnis 
po pirma eina, atvarslus rankoje laikyda
mas, didelis toks, o aš einu paskui jį.

Kai Įstojava į sodos kelią, atsiranda- 

Jūzupas Girdvainis. Ir jis į tą pačią pusę. 
eina. Jūzupas šnekasi su Papūniu. Man jis 
tik pasako; “Kap konėgs atruoda”. Aš ži 
nau, kad kaip kunigas atrodau'su tuo mar
gu apsiaustu, todėl ne pačioje paskutinėje 
vietoje pasaulyje esąs jaučiuosi. Tylėda
mas einu, savo vertę žinodamas, o van
duo jau varva nuo apsiausto padelkų. Ir 
mes visi trys, kartu su šilų vežimu, lei
džiamės nuo Masiliauskinių kalno.

♦

Paskutinę mėšlų šakę užmetė Stanis
lovas ir patapšnojo kad nebirtų. “Va- 
žiouk!” pasakė. Timptelėjau apvarslus, 
arkliai įspyrę kojas, ir mėšlų valktis tra
tėdamas išlindo iš karvininko. Per laidarį, 
pro didžiuosius vartus, dešinėn j ūlyčią.

Vedeklis jau esu. Toli jau tie laikai, 
kai mažas būva, kai žemę dalijo, kai Ma
siliauskines yra jau priprastos, kaip an
trieji namai. Nubėginėtos, nuvaikštinė- 
tos, nuprakaituotos. Ir šiandien štai mėš
lus i Masiliauskines vežame.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštj
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo '
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiso telef.: P Respect 8-3229 
R*zid. telef.: WAIbrook 5-5076

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

Rez. tek 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
< 6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 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 
Trečiai ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

Ąžuolų lapų vainikas kankiniui
Simui Kudirkai

Simai Kudirka, mes gerbiame tave už tai, 
ką padarei žmonijos laisvės idealui iškelti!

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA i
Telef. 695-0533 

\ Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SUKfcfcQN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5*49 

Rezid.: 333-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad, i—7 vai., 
aniracL, penKtadieni nuo 1—o. tree, 

ir šesiad, Ūkiai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

Lapkričio 23 dieną, metinių 
sukaktuvių dieną, kai masko
liams buvo išduotas laisvės 
troškęs Simas Kudirka, bosto- 
niškiai suorganizavo paminė
jimą išdavimo vietoje — Atlan
to vandenyne prie Marthas 
Vineyard salos. Minėjime da
lyvavo didelis būrys lietuvių 
iš Bostono ir kitų vietų'. Daly
vavo ir JAV LB tarybos narys 
Antanas Mažeika ir Vliko pir
mininkas Dr. J. Valiūnas, kurs 
iš savo kišenės apmokėjo laivą 
minėjimo dalyviams nuvežti Į 
tragedijos vietą, kur buvo į 
okeano bangas nuleistas iš 
ąžuolo lapų nupintas vainikas.

Dr. Valiūnas pasakė kalbą, 
kurioje trumpai paminėjęs S. 
Kudirkos bolševikų budeliams 
išdavimo istoriją, pareiškė:

“Mes reikalaujame, kad 
rusai liautųsi slėgę Pabaltijo 
valstybes ir kad būtų atstatyta 
jų nepriklausomybė.

“Mes reikalaujame, kad Ku
dirka būtų išlaisvintas, rem
damiesi žmogaus Teisių de
klaracija.

“Simai Kudirka, jei tu esi 
gyvas, mes žinome, kad tu ken
ti dėl sovietų žiaurumo. Mes 
gerbiame tave !už tai, ką tu 
padarei žmonijos laisvės ide
alui iškelti.

“Man yra didelė garbė lietu-

vių vardu nuleisti ąžuolo lapų 
vainiką į vandenis, kur Simas 
Kudirka savo asmens tragedi
ja mums visiemįs pademonstra 
vo laisvės vertingumą. Pagal 
lietuvių tautosaką, ąžuolas sim 
bolizuoja stiprybę ir drąsą, ga
rantuojančią, jog lietuvių tau
ta išliks”.

(Abu kalbėtojai kalbėjo an
gliškai, nes laive televizijos at
stovai visa tai rėk orda vo pla
čiajai amerikiečių publikai.).

Pasakęs žodį, dr. J. K. Va
liūnas nuleido į okeano vande
nis atsivežtąjį ąžuolo lapų vai
niką. Tai buvo jaudinantis mo
mentas, kai puikus rudens 
spalvų vainikas, okeano bangų 
varomas, plaukė Martha’s Vin- 
yard salos link, kur kadaise 
veržėsi ir Simo Kudirkos žvilgs 
niai ir mintys.

Naujoku apmokinimas yra kietas visose kariuomenėse, bet, sakoma, 
ypatingai sunkus Izraelio kariuomenėje, čia matomas izraelitas ka

reivis, visas jėgas sukaupęs ant lygiagrečių karčių.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
I grasiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

I ROY K. rETRO (PUTRAMENTAS)
Į 5525 So, Harlem Ave. —• 586-122G

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: G Arden 3-7273.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus. '
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71 st St. — Tel. 737^5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairip atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

V ---  - —4

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Ttl.: 925-8296 .

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

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

Tel.: HEmlock 4-24T3
7*.J9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, HL. 50629

CICERO
SLA 301 kuopos priešmetinis 

susirinkimas
Priešmetinis SLA 301 kuopos 

susirinkimas jau atliktas. Va
dinasi, pareiga atlikta. Bet kaip 
ji atlikta? Apie tai tiesiog ne
malonu kalbėti. Kuopa turi per 
šimtą narių, o į susirinkimą at
vyko tik koks desėtkas. Kokie 
galėjo būti rinkimai bei Pildo
mosios Tarybos pareigūnų no
minacijos, kai tiek narių teda
lyvavo? Klausimas kyla, kodėl 
taip atsitiko? Oras buvo gana 
palankus, tad ne tik arti gyve
nantiems, bet ir iš toliau nebu
vo jokio sunkumo atvykti. Tad 
ir klausiu:! nejaugi tai buvo 
boikotas?

Iš finansų sekretoriaus rapor
to paaiškėjo, jog visi nariai už 
šiuos metus yra sumokėję duok
les. Tai pagirtina, kad nariai 
pasirūpina su mokesčiais neat
silikti. Na, pažiūrėsime, kas bus 
po Naujųjų Metų, kai reikės ir 
vėl mokesčius mokėti bei Pildo
mąją Tarybą rinkti. Gal nariai 
išsijudins ir nebetingės Į susirin
kimą atvykti.

Naujų narių įrašymo vajus 
eina pilnu tempu. Taip bent yra 
kitose kolonijose. Tai labai ma
lonu. Bet kodėl mes Ciceroje ir 
didžiojoje Chicagoje aus neiš- 
sijudiname. O juk tikrai metas 
pagyvinti veiklą.

♦

Aš vis kartoju, kad vienybėje 
galybė ir kad reikia savuosius 
remti, atseit, laikytis šūkio “sa
vas pas savą”. Štai mes turime 
Liberty svetainę (14th St. ir 49 
Ct.). Ji patogi ir turi trečiame, 
antrame ir žemai salių susirinki
mams. Tad galima pasirinkti. 
Žemutinė salė ypač patogi se
nesnio amžiaus žmonėms. Tik
rai pravartu Liberty svetainę 
remti. Juk ji lietuvių įstaiga,

senosios lietuvių kartos paliki
mas. Lietuvių ji įsteigta, lietu
viai ir turi rūpintis jos tolimes
niu likimu.

♦

Metai baigiasi, čia pat Kalė
dos, o paskui ir Naujieji Metai. 
Besiartinančių švenčių proga 
sveikinu visus savo senus ir jau
nus pažįstamus ir linkiu sveika
tos bei visokiausios laimės. Be 
to, primenu, kad mes savo ko
lonijoje turime įvairių krautu
vių ir visokiausių prekių, tad ne
užmirškime šūkio “savas pas 
savą”.

Senas Cicero D.

Nedarbas Ulinojuj sumažėjo
Pranešama, kad nedarbas 

Illinoj u j iš 4.8 nuošimčių spa
lio mėnesį sumažėjo iki 4.5% 
lapkričio mėri., o Chicagos sri
tyje iš 4.5 iki 4.1 nuošimčių. Vi
soje valstijoje lapkričio mėne
sį bedarbių būta 225,000, tai 
yra 16,000 mažiau negu buvo 
spalio mėn. Indianoje bedar
bių skaičius per tą pati laiką 
nukritęs iš 6.2 nuošimčiu iki 
6%.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros klubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks antradienį, gruodžio 7 d., 8 vaL 
vak. Hollywood salėje, 2417 W, 43rd 
St. Kviečiame visus narius gausiai da
lyvauti šiame susirinkime, nes yra 
daug reikalų aptarti ir bus renkama 
valdyba 1972 metams. Po susirinki
mo bus vaišės.

A. Kalys

— Bridgeport© Lietuvių Namų Sa
vininkų Draugijos metinis narių susi
rinkimas įvyks antradienį, gruodžio 7 
dieną, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted Ct., 7:00 vai. vakaro. 
Visi nariai ir narės kviečiami į susi
rinkimą, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Bus renkama valdyba 1972 
metams. Po susirinkimo vaišės.

A. Kaulakis, rašt.

— Lithuanian National Democratic 
Klubo susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gruodžio 8 dieną, 8:00 vai. vak., Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Kvie
čiam visus narius dalyvauti, nes bus 
renkama valdyba 1972 metams. Po 
susirinkimo ’bus vaišės.

Bernice žemgulis, nut. rašt.

A. A.
EMMA DAVNAS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71sf STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
R.zid, tel*>^ Glbson 8-6195

ilRIIlllllllllllflRIIIIIIIIIIIICinilltll

POEZIJOS VEIKALAI
f

Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

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

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 16$ 

psL Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
' išretintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. S2.00.

14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psL, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. S2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

Atleido “Duonos krepšio” 
direktorių J. L. Jackoną

Po 8 valandų posėdžio neg
rų SCLC (Pietinės Krikščionių 
Vadovybė konferencija) Chie- 
cagoje pranešė pašalinti 60 die
noms “Duonos Krepšio” (Ope
ration Breadbaskėt) direkto
rių kunigą Jesse L. Jacksoną. 
Per tą laiką bus tiriamos tos 
organizacijos operacijos. Alga 
per tas 60 dienų kun. Jackso- 
nui bus mokama.
Oficialiame pranešime pasa
kyta: “šis žygis buvo padary
tas vien tik dėlto, kad kun. 
Jackson pakartotinai pažeidi
nėjo organizacijos politiką bū
damas SCLC tarnautojų na
rys, tačiau čia nėra jokio Įta
rimo dėl fiskalinio (piniginio) 
nesąžiningumo.”

Mirė 1971 m. gruodžio mėn. 
5 dieną. 3:30 vai. ryto, sulauku
si 92 metų amžiaus. Gimusi Lie
tuvoje, Telšių aps., Švėkšnos 
parapijoj.

Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Bernice 

Dabulsky, jos šeima, 1 anūkė, 4 
anūkai, 10 proanūkų; sesuo Leo- 
cada Kolak ir jos šeima, gyv. 
Springfield, m. ir kiti gimi
nės.

Kūnas pašarvotas Fortūna ko
plyčioje, 4401 So. Kedzie Avė.

Trečiadienį, gruodžio 8 dieną 
10 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapi
nes.

Visi a. a. Emma Davnas gi
minės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, anūkai, sesuo ir kiti 

giminės.

Laidotuvių Direktorius P. J. 
Ridikas. Tel. 927-1911.

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

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

VT Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojom* 

' (Arch Support*) ir t. t

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL S2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

55 psL $1.00. . 4
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem- 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

V<1_; q—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
ŪSO West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telefu PRospect 6-5084

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, ŪL 60608

7 Metų Mirties Sukaktis 
PETRONĖLĖ ŠULCIENE (ŠULCAS) 

Gyv. 3933 So. Rockwell Street
Mirė 1964 metų gruodžio 

mėn. 7 dieną.
Palaidota 1964 metų gruo

džio 10 dieną Lietuvių Tauli- 
nėse kapinėse.

Paliko nuliūdę: vyras Jo- 1 
nas, sūnus Edvardas su šeima 
ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Mes Tavęs, Mūsų brangiau
sioji,.. niekuomet neužmirši- ;

__  __ _ _ _  . r »

me. Tu pas mus jau nebesugrįš!, bet mes anksčiau-ar vė- 
| liau pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

t Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, marti, anūkai-ės ir giminės. 

| s
.. l U.., .u. ■ I  IIMIOĮlįr

Laidotuvių Direktoriai

TRYS "MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8601REpubuc 7-8600

6845 SO. WESTERN AVE.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSL4 LAIDOJIMO ĮSTAIGA
TOnnsHHmunnmnimnJininmnitHuiiitniiiii'ii’iiinHniuiitinimiiiiiiitmtiimumiiuiunnimitn

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE |

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODR.RNI4Kn« ATR-mNDTTinNEn KOPT.Yf'.IOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ

★
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-340)
——————'''■■J  

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 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, Ill. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinou
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PRANYS AUftNAS, B. Litt.,

LIETUVA MŪSįJ PRANOKĖJU-LŪPOSE
Nūdien viskas eina moderniz

mo keliu: ir menas, ir literatūra, 
o labiausiai iš pastarosios — po
ezija. -Mat, dabar apie čiobre
lius, apie Tėvynę ir kitas “seno
vines” temas eilėraščius kurti 
— nebemadoj, utženka tik žo
džių, kaip kareivių rikiuotėj, pa
eiliui sustatymo. Baisoka, kad 
ateities mūsų poetai, ko gera, 
net nebedrįs apie Tėvynę užsi
minti savojoj kūryboj...

Tas pats, žinoma, ir su me
nu. Dabar tapyti Tėvynės laukų 
gubas — visiškai pasenusi te
ma, o reikia gi — kurti, paišy
ti ir tapyti — tik moderniškai. 
O kas tas modernizmas — sun
ku net neaptarti, štai, kai “Drau
go” mokslo, meno ir literatūros 
Šeštadieninio priedo redakto
rius užklausė dail. Vyt. Kasiuli,

ir nūdienės Lietuvos subtili poe
tė Janina Degutytė. '♦

Adomas Mickevičius, nors bū
damas širdimi ir siela lietuvis, 
deja, rašė lenkiškai. Vienok jo 
žodžiuose ii' tematikoj — jaus- '• 
mai ir visiškas pietizmas — tik 
Tėvynei Lietuvai, bet ne Lenki- į 
jai.

Neturiu po ranka jo eilėraščio • 
tikrojo teksto, tad cituoju iš j 
atminties. Jis šitaip eiliavo:

“Lietuva, Tėvyne mano, Tu 
— kaip sveikata. Tik tas Tave 
įvertinti gali, kas Tavęs nete-l 
ko”... .

žodžiai ir jų tematika — se
niai rašyti ir rašyti tremtyje, o 
kaip subtiliai jie pritinka ir šių 
laikų tremtinių širdims...

Gi Oskaras V. Milašius, gimęs

Paryžius, belaukdamas Kalėdų, išpuošė savo Champs Elysees medžius sidabrinio popieriaus juos
telėmis.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMAIS

DEL VEŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road . Chicago, Ill. Virginia 1-71X1

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTaRIATAS — VERTIMAI 

į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
^kokių naujienų galima būsią su
plaukti iš dominuojančios šių lai
kų meno srities abstracijos, tai
gi, ir nūdienio modernizmo, bu
vo gautas iš jo šitoks atsaky- 

.'mas;
į — Aš negaliu pasakyti, nes 
•abstracijos negalima konkrečiai 
vertinti. Daugumas abstraktis- 
tų sako, kad jie įkvėpimo semia
si iš gamtos. Gal dėl to ir gali- 

,ma būtų spėti, kad nauja kryptis 
bei tendencija bus abstraktus 
realizmas. Bet aš nežinau, ar 
tie žodžiai derinasi. Man vis at- 
Todo, lyg sakytume: karštas šal
tis, šviesi tamsuma ar gudrus be
protis...

Na, bet meną paliksime nuo
šaly, o žvilgterėsime tik Į litera
tūrinę sritį, ypač poeziją, kokią 
Ją kūrė mūsiškės eilėdaros didie- 
-ji pirmatakai Adomas Mickevi
čius, Oskaras V. Milašius arba

1877 m. gegužės 15 d. čerėjos 
dvare, Mogiliovo gub. (miręs 
1939.III.2) apie Lietuvą šitaip 
eiliavo:
"Tas žemės vardas — Lietuva — 

[pavergė 
Mano galvą, širdį.

Ateikit,—dvasioje nuvesiu Jus į svečia 
Kraštą, ūkanotą, glūdų, šlamantį. 

Suvasnokime sparnais — ir skriskime 
[per 

Šalį, kur kiekvienas daiktas — 
Turi išblėsusią atminimu spalvą. 

Apgaubia mus vandens lelijų kvapas.
Plėstančiy mišku garai. 
Tai Lietuva, La Lithuanie, 

[Gedimino ir 
Jogailos žemė...

MARQUETTE

O, štai, jauna nūdienos poetė, 
J. Degutytė,- nesivaikydamas jo
kio modernizmo, apie Lietuvą ši
tai nuoširdžiai posmuoja:
"Tu — mažute, tu telpi visa
l Čiurlionio karalių delnus...
Tu — riekelė duonos kasdieninės 
Ant pasaulio vaišių pilno stalo...

Tu ant gaublio — mažas lopinėlis, 
Žalgirio šarvų plieninis žvynas. 
Pirčiupio liepsnos ir kraujo gūsis. 
Ežerų dangaus lašelis žydras.
Žalias rytas ant pilkų arimų, 
Spindulių lietus aikštės erdvėj.
Tu—ant gaublio—mažas gintarėlis— 
Su pušies kvapu ir kraujo atšvaistu...
Tiktai mūsų meilėj — tu didžiulė.
Mūsų delnuose — tu nesudeginama. 
Mūsų ilgesy — tu brangiausia pasaka. 
Mūsų akyse tu — saulės kraštas".

2455 West 63rd Street
Tel.: 778-6909

Specializing in female 
German Shepherds 

PETS OF ALL KINDS

Taigi, ir mūsiškiai sumoder- 
nėję tremties poetai, nepamirš
kite, šalia abstratizmo ir moder
nizmo, pavadinti ir išsakyti sa
vo jausmus Tėvynės adresu ti
kraisiais žodžiais ir vardais!...

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANT1NAS
 ■ ----- ......
11i t

I MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tek WA 5-9209

L______  _..... __ -.
■
I Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 6060S 

----------- —------------------------------------------ - -- ------
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CTA šefo limuzinas
Chicagos Tranzito Adminis

tracijos (CTA) tarybos pirmi
ninkas Michael Caffcrty šiomis 
dienomis “pradžiugino” cika- 
giecius, kad autobusų ir trauki-1 
nėlių važmos kaina šiemet nenu
matyta kelti, čikagiečiai — be 
amžiaus, lyties ir ištekliu skirtu-!

v * imo ir toliau galės už $1.10 ('.TA 
priemonėmis pavažiuoti ir grįž
ti. lačiau pats ponas pirminin
kas tais patogumais nesinaudos.

Chicago Tribune antrašte “CTA 
šefas vietoje autobuso bevelija 
limoziną”, rašo: Galvodamas 
apie priemones, kaip ateinan
čiais metais sumažinti savo kom
panijos skolas, Michael Cafferty 
galbūt apsispręs į darbą važinė
ti autobusu, savo šoferi ir limu
ziną palikdamas namie, kadangi 
Cafferty, kaip Chicagos Tranzi
to Administracijos tarybos pir
mininkas. už tuos pinigus,- ku
riuos (’.TA išleis pirkdama jam 
už S8.O00 naują automobili, ga
lėtų autobusais važinėti kasdien 
per ateinančius 32 mietus.

CTA taryba priėmė 1972 metų 
operacinį biudžetą, kurs rodo 
$33 milijonus deficito, neįskai
tant darbo atlyginimo pakė
limu.

Prieš porą dienų taryba pas
kelbė ieškanti pirkti 1972 metų 
Oldsmobile sedaną ir 1972 metų 
Chrysler Imperial LeBaron. Tas 
Oldsmobile būsiąs dėl general 
managerio Thomas O’Connor, o 
naujasis Imperial dėl Cafferty. 
Oldsmobilio ' kaina maždaug 
$5,000 ir Imperial maždaug , 
$8,000.

Dabar CTA viršininkų naudo
jamieji 1970 metų Oldsmobile 
ir 1970 metų Buick Electra bū
sią iškeisti Į naujus automobi
lius, nors “jie yra tikrai geri au
tomobiliai”, pasakė pats 
pranešėjas.

Kiti vietiniai lyderiai, 
turi šoferių vairuojamus 
zinus, yra meras Daley, mokyk
lų superintendentas Redmond, 
policijos superintendentas Con- 
lisk ir miesto tarybos pirm. aid. 
Thomas Keane.

kurie 
liinn-

Hoffmano paminklas
Arthur Johnson. Chicago, ra

šo Tribune: Northwestern uni
versiteto profesoriaus John 
Waltz nuomone, su South Hol
land mokyklos nusprendimu, 
teisėjas Julius Hoffman pasista
tė aukščiausią paminklą. Dar 
kokį paminklai Teisėjas pri
vertė South Holland septintojo 
ir aštuntojo skyriaus baltuosius 
vaikus apleisti savo apylinkės 
mokvkla, kad būtu autobusais * < c
gabenami j nešvariausią, triukš
mingiausią bei girtavimo landy
nių pilną Phoenix, ir kad nuo 
pirmojo iki šeštojo skyriaus juo
dieji vaikai būtų aulobusuojami 
j South Holland mokyklas.

FBI 1970 metų raportu, tarpe 
Chicagos 94 priemiesčių Phoe- 
nixe kiekvienam tūkstančiui gy-

ventojų tenka po. 80 kriminali
nių nusikaltimų, kai South Hol
lande kiekvienam tūkstančiui 
tik 13 nusikaltimų. South Hol
land tėvai šimtus'vaikų atėmę 
iš viešųjų mokyklų ir perkėlę į 
privačias.

Žygiai, kad daktarai 
I nerūkytų ligoninėse

Amerikos Radiologijos Kolegija 
pasiskelbė pradėjusi žygius, kad 

’daktarai ir kitoks sveikatos glo- 
j bos personalas liautųsi ligoni
nėse rūkę.

Pradžiai tokia kampanija bus 
pravesta 15 ligoninių. Šio pro
jekto direktorius Dr. Robert 
Harrington sako, kad radiolo- 

Įgai labiau negu bet kuri kita 
daktarų grupė yra kontakte su 
medicinos personalu, dėlto jie 
gali daugiau asmenų paveikti. 
Kiekvienoje šių 15 ligoninių bus 
praktikuojama kitokia progra
ma ir pagaliau bus išdirbta ben
dra programa prieš rūkymą vi
sose ligoninėse. °

Statistika rodanti, kad rūky
mas moterų tarpe didėja, dėl to 
bus bandoma priešrūkymo kam
paniją išplėsti ir slaugių tarpe.

Daktarų tarpe psichiatrai rū
ką daugiau negu kili daktarai, o 
plaučių ligų daktarai rūką ma
žiausiai.

Prietaisas vėžiui rasti
šiaurės Amerikos radiologu O w 

draugijos 57-me metiniame su
važiavime Chicagoje Dr. John 
Martin iš Houston, Tex., refera
vo apie instrumentą, kurs buvo 
išrastas II pasaulinio karo metu, 
kaip priemonė prieš eventualių 
atominiu atakų sukeliama radia- c. C

ciją. Tas procesas, vadinamas 
Xeroradiologija, gali susekti 
kad ir mažiausia krutu žaizdele.c v 7
kokios paprastieji X-spindulių 
filmai neparodo. Vėžio mažųjų 
užuomazga suradimas turi di
delės svarbos, nes ankstyboje 
stadijoje 90 nuošimčių yra išgy
doma.

Padarius 1,535 pacientų tyri-

Romoje karveliams nėra sunku surasti 
tarp daugelio paminklu nut'*'pimo ir 
poilsio vieta. Paveiksle karvelis tupi 
ant statulos piršto prie Piazza Navona 

aikštės fontano.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy Reikia

LIVE IN HOUSEKEEPER 
PERMANENT.

No cooking. Adults. 
Beautiful new home, 
North west suburb.

Own room, T. V, Salary open. 
Good references.

769-3300

PARDUODAMA 2 AUKŠTU MŪRINIS 
NAMAS ant plataus sklypo. 

4216 So. CAMPBELL.
Tel. 927-7043

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

mus Xeroradiologijos metodu, 
rasta 277 tumorai (žaizdos), 
iš kurių 233 buvo “geros”, o 54 
blivo piktybinės, tai yra vėžinės' 
ir iš jų 13 buvo tiek dar mažos,! 
kad kitokiomis priemonėmis ne-j 
būtų atrastos.

— Dail. Br. Murino apžvalgi
nė akvarelės darbų paroda bu
vo atidaryta gruodžio 4 d. Čiur- 
lonio galerijoje, Į atidarymą at
silankė 200 meno bičiuliu. Jurv 
komisija atrinko kūrinį “Vėly
vas vakaras” Čiurlionio galeri
jai. Išstatyta 52 darbai. Paroda 
bus atdara iki gruodžio 12 d. 
nuo 7 iki 9 vai. vakaro, šeštad. 
ir sekmad. — nuo 11 iki 9 v. v. 
Vėliau bus plačiau.

— Apollo skridimo į Mė
nulį proga, Amerikos laivyno 
daliniai, dalyvauja grįžtančių 
astronautų sutikime, antspau
duos filatelistams laiškus ant 
prisiųstų sau adresuotų vokų 
3%” x 6%” dydžio su Ameri
kos pašto ženklais. Tik po du 
tokius laiškus galima prisiųsti: 
Apollo 16 Covers, Task P'orce 
140,* Naval Air Station, Norfolk, 
Va., 23511 arba Chief in charge 
(Appollo 16), Task Force 130, 
Navy Terminal Post Offi
ce, Fleet Post Ofice, San Fran 
cisco, Calif. 96610. 
ma štampavimo data 
m. kova 17 d.

Numato- 
vra 1972

— Rimas Miečius, 
tins prep, kolegijos studentas, 
yra geriausiai ] 
kolegiją sąrašuose. Jis gauna 
daug kvietimų studijuoti gar
siuose universitetuose, pav. 
Mass Institute of Technology-, 
Philadelphijos ir kituose uni
versitetuose. Planuoja studi
juoti Northwestern u-te. Ri
mas yra mokytojos Linos ir 
statybos kontraktoriaus Juozo 
Miečių Sūnus, baigęs Done
laičio aukšt. lituanistikos mo
kyklą, veiklus skautas ir vai
dinęs LB Jaunimo teatro pa
statymuose.

St. Igna-

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, U|. 60632. Tel. YA 7-5980

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

A. G. AUTO RE8UILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
. 3208V2 W. 95th St.

GA 4-8654

KATI FILUI

INIWULNCI

State Farm Fire and Casualty Company

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

valstybėse veikusius Jaunųjų 
ūkininkų ratelius ir, kad da
bar tie kraštai yra okupuoti,

baigiančių tą jaunim0 organizacijos uždary
tos.

— Romualda Šerėnas ir Si
mone J. iShimaitis, Illinois 
universteto Circle campus stu
dentės, priimtos į Alpha Lam
bda Delta garbės korporaciją.

— Muz. Leokadija Sabonie- 
nė, buvusi šv. Juozapo parapi
jos vargonininkė ir dalyvavu
si Chicagos lietuvių kultūri
niame gyvenime, išvyko pas 
savo duketrį Dolores, Sunny
vale, Calif.

DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo
mos i metus iš atskiru butų su bal
dais. Jaukūs 2 aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už $46,000.

2 BUTU GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas.

• Blokas nuo parko. $38.500.
3 BUTU 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga

zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai. Garažas. Arti ofiso. S34.000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetų 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19.000.

9 KAMBARIU modernus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai įrengtas beismontas. _ židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marauette 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 MŪRINIS, sxiepas ir pašto- 
’ė. centrinis šildymas, garažas. Brigb 
ton Parke.

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

PUIKUS BUNGALOW.
>kle?as. garažas. Tuoj galima 
i. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir 
mete Parke.

VALGYKLA
dmais. .Judri

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

įrengtas 
užim-

butai

biznio patalpa Mar-

su namu ir visais iren 
vieta.

APYNAUJIS 2-ju butu gražus mūr., 
no 3 miee.. alumin. langai, karstu van
deniu šilima gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500.

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. eazu. Marauette Parke. $21.500.

APYNAUJIS aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette Par
ke/ $36.500. ____

GRAŽUS 4 BUTU mūr.. alum, lan
gai. karštu vandeniu šild. jgazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam
pinis sklypas. 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

— Della Ketvirtis, aktyvi dar 
buotoja daugelyje lietuvių klu
bų, yra anksčiau sudariusi ne
mažai darbo — buto garantijų 
ir atsikvietusi į ši kraštą tau
tiečių iš V. Vokietijos D. P. sto
vyklų. Atsikviestieji ir tautie
čiai susibūrę lietuvių klubuose 
šiai tauriai lietuvaitei linki 
ateities gyvenime daug gražių, 
saulėtų dienų. (j).

— Stasys Bliukis, anksčiau 
energingai dirbęs veikusiose 
Town of Lake lietuvių organi
zacijose, šiuo laiku ramiai lei
džia dienas pensininko gyve
nime. Kitados buvusi gausi 
Town of Lake lietuvių koloni
ja šiuo laiku yra nepaprastai, 
ištuštėjusi, jų vietas ir namus 
turi užėmę kitataučiai. Orga
nizuotas gyvesnis lietuvių vei
kimas čia jau neįmanomas, (j).

Lietuvių Tauragės Klubas 
rengia Naujų Metų sutikimą 
Marquette salėje, 6908 S. Wes
tern Ave. Dėl informacijų ir 
vietoms rezervuoti' skambinti 
šiais telef.: dienom B. Sebasti
jonui HE 6-4540, o vakarais J.

— Teddy Zierinš, 4-H klubų 
konvencijos proga, savo laiš
ku Chicago Tribune dienraš
tyje teigiamai įvertino organi
zaciją programas ir narius. Ta 
proga jis parašė apie Pabaltijo Zimkui GR 6-8417. (Pr)

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

surm utao------

NAUJIENAS— ■ ■Tnmtajw——
ir prerv mžšno t ktai per

NAUJIENAS


