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GALI PAKENKTI BRANDTO PARTIJAI
BONA----- Vakarų Vokietijos statistikos biuras paskelbė, kad

pragyvenimo kainos Vokietijoje per rugsėjo mėnesį pakilo 6.2%. 
Šiais metais infliacija vidutiniškai ėjo 5%. Didelis jos pašokimas 
rugsėjo mėnesį yra bloga žinia vyriausybei, kuri lapkričio 19 dieną 
siekia laimėti rinkimus. Socialdemokratams ši žinias yra didelis 
smūgis. Kancleris Brandtas rinkimų kampanijos kalbose pabrėžia, 
kad infliacija nėra vien Vokietijos apraiška. Jis nurodo, kad 
atlyginimai auga, dar greičiau kaip kainos ir per šių metų pirmą 
pusę algos pakilo daugiau, negu per visus 1971 metus.

Buvęs socialdemokratų vy
riausybės finansų ministeris 
Karl Schiller pasitraukė iš vy
riausybės dėl infliacijos ir net 
išstojo iš partijos, kurioje jis iš
buvo 26 metus. Schilleris dabar 
visur matomas plakatuose, kur 
jis stovi kartu su Ludwig Erhar- 
du, buvusiu kancleriu ir krikščio
nių demokratų vyriausybės eko
nomikos ministeriu. Plakatuose 
kritikuojama dabartinė vyriau
sybė už infliacijos politiką.

Visose Europos Rinkos valsty
bėse infliacija siekia 6% per me
tus.' Ispanijoje kainos auga dvi
gubai greičiau, po 1% kas mė
nesį. Europoje ypatingai brangs
ta- maisto produktai. Sūris Ita
lijoje pabrango -17%, jautiena 
Olandijoj e pabrango 19%, o Pran 
cūzijoje bulvių kainos pakilo 
50%.
, Britanijoje šių metų kainų ki

limas yra 6%. Darbiečių opozi
cija yis dažniau gauna žmonių 
simpatijas ir opinijos tyrinėji
mai parodo, kad dkrbiėčiju,' jei 
dabar būtu rinkimai, gautų 50 %, 
balsų." Olandijoje vyriausybė- 
dėl kainų kilimo pasitraukė bir
želio mėn. ir lapkričio mėn. bus 
rinkimai. Olandijoje kainos ky
la 7 % per metus. Tas pats de
dasi Italijoje, Prancūzijoje ir ki
tur. ' . ; .

Ekonomistai dėl infliacijos 
kaltina vyriausybių planus di
dinti ekonominį augimą. Kiti 
kaltina darbininkų unijas. Pran
cūzijoj pernai algos pakilo 11%, 
V. Vokietijoj — 12%, Britanijoj’ 
— 12%.

Amerikoj, kur vyriausybė įve
dė algų ir kaitų kontroles, algos 
pakilo 6%, o kainos apie 4%.

Puola McGoverno 
-- ' - • - ■ 

taikos planą 
.WASHINGTONAS. — Sena

toriaus McGoverno televizijoje 
pasakyta kalba apie jo planą 
baigti Vietnamo karą, sukėlė pa
sipiktinusių respublikonų vadų 
komentarus. Gynybos sekreto
rius M. Laird spaudos konferen
cijoje pavadino McGoverno pla
ną “besąlyginiu pasidavimu”. Iki 
šiol joks Amerikos prezidentinis 
kandidatas nesiūlė tokios politi
kos rinkėjams, pareiškė Laird.

Respublikonų vadas senate, 
sen. Hugh Scott pareiškė esąs su
krėstas tokio šiurkštaus kišimo
si į Pietų Vietnamo žmonių liki
mą. McGovernas siūlo nusigink
lavimą ir beginklių sąjunginin
kų palikimą besiartinančio prie
šo valiai.

Gerald Ford, Atstovų.Rūmų 
mažumos vadas, pasakė, jog Mc
Governo planas yra formulė, 
kaip atiduoti Pietų Vietnamą ko
munizmui. McGovernui trūksta 
realybės supratimo, pridėjo Ford.

Georgę Meany, darbo unijų fe
deracijos pirmininkas, pareiškė, 
kad McGoverno planas, užuot pa
brėžęs Hanojaus atsakomybę dėl 
kraujo praliejimo, visą kaltę me
ta Amerikai. ■» -

Iš Alabamos pranešama, kad 
gubernatorius George Wallace,
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BOSTONAS. — Demokratų 
susirinkime Bostone, kur kalbą 
pasakė sen. McGovernas, dalyva
vo sen. Kennėdžio žmona ir jau
noji Caroline Kennedy, buvusio 
prezidento Kennedž'io duktė.

BOSTONAS. — Plaukiantį 
keltuvu į Martha’s Vineyard, 
jaunas vyras puolė buvusį gyny
bos sekretorių, dabartinį Pasau
linio Banko prezidentą Robert 
McNamara, šis atsigynė ir bū
tų išmetęs užpuoliką iš laivo, jei 
žmonės nebūtų jų išskyrė. Pa
aiškėjo, kad jaunuolis piktas ant 
McNamaros, kad tas nupirko sa
loje žemės sklypą, kur anksčiau 
mėgdavo susirinkti nudistai. Mc
Namara pareiškė neskųsiąs už
puoliko teisingumo organams.

Paštas tikrina 
siuntinius žydams
NEW YORKAS. —■ šią savai

tę dvi New Yorko žydų veikėjos, 
priklausančios zionistų Hadasah 
organizacijai, gavo paštu .siunti
nėlius iš Malaizijos. Siuntiniuo
se buvo nedidelės bombos, kurias 
policija išardė.

Visi žydų organizacijoms New 
Yorke ateiną laiškai ir siuntiniai 
yra stropiai patikrinami. Pašto 
valdyba paskyrė 85 specialius in
spektorius, kurių pareiga tikrin
ti įtartinus siuntinius, ypač jei 
jie ateina iš užsienių ir yra. 
adresuoti žydams ar jų. organi
zacijoms. ’ '

Derybos su rusais 
padarė pažangą

WASHINCTONAS. — Ameri-. 
kos-Sovietų Sąjungos derybos dėl 
prekybos ryšių, matyt, žengia 
progreso keliu, nes vakar į Wa- 
shingtoną vėl atvyko sovietų už
sienio prekybos ministeris Niko
lai Patoličev. Amerikoje dery
bas vedė žemesni sovietų parei
gūnai ir derybose buvo tiek pa
žengta, kad į jas dabar įsijungia 
Patoličevas su prekybos departa
mento sekretorium Peter Peter
sonu.

Prekybos departamentas de
rybas veda, nežiūrėdamas senato 
grasinimų nepatvirtinti jokių su
tarčių su sovietais, kol Maskva 
nepanaikins savo piliečiams tai
komų “švietimo mokesčių”. Net 
72 senatoriai pasiūlė papildymą 
prie galimo prekybos sutarimo, 
reikalaudami atšaukti mokes
čius, uždedamus emigruoti pasi- 
ruošusiems sovietų piliečiams.

po šios sen. McGoverno. kal
bos, gali pareikšti pritarimą pre
zidento Nixono ir Agnew kandi
datūroms. Jis anksčiau žadėjo 
nieko neindorsuoti šioje kampa
nijoje, tačiau jis buvęs sukrėstas 
ir sujaudintas McGoverno kalbos 
ir jo pasiūlymu.

Admirolas Thomas Moorer, Jungtinio kariuomenės stabo viršininkas, 
kalbasi su reporteriais apie Vietnamo karą.

JAPONIJA DAUGIAU IŠLEIS GYNYBAI
TOKIJO. — Naujas Japonijos premjeras .KaKu eiTanaka dar 

kartą pademonstravo, kad jis ves Japoniją nepriklausomu, ener
gingu keliu. Jis paskelbė spaudos konferencijoje,1 kad per atei
nančius penkeris metus Japonija padvigubins savo išlaidas gy
nybos reikalams. Vyriausybė nutarė statyti gynybai reikalingus 
lėktuvus namie, nepirkti jų užsienyje. Premjeras Tanaka pranešė, 
kad Amerikoje bus perkami Phantom karo lėktuvai, tačiau ne 
82, kaip praėjusiame penkmetyje, bet tik 46.

Japonų pramonės vadai se
niai spaudžia vyriausybę, kad ji 
pati statytų ginklų pramonę ir 
gamintų gynybai reikalingus 
ginklus, kad Japonija galėtų at
sikratyti priklausomumo nuo ki
tų valstybių, svarbiausiai nuo 
Amerikos, kur būdavo perkami 
ginklai. Premjeras pareiškė, kad 
jis šiai minčiai pritaria.

Premjeras Tanaka pažadėjo, 
kad - japonų karinės jėgos bus 
naudojamos tik gynybai ir- jos 
nesudaro grėsmės kaimyninėms 
valstybėm. Japonų išlaidos gyny
bos reikalams, nors ir padvigu
bintos, sieks tik apie 15 bilijonų 
doleriu.

Vyriausybės planus dar turi 
patvirtinti parlamentas,, tačiau 
jame vyriausybė turi stiprią dau
gumą ir tikisi pritarimą gauti.

Užsidarė prancūzų 
meno žurnalas

PARYŽIUS. — Savaitinis 
prancūzų literatūros ir meno 
žurnalas “Lettres Francaises”, 
pradėtas leisti 1941 metais, nu
traukė spausdinimą ir daugiau 
neišeis dėl ekonominių sunku
mų. Redaguojamas Louis Ara
gon, komunistinių pažiūrų rašy
tojo ir poeto, laikraštis dažnai 
pasisakydavo ir prieš Sovietų Są
junga, prieš Čekoslovakijos oku
pavimą, prieš rašytojų persekio
jimą.

Nežiūrint tų retų pasisakymų 
prieš Maskvos liniją, redaktorius 
Aragon spalio 3 d. buvo apdova
notas Spalio Revoliucijos Ordinu 
už “sovietų ir prancūzų liaudžių 
draugystės stiprinimą”. Spalio 
3 d. rašytojui Aragonui suėjo 75 
m. amžiaus.
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Kardinolas Krol

VARŠUVA. — Kardinolas John 
Krol, Amerikos katalikų vysku
pų konferencijos pirmininkas, 48 
milijonų Amerikos katalikų gal
va, atvyko j Lenkiją. Lenkų 
kardinolas Stefanas Wyszinskis 
ji apkabino ir pasakė: “Mes daug 
metų tavęs laukėme, būk pasvei
kintas savo tėvų žemėje”.

Naujoji Lenkijos valdžia, va
dovaujama Giereko, labai page
rino santykius su katalikų baž
nyčios vyresnybe. Aerodrome 
amerikietį kardinolą pasitiko už
sienio ministerijos atstovai ir re
liginių reikalų įstaigos atstovai.

Kardinolas Krol prieš 62 me
tus gimė Clevelande, lenkų imi
grantų šeimoje. Jis jaunystėje 
kalbėjo lenkiškai ir aerodrome 
pademonstravo, kad jis savo tė
vų kalbos nepamiršo. Gomulkos 
režimas nedavė kardinolui Krol 
vizos, kai jis norėjo atvykti į 
Lenkiją 1966 melais švęsti Len
kijos bažnyčios 1,000 metų su
kakties.

Nors apie kardinolo vizitą len
kų spauda nerašė, nemaža minia 
susirinko aerodrome pasveikinti 
svečio iš Amerikos.

BARCELONA. — Ispanijoje 
vieši prezidento Nixono duktė 
Julie Eisenhower. Ji lanko vy
rą David, jūrų laivyno leitenan
tą, kurio laivas kreiseris “Alba
ny” stovi Barcelonos uoste. Lai
vas išplauks už savaitės, o Julie 
Eisenhower sugrįš j Ameriką pa- I 
dėti tėvui laimėti rinkimus.

Vakar senatas pot virtino 
naujo armijos štabo viršininko 
paskyrimą. Juo bus generolas 
Creighton Abrams, buvęs vy
riausias JAV kariuomenės va
das Vietname.

■0. Nobelio premiją už medici
ną gavo du gydytojai: amerikie
tis ir britas.

< Sen. McGovern vėl pakar
tojo, kad dabartinius slaptus su- j 
sitikimus su Hanojaus atstovais 
ir taikos derybas prezidentas Ni- 
xonas surežisavo prieš rinkimus, 
norėdamas paveikti balsuotojus.

A Belfaste minia protestantų, 
apsiginklavusi pagaliai, šautu
vais ir dinamitu, sukėlė riaušes. 
Minia peršovė kareivį, primušė 
du policininkus, sužalojo tris ta
vernas ir katalikų bažnyčią, su
degino katalikų salę, televizijos 
parduotuvę ir vieną autobusą.

Frankfurto aerodrome, V. 
Vokietijoje, policija peršovė žmo
gų, kuris buvo pagrobęs keleivi
nį lėktuvą. Paaiškėjo, kad tai bu
vęs psichiatrinės ligoninės pa
cientas, 'vokietis, ištremtas iš 
Portugalijos.

> Beirute, Libane, arabas šo
feris nušovė Jungtinių Tautų pa
reigūną Hashem Jawad, 59 me
tų. šoferis, neseniai atleistas iš 
darbo, nušovė diplomatą ir pats 
nusišovė. . *
• + Vakar prezidentas Nixonas 
dalyvavo parąde Atlantos mies
te ir. pasakė rinkiminę, kalbą. - _;

> New Yorke užsidarė garsi 
Radio City Music Hali, veikusi 
40 metų, pagarsėjusi savo šokė
jomis “Rockettes”. Dėl uždary
mo kaltinama muzikantų unija, 
atmetusi naują darbo sutartį.

vieningumo
NEW YORKAS. — Egipto už- 

sienio reikalų m inisteris Moha
mmed Zayat savo kalboje JT 
asamblėjoje ragino organizaciją 
griebtis veiksmų prieš tokias 
valstybes, kurios nepaiso JT re
zoliucijų. Jis puolė Izraelį, kuris 
ignoruoja visas JT rezoliucijas [ 
ir kritikavo JT, kad jos nesiima 
suderintų veiksmų prieš JT čar- 
terio laužytoją — Izraelį. Tokias 
valstybes JT turėtų išmesti iš 
organizacijos, kalbėjo egiptietis.

Arabų tarpe pripažįstama, kad 
pačių arabų nevieningumas yra 
didelė Izraelio paguoda, Libijos 
pulkininkas Mummar el Qadafi, 
sugrįžęs iš Egipto konferencijos, 
pasakė Tripolyje, kalbą jį sutik
ti atėjusiai miniai; Jis pripaži
no, kad “arabų padėtis yra silp
na, apsupta miglų ir tamsos?. 
Arabai ’ neturi "vieningų gairių ir 
vieningo kelio, pripažino ei Qa- 
daffi.

Jordano karalius Husseinas 
Ammane puolė tokius arabų va
dus, kurie nenori pripažinti fak
tų, tačiau mėgsta šūkauti Įvai
rius šūkius ir sapnuoti įvairiau
sius sapnus. Arabai vienas kitą 
kaltina, ginčijasi, bando patei
sinti savo neveiklumą ir apsilei
dimą, kalbėjo Husseinas.

Jordanas neturi diplomatinių

Belaisvio žmona 
prašo skyrybų

OAKLAND. — Leitenanto 
Everett Alvarez, j ūrų laivyno la
kūno, patekusio į š. Vietnamoryšių su Sirija, kur prisiglaudė 
nelaisvę 1964 m. rugpjūčio mėn.1 daugumas Jordano išvarytų pa- 
15 d„ žmona kreipėsi į teismą, lestiniečių. Sirija net draudžia 
reikalaudama skyrybų. Ji savo Jordano lėktuvams skristi virš 
vyro nematė virš 8 metų. Prieš savo teritorijos. Egiptas nekaip 
jį išsiunčiant į Vietnamą, jje bu-i sugyvena su Sudanu ir neseniai 
vo vedę tik du mėnesius. Į paprašė išvažiuoti Sudano ka-

Belaisvio giminaičiai pranešė riuomenės dalinį, atsiųsta padėti 
jam laišku apie žmonos sumany- ’ egiptiečiams ginti Suezo vakari- 
mą skirtis.. Giminės bijojo, kad nį krantą. Sudanas išprašė na- 
leitenantas apie skyrybas suži-^o egiptiečius karinius patarė- 
nos iš spaudos ar kitų belaisvių.'jus.
Užtruko šeši mėnesiai, kol gimi-) Jemenas su Pietiniu Jemenu, 
nės gavo laišką iš belaisvio, ku- kurį valdo marksistinė vyriausy- 
ris žinią priėmė šaltai. Jis su- bė, nuolat kariauja. Tokiose ap- 
pranta, kad jauna moteris ne- linkybėse vargu ar kas išeis iš 
gali jo laukti visą gyvenimą. Lai- arabų užsienio reikalų ir gyhy- 
kas ir nuotolis yra didžiausi mei- bos ministeriu suvažiavimo, kū
lės priešai, sako leitenantas savo j ris šaukiamas Kuwaite lapkričio 
laiške. 15 d.

Jaunas jugoslavų 
šachmatininkas

SKOPJE. — Jugoslavijoj vyk
stančioj šachmatų olimpiadoj su
sidomėjimą sukėlė jaunas jugos
lavų šachmatininkas Liubomir 
Liubojevič, 21 metų amžiaus. Ju
goslavijos komandoje bė jo yra 
trys žymūs didmeisteriai: Sve- 
tozar Gligorič, Borislav Ivkov ir 
Aleksandar Matanovič. Jugosla
vija labai gerai laikosi, tačiau dė
mesį atkreipė Ljubojevič loši

amas. Jis iš 16 partijų vieną pra
lošė prieš sovietų didmeisterį. 
buvusį pasaulini šachmatų čem-šiaurės Vietnamo komunistę partijos

politbiuro narys Le Due Tho Paryšiu- pioną Vasily Smylivą. Keturias 
je veda slaptas derybas su preiidento partijas jaunas Liubomiras sulo- 
patarėju Kissingeriu, kuris jau 19,,. . .
karty susitiko su Hanojaus atstovu, sė lygiomis lt 11 partlJŲ laimcjO.
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PREZIDENTAS NIXONAS ATSIPRAŠĖ
PRANCŪZIJOS PREZIDENTO

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas pasiuntė laišką 
Prancūzijos prezidentui Pompidou. Spėjama, kad jis atsiprašo 
Prancūzijos už Amerikos lėktuvų Hanojuje, padarytą prancūzų 
atstovybei žalą. Pasiuntinybės vedėjas buvo sunkiai sužeistas ir 
apdengintas kilusiame gaisre. Amerikos vyriausybė anksčiau diplo
matiniais keliais išreiškė apgailestavimą dėl šio Įvykio, kuriame 
buvo sužalotos dar Alžiro ir Indijos ambasados Hanojuje. Karinė 
vadovybė tiria, kas įvyko, kad bombos, skirtos geležinkelio maz
gui, nukrito Į Hanojaus miesto centrą, diplomatinių pasiuntiny
bių rajoną.

Prezidento patarėjas Kissinge- 
!ris, po kėturių dienų slaptų de
rybų su Hanojaus atstovais, va
kar iš Paryžiaus sugrįžo į Wash- 
ingtoną ir papasakojo preziden
tui apie derybų eigą ir rezulta
tus. Paryžiuje Hanojaus ir Viet 
Congo pareiškimai nesiskyrė nuo 
jų ankstyvesnių pareiškimų ir 
nebuvo ženklų, kad kas būtų pa
sikeitę.

Prancūzijos spauda gan šaltu 
tonu aprašė Hanojaus atstovybės 
sužalojimą. Spauda daugiau dė
mesio skyrė vykstančioms dery
boms. Spauda suprato, kad Ame
rikai labai nepatogu dėl šio Įvy
kio. “L’Aurore” rašo, kad per 
daug prancūzų laikraščių smer
kia Ameriką dėl bombardavimų, 
bet niekada nereaguoja, kada ko
munistų artilerija ir raketos ap
šaudo Pietų Vietnamo miestus. 
Komunistų “L’Humanite” sako, 
kad Hanojaus bombardavimas 
yra Nixono šantažas ir spaudi
mas Hanojaus vadams, verčiant 
.juos priimti Amerikos sąlygas. .

Alziro ambasadorius Hanoju
je ir vienas kanadietis žurnalis
tas patvirtino, kad diplomatinia
me sektoriuje nukrito Amerikos 
lėktuvų bombos, o ne komunistų 
raketos ar artilerijos sviediniai. 
Kanadietis net nufilmavo lėktu
vų užskridimus. Ataka buvusi 
be Įspėjimo, miesto sirenos nesu
spėjo paskelbti lėktuvų puolimo. 
Prancūzija apie padarytus nuo
stolius sužinojo per Švedijos am
basadą, nes bomba sužalojo pran
cūzų Įstaigos aparatus.

Teismas pasmerkė 
valdžios taisyklę

WASHINGTON AS. — Trijų 
federalinių teisėjų teismas nu
sprendė, kad Užsienio Tarnybos 
Įstatymas, priimtas 1946 me
tais, nesiderina su konstitucija. 
Sprendimas liečia taisyklę, kad 
žmogus, norėdamas gauti darbą 
užsienio tarnyboje, turi išbūti 
Amerikos piliečiu bent 10 metų. 
Teisėjai nusprendė, kad tokia tai
syklė diskriminuoja prieš natū- 
ralizuotus Amerikos piliečius ir 
yra palanki Amerikoje gimil
siems piliečiams.

Bylą dėl šios taisyklės iškėlė 
pakistanietis Faruki, kuris atvy
ko Amerikon 1959 metais, gavo 
pilietybę 1966 m. ir dėstė indų ir 
urdų kalbas valstybės departa
mento užsienio kalbų mokykloje. 
Jis vedė Amerikos pilietę ir turi 
du čia gimusius vaikus. Pernai 
Faruki panorėjo gauti darbą 
diplomatinėje tarnyboje, bet bu
vo atmestas. Dabar jis laimėjo 
bylą, tačiau valstybės departa
mentas dar gali kreiptis į Aukš
čiausią Teismą.

MADRIDAS. — Amerikos 
naujas ambasadorius Ispanijoje, 
atsargos admirolas Horacio Ri
vero atvyko j Madridą ir pasakė 
žodį gražia ispanų kalba. Jis yra 
porteri k iečių kilmės ir gerai kal
ba ispaniškai.
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KELIONĖ APLINK PASAULĮ

RANGCNAS
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Rangoon)

Buriuos sostinė ir svarbiau
sias jos uostas, turįs per 900. 
CT gyventojų, STS prie 
upių saiitakds Ir tik 33 kilo
metrai hito Martabano ĮlanKos. 
Be Šventyklų turi universitetą, 
katalikų bažhycias, anglikonų 
vyskupijų. Veikia velk vislj 
kraštų ambasados. Per uostą 
eina veik 80 procentų eksporto. 
K ek teko inaH’ti, importo Ietį 
nedaug importuojama ir mies
tas skurdžiais šėvd garbiniais 
bando pbterikihti vielos gyven
toju reikalayimus. . ■Sutiktieji!Jėš, 
žmonės pasakoja, kad anks
čiau buvę kur kas ■geres'nis gyve-1 šilti įmeti dažyta; purvina; hp- 
nimas, negu dabar prie šitos(leista. Langeliai; kiiriiibše ke- 
sociklistihėš Valdžios. Būvę leiriai gaūYi'a piY-kti bilFėtuš, 
švaru, tvarkinga ir galima bū- nubrūžinti; rAukUoti. kėleiviūi 
vę gauti importuotų gaminių.)vfėni sėdi aht grihdų, kiti hiai- 
Dnbar re’gresuojam'a ir nežinia štiš su dūiktbiš pasimetę ant tų

kas bits toliau. Taip kalbėjo 
VteiiAls.

BeSYgjuosi iš rangcno
IŠVYKTI

Prieš išvykdamas apžiūrėjau 
geležinkelio stotį. Sakoma, 
nepamatęs geležinkelio stoties, 
nežinosi paprastų žmonių gy- 
vehiiub. Taigi, stotis tik iiž po
ros blokų. Einu per labai rie-j 
Švariį rajoną, kuris jau .vadi- 
tiaiiias stoties rajonu.. Kai per
žengiu geležinkelio stoties slen
kstį ir pamatau ten tokią ne
tvarką ir nešvarą, kuri jau .kur 
kas pralenkia ir karo nuteriotą 
Viethariią, nusigąstu. Joje ei
lėmis Užtverta geležinės tvore- 

kurioš veda prie Bilietų 
langelių. Pati stotis gal prieš

I I

Demokratę kandidatas į prezidento vietą sen. George McGovern turi gražią šeimą. Iš kai
rės keturios dukterys: Mary, Terry, Ann ir Susan. Toliau matosi senatoriaus žmona Eleo- 

nor, pats senatorius McGovern ir sūnus Steven.

-valdžios.

fl
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NOW INSURED TO $20,000.

nu „mis laikas atspa sdima ir gailina g’auū knygų rinkoje

1 HICAGOS l.IETUVIV ISTORIJĄ :
iieičNu. Ambrose Jcnygą, aprašanti 90 (1869-1metų

ChRa£o*> lietuvį gyv^Hiną Ir :jų darbus. 664 psl? Kažn i
S8.00 Išleido Amerikos Lietuvių fstdriios Draugija.

Kiiygbjė. aprašyta piririas Cbicagon ątvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių. Kolonijos, jų suorganizuotos šalpos /draugijos, statytos baž
nyčioj išlęigU la'ikfasčiaį kuri išviso buvo f21,. 41 tėatrt) draugja, 48 
pasaūlleiiški chorais 9 bažnytinTaL ir 314 veiklesnių ;

Duoti .dokumentuoti . kala i i klikų, socialistinių^ laisvamaniškų \ir 
kitų organizacijų atlikli darbai. įsteigtos hrokyklos. skaityklos, bati
ka’ ir kt * > , . », v/-.. * --i

Norintieji Vfa knygą įsigyti/ prašomi parašyti čeki arba Mone” į 
>r<ieri / t v » . - . į; .-j

' LiEtiiWv itnoKDOs drauguos ■
vardu ir į

>'4'9 šk Chicago: ill: ko&s
n. . , .— I įį-HImC

r t zllr t ik 111 ik į i s iki fci’tk ii t K t » ii H i tint ii k ii
KNYGOS VAIKAMS Ui .tAVNIMI ) ’

—/Sėk pasaką, mamyte, 
Apie vsenu^ laikus^ . 
Kai aitvarai fr laumėš 
Skrajojo po laukus

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų rpė^stamu^ne mažiau, kaip žaicfimai.ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šh| perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui: -
m, rlyN. Butk:enė, VELYKŲ PASAKOS, 3^ Jp&L telpa 6/p^akęs. ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikb pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truo os. spalvotais viršeliais, kainuoja po. 1 dol.
. Vanda Franki’ėnė- VaitkevicierA, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
Mažiesiems. Jūratės Eidukaitėš iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus leidinys. S 1.50. ’ - / į -

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės Vaikams, bail. V. SiiAan- 
kevičiaus iliustruota. 130 psU $1,80. * * jV*

4. Stasė Vanagaitė - Peteršonfenė,. LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių^ kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumės. Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didėlio formato, kietais viršeliais, gAudal dali. J. KibUro iliUštruota, 64 
psl., kaina 5 dol. ‘ 4

r - v ''5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.t $1,00.
. 6. Alfonsas Vambutas, TRYS v SAKALAI, fret. Mokytojų 

}uola knyga. Joje originalūs apsąK}TnH 0^davlmai. legendos, 
V. Stinčikaitės iliustracijos, 186 pšL, kaina 2 doL

J7. Jubzas švaistas, ŠAUNUS PENKETUfCAV apysakaitės, kaip pasakos 
viitafūs iš jų gyvenimo, svajonių ir žygiųį^iliustruota dail. Z, Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puixixs 77 psl. leidinys. Š3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS, LtETtiVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai. legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su šaVb dievais. 54 psl.,* $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto ik pat rftažėhs yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti Jiętuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams Perkamas dovanas — pusė kn^gų, pusė/žaislų — lietuviško 
auklėjirPo rodyklė staiga pakiltu aukšty^. '

s-gos preihi- 
nbvulės. Dftil.

FlAT,STfcD ST.. CHICAGO,.H.L.

maišų. Nešluota stotis ir neva
lyta gal mėnesių mėnesius. Į 
bilietų langelius vedančios ge
ležinės tvorelės sulankstytos, 
nubrūžintos ir “nupeckiotos”. 
Dairausi eidamas per stotį ir 
matau, kaip žmonės mane ste
bi. Nei vieno iš jų , kuris būtų 
geriau apsirengęs, turėtų su 
savimi lagaminą ir atrodytų 
kaip kitų kraštų matyti kelei
viai. Galutinai tokio vaizdo 
pritrenktas, palieku geležin
kelio stotį ir su skaudančia šir
dimi, apgailėdamas sociali
nės sistemos padarinius, su
prantu ką anas vietiniu tada 
man kalbėjo. “Anksčiau ir pas 
mus taip nebuvo.”

Paskutinis grįžimas į vieš— 
butf. Karšta ir taip troškina, 
kad nenoromis 
rytis atsigerti, 
ant šaligatvio
Rodau ą vieifą bohką, kurioje 
bei pats gerai nežinau kas ten 
per gėrimas. Pardavėjas pai
ma bonk’ą, atkemša: jo ran
kos purvinos, panagės niekad 
nevalytos. Jis nieko nesakęs 
apsisuka, ištraukia po staliu
ku gulėjusį purviną ledo gaba
lą ir atkirtęs sumeta nian Į gė
rimą. Labai ištraškusiam pra
ėjo nobšš gėrti ir numojęs ran
ka nufOlstų,. .'Pasidaro taip pik
iai Pardavėjas man nesupran
tama kalba pakeltų balsu ma
ne bara, 6 aš nekreipdamas 
dėmesio, skubu i viešbuti.

I AERODROMĄ. ;
.Pasiimu atidarą vežimuką, 

tik nebe su arkliu, o motori
zuotą. Sėdžiu ir jaučiu, kad 
ant mano galvos iš “playwood” 
slogelis barška, tarška. Vėjas 
eina iš visų šonų ir jaučiuosi 
karališkai. Ir tik dabar paste
biu, kad čia nėra jokių rekla
mų, anei apšviestų vitrinų. Su 
manim važiuoja vienas vokie
tis dSktėr'aŠ. Jis iki šiolei kelia 
vęs traukiniais, nes jis norįs 
padalyti ne tik mieštus, bet ir 
patį kraštą, kuri lanko. Jis pa
sakoja, kiek skurdo ir vargo 
nilaYęš taip bekeliaudamas per 
įvairius Azijos. kraštus ir ypa
tingai pamini Indiją. Jam aš 
pašisakan, kad vykstu kaip tik 
Į Kalkutą. Jis nutyla ir vėliau, 
po keletos minučių sako, kad 
jrš nenorįs manęs nugąsdinti. 
NūvaŽiūosi — pamatysi, 
taip ir gerai, galvoju.

Važiuojame per Taukus: 
fosi daug važiuojančių su 
žais asiliukais, kurių 
nesimatė. Žemę aria karvėmis. 
Prie kelio tie nauiai, kaip mes 
įpržtę maty ti, bet būdelės. Josj 
daugiausia molinės, prideng
tos banibtikb medžiu šakomis, 
apie kurias laksto būriai vaiku. 
Jie visi pusplikiai ir purvini.

I Ą — KAtKtH

V. B. A. Jėktnvaš prastas. 
Vos ūk pakilūs, pradėjo ŪŽI i 
ir sidbtioti.l šonus. ŠtuArdesės, 
a^sl'retigusi6s tėtitiūiaiš dra
bniais, vlsoš šū iigditiiš kaso
mis fr k'Ai kurios rš jiį prišisb- 
giiploš jirie kasjį raudbrtą gfėfę. 
LųfcttiVas velk tuščias.

Kftiįi ir Višada gavęs vietą 
prfet fatigti, stebiu tintoišteAtį 
nelabai svetingu titiestą Ir jio 
kpjbįbiš ekAtičttiš tAūkuš. Ittir 
tik akis nŽUiato', Uolėnos. Lė
liai hėtai rttetoši ŽalūiUos ir ap- 
gj’Vehl'ų vietovių. I^rtfeVaėio 
salos ir salelės. Vieną iŠ jų ma- 
teu labai panašią Į žvynę. Ir 
galva ir uodega, nustebęs vie
tos juokiuosi ir galvoju 4r he

• I

pradėjau dai-
Pfieinu, kur

krūvos bonkų.

Gal

m fi
rn a- 

inieste

i Atsisveikinimo žodį tarė: St. Ma- 
Įlinauskas, gen. J. Černius, V. 
Pauža, V. Tamošiūnas K. Vei

kutis, K. Daugvidienė, P. Meš- 
'kauskas iš Toronto, B. Klimavi- 
' čius iš Čikagos. Kapinėse žodį 
tarė kun. D. Lengvinas ir LB 

' pirm. V. Selenis. Palaidota Holy 
(Sepulchre kapinėse. Pamaldų me
tu bažnyčioje giedojo solistas V. 
Verikaitis iš Toronto. Į amžino 

i poilsio vietą palydėjo gausus bū- 
irys Artimųjų, draugų bei pažįs
tamų. Ceremonijose dalyvavo 
uniformuoti šauliai. Daug buvo 
gėlių ir palydos į kapines.

Baigdamas norėčiau nuo siu
vęs pridėti mažą ep’zodciį iš ve
lionės Nelijos gyvenimo. Būda
vo, minėjimuose ar banketuose 
nepakęsdavo ilgų ceremonijų bei 
kalbiu. Kartais net probalšiai, 

l kalbėtojui girdint pasakydavo: 
• Gana kalbėti nusibodo klausytis! 

, _ , ., . 1 Tai teisingi velionės žodžiai.,II-
šiuo metu Detroitas gausus Į lūs rėmusią Keli ją Vitkienę. Ne- *sėkis ramybėje tauri Dzūkijos

Detroito naujienos
lio mėn. 2 d. išskyrė iš mūsų tar
po, ankstybesnės kartos, visiems 
gerai žinomą, lietuviškus reika-

Lietuvos Universiteto 
minėjimas

kultūriniais parengimais, minė-ilija Vitkienė-Biežytė, pagal pir- 
jimais, meno parodomis. Atvi-(mą vyrą Jasaitienė, gimusi ke
rai kalbant, Detroitas gausus ne 
tik parengimais, bet ir organiza
cijomis. Atėjus rudens sezonui, 
kiekviena organizacija stengiasi 
save kuo nors atžymėti.

štai jau čia pat platesnio mas
to renginys šį sekmadienį spa
lio mėn. 15 d. 12:30 vai. Lietuvių 
namuose, bus Lietuvos Universi
teto Auksinio Jubiliejaus minė
jimas, kurį ruošia Kultūros Klu
bas. Detroitui tenka garbingas 
uždavinys — minėti Lietuvos 
Universiteto atkūrimo 50-metų 
sukaktį.

Lietuvos universitetas nepri
klausomybės laikais buvo labai 
svarbus mūsų tautos kultūros, 
ekonomijos, teisingumo 5r so
cialinės pažangos akstinas. Kul
tūros Klubas kviečia visą lietu
viškąją visuomenę dalyvauti šio-, 
se istorinėse iškilmėse — pamal
dose, akademijoje, koncerte ir 
svečiams pagerbti pietuose. Prof. 
J. Puzinas pasakys pagrindinę 
kalbą apie aukštąsias mokyklas. 
Prof. gen. St.'Dirmantas — apie | 
knygą “Lietuvos Universitetas”. 
Koncertinę meniškąją dalį at
liks operos solistė Gina Čepkaus- 
kieriė iš Montrealio (pirmą kar
tą Detroite) ir akompaniatorė 
Anna Forbet. '• :

Apie solistę štai ką pasakė 
prof. V. Jakubėnas: čepkauskie- 
nės asmenyje įgijome stambų 
naują įnašą mūsų dainininkų šei-. 
moję. Jos debiutas sudarė svar
biausiąjį šio metinio sezono įdo
mumą. B. Chomskis Drauge: G. 
Cepkauškienė tūri gražų, sodrų ■ 
kolaratūrinį sopraną ir kaip re- Į 
tai aiškų žodi. J>[ operos šeimą 
ateina naujas talentas. St. Sant
varas Keleivyje:, solistė Gina 
Butkutė-čepkaųskienė savo dai
navimo menu Bbstone tikrai su
silaukė pergalės?.. Koncerto klau
sytojus pavergę gražiu balsu, 
meistriškai valdūma dainavimo i 
technika, muzikine kultūra.

Po meninės programos bus 1 
bendri pietūs.

Įėjimas asmeniui — 5 dol. Bi
lietus įsigyti pas.St. Kaunelienę, 
A. Musteikį ir V. Tamošiūną. Ne
praleiskite tos didingos istorinės 
šventės. Savo dalyvavimu pa
gerbsime savo universiteto kū
rėjus, išreikšime jiems priklau
somą pagarbą. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti bažnyčioje 
ir akademijoje sU vėliavomis.

Ir vėl vieno detroitiečio 
netekome

Netikėta ir staigi mirtis spa-

specialiai padaryta?
Pradėjau galvoti, kas nuti

ko. jei nelaiku lėktuvas ėmė 
leistis, žiūriu pro langą ir ma
tau ant nemažo namo užrašą 
—AK V A B. Vėliai, kai išlipom, 
pasirodė, kad tai Indijos ma
žas aerodromas, kur lėktuvas 
paima skrendančius i Kalkutą.

Valandžiukę * pasėdėjus ma
žame aerodroinfe, reikėjo ėiti 
vėl per kontrolę, kad nebūtų 
kas nors iš kur gavęs ginklo. 
Vargšas tas turistes, tūri visur 
Ir viskam paklusti, nors kar
tais ir labai juokingai tas jų 
patvarkymas atrodytų.

(Bus daugiau)

lietuvė.

vo mėn. 14, 1912 m. Lietuvoje, 
Veisėjų valse., Seinų apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 43 metus. 
Paliko nuliūdime. vyrą Mykolą.

Lietuvi ų Namu 
dešimtmetis

Lietuvių namų Draugijos ir
X CLilIYVj J_LU.11 Uutllllv. X V J 1 .UJ AUICĮ, * *

seserį Mary Stoker ir brolį Leo- Dariaus-Girėno Klubo balius . jau 
ną su šeimomis. Kūnas buvo pa-1 ne^e už kalnų. Ateinantį šešta- 
šarvotas Yolandos Baužienės lai-1 dienj 7 vai. vakaro savuose na- 
dotuyių koplyčioje 1930-25 St. 1 muQse ruošiamas nepaprastas iš- 

! kilmingas balius, nes namams su- 
Velidnė N. Vitkienė priklausė _ -■

daugeliui lietuviškų organizaci-- valgiu ir gėrimų. Valgius ga
jų: , šauliams. Bendruomenei/'mins geriausios Detroito^ šeimi- 
Balfui, L. Fondui :rkt. ir jas uo- ninkės. Rengėjai jūsų lauks, ma- 
liai rėmė. Atsisveikinimas įvy-! Joniai priims ir vaišins. Jei dar 
ko spalio mėn. 5 d. 9 vai. vakare, vietos neužsisakėte, prašome

nebe už kalnų. Ateinantį šešta-

eina dešimtmetis.. Bus skanių

ateiti, jums vieta bas parūpinta. 
Kr i p jau buvo rašyta, meninę 

dalį atliks St. Sližio vadovauja
mas Jaunimo choras, šokiams 
gros V. Petrausko orkestras. Pri
vati policija saugo? jūsų auto
mobilius.

16-sis Balfo seimas
Spalio mėn. 28 ir 29 dienomis 

Balfo 16-sis Seimas Detroite L. 
namuose. Balius spalio 28 d. 
7:30 vai. Meninę dalį jatliks St. 
Sližio vadovaujamas Jaunimo 
choras. Mieliems skaitytojams 
platesnę informaciją apie Balfo 
seimą patieksime sekančią sa
vaitę.

— Spalio mca. 29 J. 12:15 vai. 
Lietuvių namuose Bruniaus Kvi
klio paskaita apie rusifikaciją 
Lietuvoje, bus pailiustruota Kvi
klio rinkinių paroda. Be to bus 
įstatyta spaudos draudimo laikų 
literatūra: Aušra, Varpas, Tė
vynės Sargas ir kiti spausdiniai. 
Bus parodyti eksponatai net. iš 
1860 metų. A; Miežis

SKAITYK PATS IS P>RAGiP

KIT’JS ŠUTYTI

m į ii H v V v

ARTĖJANČIAME NA NU BANKETE

Diriguos Alice Stephens
SEKMADIENĮ, ši V METŲ SPALIO" 22 D.; LINKSMINS SVfečItTS 

BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W, 63rd ST;
Vakarienė — $8.00 ašmehiui. <2 t ~ 5
Šokiams gros A. Stelmoko orkestras. . _
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (173$ So. Halsted St,

Chicago, Ill. 60608 arba telefOftUi HA 1-0100. x x
Pradžia 4:00 vai. po ^iėtiĮ. <
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIENŲ B AN KETE
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K HRIŠTŲPAITIS TARZANAS
Tikras nuotykis Viduržemio jūroj

- ♦ (Tęsinys).
Apsisprendęs negrįžti, kaip ir 

mes visi, apleidę gimtąją šalį, 
žvalgėmės kur nors prisiglausti. 
Pagaliau laisvosios Šalys, pama- 
čiusios mūsų baisią skriaudą, 
pravėrė mums plačius vartus. 
Nemažai mūsų pateko į “Carlton 
Sovereign”, anglųTaivu kartu su 
Tarzanu keliavome į tolimąją, 
laisvąją Australijos žemę..

Vidudienis. Einame pietauti.
Papietavę keleiviai vėl būriuo

jasi denyje, maloningojo Neptū
no globoje, žavisi melsvąja jūra.

Išvykus iš Hamburgo, Šiaurės 
jūroj ir Biskajos įlankoj užtek
tinai neskoningai sotinos žuvys. 
Nevienas sirgdamas jūrlige, il
gėjosi palaimintos sausumos ir 
abejingai į viską žvelgė. Suvar- 
gusiųjų neviltyje, vilties ženk
las — inkaras išdidžiai su triukš
mu iškrito Gibraltaro uoste. Ke
liavusieji -atsikvėpė.

Mašinoms sugedus, laivas bu
vo priverstas sustoti Gibraltaro 
uoste. Sekančią dieną atitemp
tas taisymui prie krantinės. Ke-

leivių žvalūs žvilgsniai stebėja 
naują vietovę. Vieni šiukšteno 
didingąją Gibraltaro praeitį, lan
kė muziejus, istorines vietas, ki
ti tyrė savo kišenių dugnus ir su
radę kukliai nusėdusius centus 
kėlė į viršų. Vėliau kėlė į aukš
tį sklidinas jspanų vyno taures, 
nuplaudami buvusius jurų ne
smagumus. Pagaliau visą mėne
sį taisytas laivas, palikęs uostą, 
skrodė Viduržemio jūrą, Suezo 
kanalo link. Pamiršę piktąsias 
jūras ir lepinami Viduržemio jū
ros melsvųjų patalų džiūgavome 
šią dieną.

Laivas, susitrukdęs kelyje, 
skubėjo į rytus. Saulė, iš rytų 
pusės visą dieną keliavusi ratu, 
atsirado vakaruose ir pavargusi 
skubiai smuko žemyn. Pavakarį 
dauguma keleivių susirinko lai
vo užpakalyje, gal palydėti gęs
tančią saulę ir dienos paskutinį 
spindulį.

Išdykaujančio jaunimo tarpe 
šiandieną ypatingai buvo gerai 
nusiteikęs Tarzanas. Gal nese
niai jo išgerta ispanų vyno bon-

Dviratininkas Darryl L_e Vasgue pertraukė kelionę dviračiu, leisdamas savo mažai dukrelei tru- 
, pūtį pamiegoti, ši dviratininku šeima gyvena San Luis Obispo, Kalifornijoje.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti nuikiu knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusk $4.00 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusk-----------$6.00
Prof. Vael. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

įrištas, 431 push -________ L____________________ $730
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi, irišta — S3.00, minkštais 
viršeliais ,— S2.00; H dalis, 225 >usL, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —_____________ $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. $2.00 ' 
. Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p._ $530

Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi.------------------- —----- $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi.,  _ !—------------------------— $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais —----------------  $4.M
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusL, dabar tik -------------------------- »--------- — $10.00

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

ka, turėta su savimi, stipriai kai
tino lietuvišką kraują, ir skatino 
denyje išdykauti. Dingstanti 
saulė už vandenų matė Tarza
ną laivo gale, plevėsuojančios vė
liavos kotą apsikabinusį, laivo 
kraštu į vieną ar kitą koto pusę 
bešokinėjantį. Keleiviai vieni 
steb.josi jo sugebėjimais, kiti 
tik galvas lingavo.

Tik staiga prieblandoje pasi
girdo išgąstingi šauksmai:

— Žmogus už borto! — Stab
dykite laivą, žmogus įkrito į jū
rą! — Gelbėkite!

Tarzanas, bešokinėdamas laivo 
kraštu, it Lietuvos šarka tvoro
mis, paslydo ir įkrito į jūrą. Lai
mei, jam krintant, laivas spėjo 
pirmyn pasistūmėti ir Tarzanas, 
pasiekęs vandenį, nepateko į 
sraigtą. Kol žinia pasiekė kapi
toną ir jam atsiradus tiltelyje 
bei perėmus gelbėjimo vadova
vimą, laivas spėjo gerokai pa
bėgėti pirmyn. Apsukus laivą 
ratu, grįžom į spėliojamai iš
kritimo vietą. Tuojau išmestas 
gelbėjimosi ratas su žvakute. 
Laivas lėtai sukinėjosi aplinkui

Anglijos naujienos

LIETUVIAI MOKSLO 
PASAULYJE

Nuo pasaulio vieno krašto 
kito užtinkamos vis gausėjančios
lietuviškos pavardės mokslinėje

iki

parodo ne vien

z Lietuviams' reikalinga literatūra
Kiekvienas lietasis, -kuriam-rūpi gimtinio-krašto laisvėgimtinio krašto laisvė ir. lietu

si! žemiau išvardintomis knygomis, 
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 GHauda, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgima ir. jo išdavimą rusams. Tragediia Įvyko bendra
darbiautoji! ir tiltu statytoju su sovietais sukeltu mitu miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis GHauda, AGONIJA. Romanas. 408 nsl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausvbės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
riu elgesys tragiškose dienose.

StefanHa Šukienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsf- 
mfnimai. 'parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu
vio dalią. Anrašvmo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 528 psl, kietais viršeliais, kai
nuoja .8 dol. . ■ ' .

Juozai Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva. bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose. Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandas, kuriose yra 
išrvškėies nesikeičia* komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl.. S4.00.

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

D. KurilHi. MAGIŠKUOJU KILIMU T VILNIŲ. Kelionės Į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ T ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. At> 
tariaus pastabuma neapgauna intaristo ir agitprooo 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 ji nepalenkė bendradarbiavimui

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

Še Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1737 So. HALSTED ST.r CHICAGO, ILL. 606^ 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekĮ ar pinigine perlaidą.

— Lietuvių Skautų Sąjungos 
vyriausias skautininkas P. Molis 
lankydamasis Londone apdova
nojo Lietuvos atstovą V. Balicką 
ordinu “Už nuopelnus” su rė
mėjo kaspinu. S. Kasparui už 
nuoširdų skautišką darbą įteikė 
Tėvynės sūnaus žymenį, o rėmė
jo ženklais apdovanojo V. Jurie
nę ir P. Senkuvienę.

— Londone mirė Marijona 
Dailydienė, 67 m. ir Valerija 
Paulauskienė, 69 m. amžiaus. Pa
laidotos šv. Patriko kapinėse.

— Pabrangus spausdinimo 
priemonėms, nutarta vienu sva
ru pakelti “Europos Lietuvio” 
prenumerata, Tai nuo 1973 m. 
pradžios šio savaitraščio metinė 
prenumerata bus keturi su puse 
svaro (£4.50).

— Rugsėjo 24 d. Lietuvių So
dyboje įvyko tarptautinės (D. 
Britanija-J A V) pistoletų šaudy
mo varžybos. Jas laimėjo Ang
lijos komanda, šaudymo daly
viai pasidžiaugė mūsų sodyba,

ir prožektoriumi žvalgėsi iškritę- gerai įrengta šaudykla ir padė
lio. Kaip minėjau, Viduržemio 
trumpi saulėleidžiai. Po prie
blandos' staigiai 'naktis. Duotas 
Įsakymas paruošti darbo valtį. 
Esant ramiai jūrai, pilnai užte
ko jos tam reikalui. Gibraltare 
ji benaudota ir esant karštoms 
dienoms buvo pripildyta van
dens, kad neperdžiūtų. Josios 
paruošimas nuleidimui kurį lai
ką užsitęsė. Pagaliau sėdę pen
ki vyrai nusileido į vandenį ir pa
ėmė kapitono sakytą kryptį.

Keleiviai įtemptai sekė įvykio 
eigą ir tyliai šnekučiavo tarpu
savyje. Nakties tamsybėje, van
dens platybėje surasti žmogų, tas 
pats, kaip kupranugariui pralįs
ti pro adatos skylutę. Niekis, 
Aukščiausiojo kiekvienam yra 
pramatyta šios žemės viešnagė 
ir neatėjus laikui, nei ugnyje su
degs, nei jūroje paskęs. Juk, ka
rui siaučiant, ne vienas mes lyg 
per stebuklą esame išlikę ir su 
naujomis viltimis keliaujame da
bar šiuo laivu. Valtis tamsoje vi
sai mums buvo dingusi, tik jo
sios spinksintis žiburėlis rodė 
jos esamą vietą.'

Tarzanas išskritęs iš laivo, 
dingo nuo vandens paviršiaus, 
bet čia jūra, gerokai prisotinta 
įvairiais mineralais, greit išme
tė jį į paviršių. Būdamas geras 
plaukikas ir fiziniai užsigrūdi
nęs, nusprendė laikytis iki pa
skutiniųjų. Stebint laivą atsito
linant, susigraudeno ir nejučio
mis porą ašarų įkrito jūron. Pa-

ko jo už skaniai pagamintą-mais
tą. Britų komandos kapitono 
nuomone, sodybos šaudykla yra 
viena geriausių pietų Anglijoje. 
Tad ir ateityje numatoma tarp
tautines šaudymo varžybas pra
vesti Lietuvių Sodyboje.

— Gloucesteryje mirė Kazi
mieras Stonaitis, 59 m. amžiaus. 
Velionis buvo gimęs Raseinių 
apkr., Lietuvoje. Okupacijų me
tais tarnavo ginkluotose dali
niuose ir kovojo dėl Lietuvos iš
laisvinimo. Gyvendamas Ang
lijoje buvo uolus DBLS narys, o 
paskutiniu laiku Gloucesteric 
skyriaus pirmininkas. Jo pastan
gomis skyrius greitai sustiprė
jo ir vykdė gražią organizacinę 
ir kultūrinę veiklą. Paskutinę sa
vo gyvenimo dieną dar pats su 
savo mašina nuvažiavo Į darbo
vietę, bet iš mašinos jau nebe
išlipo. Mirė sėdėdamas prie vai
ro. Palaidotas rugsėjo 26 d. Con
ley Hill kapinėse. Naujai supil
tą kapą papuošė 24 vainikai ir

puokštės gėlių. Kapinėse religi
nes apeigas atliko kun. S. Matu
lis, o paskutinius atsisveikinimo 
žodžius tarė Centro Valdybos ir 
aplinkinių skyrių atstovai.

— Rugsėjo 30 d. Lietuvių So
dyboje buvo suruoštas Rudens 
balius. Jame dalyvavo ir daug 
gretimoje apylinkėje gyvenančių 
anglų, kurie pradeda pamilti ir 
lankyti Lietuvių Sodybą.

— Rugsėjo 30 d. LAS Notting
ham© skyrius atidarė savo klu
bą. Dabar lasiečių klubas yra 
Arkwright Street, “Sir Richard 
Arkwright” baro viršutiniame 
aukšte.

— Spalio 7 d. Boltone atidary
ta lietuvių, latvių, estų ir ukrai
niečių rankdarbių ir meno kūri
nių paroda.. Lietuvių skyrių pa
rodoje paruošė K Steponavičius.

— Nottinghamas. “šaltinio” 
spaustuvė atspausdino ir išleido 
lietuviškų kalėdinių atvirukų. 
Pelnas skiriamas lietuviškos 
spaudos palaikymui.

— Londonas. Spalio 7 d. šv. 
Onos Moterų Draugija, Sporto 
ir Socialinio klubo patalpose su-, 
ruošė rudens šokių balių. ši 
draugija yra seniausias Londo
no lietuvių moterų vienetas, įs
teigtas 1915 m. Pradžioj rūpino
si tik narių savišalpa, o vėliau 
jau įsijungė Į vietos kultūrinę 
ir visuomeninę veiklą.

— “25 metai — Bradfordo ir

apylinkės lietuvių veikla”. Tai 
80 psl. leidinys, skirtas Brad- 
fordo lietuvių 25 metų veiklai at
žymėti. Pirmoje dalyje aprašy
ta Bradfordo organizacijos ir to 
laikotarpio kultūrinė ir visuo
meninė' veikla. Pabaigoje yra 
dailiosios literatūros skyrelis, ku
rį savo kūryba užpildė Bradfor- 
de ir jo apylinkėse gyvenantieji 
spaudos darbuotojai. Išleido 
“Vyties” klubas. Redagavo A. 
Bučys ir J. Kuzmickis. Spausdino 
“šaltinio” spaustuvė Npttingha- 
me. Visas leidinys yra gausiai 
iliustruotas. Tai sveikintinas 
braidfordiečių sumanymas, ku
rie n e tik pirmieji paminėjo 25 
m. sukaktį, bet dar ir paruošė 
turiningą leidinį.

— (Prieš kiek laiko A. 4fučio 
parašytas scenos veikalas “Pir
mieji smūgiai”, buvo spausdina
mas “Europos Lietuvio” atkar
poje. Dabar jau šitas veikalas 
yra išleistas atskira knyga. 
Spausdino “Nidos” spaustuvė.

V. Vytenietis

spaudoje, kas 
tautos išsibarstymą, bet kartu 
ir jšsiprusinimą. štai spalio mėn. 
Analytical Chemistry! žurnale, 
leidžiamam Amerikoje, paskelb
tas P. J. Milham, Anne Maksvy
tis ir Balys Barkus straipsnis 
apie vario kliudijimą molibdenu- 
mo nustatymui. Jie dirba New 
South Wales Department of Ag
riculture, Biological and Chemi
cal Research Institute, Rydal- 
mere, N. S. W., 2116, Australia. 
Iš Lietuvos Mokslų Akademijos 
Fizikos ir Matematikos Instituto 
Vilniuje S. J. Ališauskas, A. A. 
Jucys ir A. P. Jucys paskelbė 
Journal of Mathematical Phy
sics rugsėjo mėnesį numeryje 
studiją apie vienišų grupių si- 
metinius tensorių operatorius.

Žurnalas išeina Amerikoje, o 
vilniečių lietuvių pasirodymas 
tame žurnale yra antrą kartą po 
penkių metų, šiame straipsnyje 
cituojami šaltiniai paimti iš tarp
tautinės mokslinės spaudos.

Saulius šimoliūnas

help youFf < j 
HEART FUNDIC 

Ii el p your HEAI^T

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
- ’ J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knygai Kaina S1.50 į.

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis;teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą, g
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį,' pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gaati Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

deri tokiu adresu: ' :
NAUJIEN OS

1739 So. Halsted St., Chicago, I1L 60608

stebėjęs grįžtantį laivą, nauja 
viltis suteikė jam jėgų išlikti. 
Gal išmestą gelbėjimos ratą su 
šviesa nepastebėjo, bet nuleidžia
mą valtį gerai matė ir tvirtų ran
kų smūgiais skrodė vandenį ta 
kryptimi.

Valties žvalgas su galingais 
naktiniais žiūronais, žvalgė jū
ros paviršių. Po ilgesnio laiko 
priešakyje, kairėje pusėje, kaž 
kas subaltavo, nors jūra nebuvo 
pasidengusi baltomis kepuraitė
mis. Tarzanas buvo baltais marš
kiniais apsirengęs. Gelbėtojai, 
arčiau priplaukę, suprato, kad 
tai ieškomasis. Kaip jūreiviai 
pasakojo, Tarzanas, ištrauktas į 
valtį, persižegnojęs ir išsekęs su
krito. Valtininkas signalizavo su 
lemputės šviesa, kad ekspedicija 
pavyko. Įkėlus valtį į laivą, ke
leivių buvo sukeltos ovacijos ka
pitonui ir laivo įgulai.

Tą dieną laivo dienyne įrašy
ta: “Iškritusio keleivio ieškoji
mas ir jo ištraukimas iš vandens 
truko dvi valandas ir keturias 
minutes”.

(Pabaiga)

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St Chicago, lit 6060S
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metalu TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Raginkite savo apylinkę 
augti ■ taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 

'g<j H druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.
J®5' Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš

t 10 mėnesio diena, neša nuošimčius nuo mė-
ZC * * nėšio pirmos.

UNIVE
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other USA localities $20.00 per year, 
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Naujienos eina kasdien, i žaki riant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket l-€100.

Pinigus reikia siųsti pakte Money 
Orderiu kartu su užsakymų.

Neužsįsakius ir neprašant iš 
okupuotos Lietuvos daug kas 
gauna laikraštuką “Gimtasis 
kraštas”. Nors jis Sakosi esąs 
kultūrinių ryšių su užsienio lie
tuviais laikraštis, bet tie ryšiai 
jam sunkiai sekasi.

Laisvojo pasaulio lietuviai tu-

S 1 1 B J 1
ri puikių meno ansamblių, su
ruošia įspūdingas dainų ir Šokių 
šventes, turi net savo lietuvišką 
operą. Meno. pasaulis irgi pla
čiai išsišakojęs. Turime meni
ninkų įėjusių ir į tarptautines 
meno galerijas, bet “ryšinin
kams tas viskas nepastebima,

arba jiems tik pašaipos verti pa-

$22.00
>12.00

>13.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Lietuviai tęsia kovą Sibire
Vakarykščiame Naujienų numeryje minėjome, kad 

didokas lietuvių tremtinių skaičius, išvežtas į tolimas 
Kustanajaus apylinkes, ne tiktai pats išsilaikė gyvas ir 
lietuviškas, bet įsteigė savo bendruomenę ir pasistatė 
maldos namus. Suprantame, kad Azijoje statyta lietuvių 
bažnyčia bebuvo tokia puošni, kaip Marquette Parko 
arba Town of Lake lietuvių statytos bažnyčios, bet Azi- 
jon išvežtiems lietuviams pakako ir tokios, kokią jie pa
jėgė pasistatyti. Ją statė visi, tikintieji ir abejojantieji, 
vyrai ir moterys. Tai buvo rusų persekiojamų lietuvių or
ganizuotas atsispyrimas žiauriam lietuvių tautos priešui.

Kaip pavojingiausiais lietuvių tautos gyvenimo lai
kais priešakin atsistodavo moterys, taip ir sovietinėn Ka- 
sachstano respublikon išsiųstų lietuvių priešakin atsisto
jo moteris. Tai buvo Petronėlė Mickevičienė, o gal ir Mic
kevičiūtė. Rusai rašo Petronėlė Mickevič, nepažymėda
mi, ji ištekėjusi, ar dar ne. Ta Petronėlė buvo lietuvių 
rinkta visiems Kustanajaus bažnytėlės reikalams tvar
kyti. Tuo pačiu metu ji buvo ir lietuvių katalikų pastaty
tų maldos namų valytoja.; Du dešimtmečius Kazachstano 
komunistai nesikišo į lietuvių reikalus, bet pastaruoju 
metu jie pradėjo kabinėtis prie Petronėlės. Kustanajaus 
komunistai atleido Petronėlę Mickevičienę nuo lietuvių 
katalikų bažnytėlės sargės ir valytojos pareigų. Tai esą 
priešinga veikiantiems Kazachstano darbo įstatymams. 
Be ilgo dienos darbo, ji verčiama dar dirbti maldykloje.

Pačioje Lietuvoje komunistai verčia darbininkus dirb
ti ilgesnes valandas. Darbo metu liepia lenktyniauti ir 
verčia dirbti šeštadienius -ir sekmadienius. Komunistų 
specialiai, pasiųsti agitatoriau įtikinėja tuos pačius dar
bininkus atsisakyti nuo sekmadienio darbo atlyginimo, 
leisti dirbtuvių ir kolchozų direktoriams tuos pinigus 
paskirti Lenino arba Brežnevo garbei,. o Kustanajuje ko
munistai neleido dirbti bažnyčios priežiūros darbo. Rusų 
emigrantų laikraštis apie šitą lietuvių konfliktą su Kus
tanajaus komunistais šitaip rašo:

“Šitas menkavertis darbo konfliktas vargu būtų 
sukėlęs laikraščio dėmesį. Bet mes taip put žinom, 
kad anksčiau buvusi akla valdžios baimė jau gero
kai susilpnėjo. Kad tai yra, liudija Kazachstano Tie
soje pasirodęs Kustanajaus gyventojo Albino Dumb
liausko laiškas, kuriame jis klausia valdžidš atstovų 
— “ko jūs kabinėjatės prie moteriškės?”, stoja jos 
ginti ir rašo, kad šiuo reikalu jis kreipsis į Romą,

t, y., į aukščiausią katalikų bažnyčios vyriausybę”. 
(Novoje Ruskoje Slovo, 1972 m. sp. 2 d., 3 psL).
Albino Dumbliausko laiškas buvo atspausdintas Ka

zachstano Tiesoje, bet jis buvo rašytas Kustanajaus ko
munistų partijos vykdomajam komitetui. Jiems nepatiko 
tiesmokas Dumbliausko laiško tonas ir jo pasiryžimas 
ginti Petronėlę Mickevičienę. Jie negalėjo suprasti, kaip 
jis galėtų drįsti kreiptis į Romą. Kustanajaus vykdomasis 
komitetas, apsvarstęs visą reikalą, Dumbliausko grasi
nantį laišką nutarė pasiųsti. į Kazachstano Tiesos redak
ciją, prašydami duoti Dumbliauskui “ideologinę pamo
ką’”. Komunistinis Alma — Atos laikraštis neskubėjo ir 
tą “pamoką” davė. Jis pirma ištyrė visą reikalą, surinko 
duomenis, vėliau kirto Kustanajaus lietuviams ir Dumb
liauskui. Alma — Atos komunistinis dienraštis iškėlė 
faktą, kad karo pradžioje tūkstančiai lietuvių buvo iš
vežti į plačiuosius Azijos plotus ir ten jie laikomi iki šios 
dienos. Chruščiovui nuvainikavus Staliną, dalis ištremtų 
lietuvių gavo leidimą grįžti į Lietuvą, bet dar didesnis jų 
skaičius liko ištrėmimo vietoje. Jeigu ne Alma —■ Atos 
dienraščio noras “duoti pamoką’”, tai mes ir šiandien ne-, 
žinotume, kad tame Azijos krašte dar tebegyvena komu
nistų ištremti lietuviai. < J

Iš to paties laikraščio paaiškėjo, kas yra tas Albinas 
Dumbliauskas. Pasirodo, kad jau 1967 metais Dumb
liauskas buvo Kustanajuje. Tada jis buvo tos bažnytėles 
lietuvių katalikų kunigas. Ir nuo tada prasidėjo Kustana
jaus lietuvių nesusipratimai su vietos valdžios atstovais. 
Iš to laikraščio taip pat paaiškėjo, kad Kazachstano val
džia kreipėsi į Lietuvoje katalikų reikalus administruo
jančią vyriausybę, kuri parašė laišką pranešdama, kad 
kum Dumbliauskas “išvelkamas”. Bet Albinas. Dumb
liauskas, net “išvilktas” iš kunigo privilegijų, neatsisako 
eiti kunigo pareigų. Jis, kaip paprastas Kustanajaus 
gyventojas, nevartodamas kunigo titulo, praneša kraštą 
valdantiems komunistams, kad jie neturi teisės perse
kioti Mickevičienės, norinčios prižiūrėti ir valyti Kusta- 
najaus maldos namus.

Albinas Dumbliauskas, netekęs kunigo teisių, 'nesi
sieloja. Jis partijos vykdomajam komitetui rašo, kaip 
paprastas Kustanajaus gyventojas. Lietuvių, statytų na- 
įmų prižiūrėtoją jis gina veikiančiais Kazachstano -įsta
tymais. Jis ne tik nebijo vykdomojo komiteto, bet jis to 
komiteto nariams grasina už neturtingų žmonių perse- ' 
klojimą. Jis rengiasi kreiptis ne į Maskvą,. iš kurios jo- 
kio užtarimo negalima gauti. Jis rengiasi kreiptis į Ro
mą, jo akyse stovinčią aukščiau Almos — Atos ir Mask
vos. Jis kreipiasi į pasaulio opiniją, kurios Šiandien pri- . 
vengia ir galingiausieji Maskvos valdovai. Kazachstano 
komunistų partijos žvalgai Dumbliauskui nori primesti ■ 
kažkokį laišką, rastą Maskvos — Varšuvos thaukinyje, 
bet vargu jiems pavyks šnipinėjimą jam primesti...

' Rusų paskelbti duomenys rodo, kad lietuviai, iš
tremti į tolimiausius Sovietų Sąjungos užkampius, kelia 
viešumon lietuviams komunistų daromas skriaudas ir ko
voja prieš rusų komunistų prievartą ne vien Lietuvoje, 
bet jr tremties vietovėse. / ,

I užsienio lietuvių veikloje mato, 
tai maskoliams tarnaujančių nu- 

' karšusių “pažangiųjų” laikraštu
kai su jų lėšavimais ir Chicago j e 
esanti “Mildos” karčiamėlė. Tas 

i “kultūrinių ryšių” laikraštukas 
nuolat pakeiksnoja ir išeivijoje 

< veikiančias bendrines organiza
cijas, kaip Altą, Vilką, Balfą ir 
Bendruomenę. Be to, jie dedasi 
labai susirūpinę išeivių nutau
tėjimu. Atsimename, kiek aša
rų anuo metu išliejo dėl užsida- 
riusios katalikiškos lietuvių gim
nazijos. Atrodo, kad jie sieloja
si čia skęstančiu jaunimu sveti
mųjų jūroje. Taip, išeivijoje gy
venantieji lietuviai, ypač rusų 
išvyti iš savo tėvynės, irgi susi
rūpinę lietuvybės išlaikymu atei
nančiose kartose. Tam daroma 
viskas, kas galima, ir atrodo, kad 
pastangos šiokių tokių vaisių 
duoda. Net iš tolimų kraštų tūk
stančiais jaunimo dalyvavimas 
dainų ir šokių šventėse, jauni
mo kongresuose, meno ansam
bliuose mus džiugina, ypač at
simenant, kad mes gyvename iš
eivijoje. Tačiau “Gimtasis kraš
tas” apie tai dažnai tik su pašai
pa nuskiedžia. Jų pašaipa gal 
tik juos pačius ir “pažangiuo
sius” patiešina. Kitus čia gyve-: 
nančius lietuvius verčia tik nusi
šypsoti. , v

Skaitant tą jų nuolatinį “susi
rūpinimą” mumis, kyla klausi
mas, kodėl jie nerodo -jokio su
sirūpinimo lietuviais, rusų iš
tremtais į Sibirą? Atrodo, kad 
jie jau nurašyti ir ten jau visai 
užmiršti. Nors dėl nepakeliamų 
sąlygų ištremtųjų apie 35% ten 
jau išmirė, bet vistiek dar apie 
pusė milijono jų ten gyvų yra. 
Tai didelė mūsų mažos t-autos 
dalis-.

žinome, kad nors 'ir pavergto
je tėvynėje lietuviai savo su
gebėjimais, talentais ir darbu 
daug pasiekė kultūrinėje srity
je. Turi gerų solistų, meno an
samblių, operų ir teatrų, bet ne
teko niekur girdėti, kad jie būtų 
aplankę Sibire gyvenančius lie
tuvius. Ir po Stalino galo dar 
daug jų ten yra. Atkentėjusių 
vergų stovyklose daug jų yra pa
leist j apsigyventi laisvai. Daug 
jų yra susibūrusių dyg ‘ ir. į šo
kias — tokias kolonijas. Kodėl 
tie kultūrinių ryšių puoselėtojai 
šū daina, lietuviška opera, tau
tiniais meno ansambliais, mano 
parodomis neaplanko jų? Ar ne
malonu jiems būtų išgirsti, kad 
ir — Lietuva brangi... Ar n^db- 
mū jiems būtų sužinoti, kokius 
' almėjimus lietuviai pasiekė, kad 
ir sunkioje priespaudoje. O špaū- 
da, literatūra. Tegu ir persunk
ta rusiška pfopogahda, bet nors 
žodis lietuviškas.. Lietuviai tėh 
mokės atskirti pelus nuo grūdų, 
kaųS ir mes čia atskiriame. Ir 
t*Gimtąjį kraštą” skaitydami, 
bėrit iš 'pakeiksnojimųį jie šį tą

sužinotų ir apie lietuvius, gyve
nančius laisvajame pasaulyje.

Jūs ten gyvenate toje pačioje 
“didžiojoje tėvynėje”. Jums 
lengviau pasiekt! Sibire vargs
tančius lietuvius. Neapleiskite 
jų. Juk jie yra iškankinti bro
liai, tos pačios okupanto skriau
džiamos tautos vaikai. Nereikia 
jų užmiršti, bet bent su tau
tiečių moraline parama aplanky
ti.

Jūs mums čia kaliais primena
te Tėvynės ilgesį. Tiesa. Ilgimės 
mes savo Tėvynės. Dažnai su il
gesiu kartojame Maironio žo-

džius: “Gra$ tn mano, brangi 
tėv^me’”... Ilgesio vedini, kaip 
kas huvykkta tos savo brangios 
Tėvynės aplankyti. Bet daugu
ma grįžta su skaudama širdimi, 
kad jų trypia žiaurūs okupantai. 
Mes čia bent laisvi, nejaučiame 
skurdo, laisvai galime ugdyti ir 
džiaugtis savo tautos kultūrinė
mis vertybėmis. Bet kokį Tėvy
nės ilgesį tūri jausti žmonės, ku
rie įsiveržėlių prievarta buvo iš
plėsi iš savo narnų ir žiauriam 
likimui ištremti į vergiją. Joks 
padorus lietuvis jų užmiršti ne
gali. P. Venclova
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'd-., intidd sū žmoha, kaip pap
rastai, klausėmės Lietuviškojo 
Forūmo programos. Kaip pap
rastai, Forumo studijoje nebu
vo nei syėčiiį, nei pranešėjų, 
kaip paprastai, niekas neskam
bino telefonu, kaip paprastai, 
niekas nekėlė jokių klausimą, 
bet užtai, taip pat, kaip pap
rastai, Forumas savo studijoje 
turėjo daug -svečių, turėjo pra
nešėjų ir, savaime aišku, pa-. 
klausėjai telefonu klausė klau
simų. Na, čia nėr ko perdaug 
stebėtis! Juk šiais laikais veiks
mažodžio “turėti”' nuolatinis 
linksniavimas, dovanokite, as
menavimas virto lietuviškumo 
bruožu: turėjau svečių, turė
jau problemų (!), turėjau gal
vos skausmų, turėjau vidurių' 
operacijų, turėjau pusryčius, 
o pusryčiams — kiaušinių ir 
kumpio, turėjau posėdį, ha, 
ir žinoma, kad neturėčiau vien 
tik amerikinių turėjimų, taip 
pat turėjau kaime mergelę, d 
kišenėje — neturėjau pinigų..

Bet šį įvadaų turiu tik dėl to, 
kad noriu savo pasakojimą pa-; 
dailinai..-.

Taigi, anų šeštadienį Foru
mo studija turėjo Varno Mon
tessori Gėnfro atstovų Tr, žino
ma, tų atstovų pranešimų.

Nespėjome mudu kaip rei
kiant nustebti, kad Forumas 
savo studijoje neturi nei ponios; 
Marijos Varnienės, -■ nei mūsų 
menininko — patriarcho Ado
mo Varno, kai studija apturė
jo telefoninį paklausimą. Pa- 
klausėjas, dovanokite, šį kartą 
tai buvo paklaiisėja, santūriai, 
bet gana griežtu tonu išreiškė 
savo nustebimą, kad Foruino 
studijoje hera ponų Varnų. 
Forumo šeimininkė nelabai įti
kinančiai paaiškino, kad. ji, 
girdi, buvo pakvietusi tik “ak
tyviuosius” mokytojus — man- 
tesorininkus. Kai po keleto 
minučių buvo gautas vėl toks 
pat paklausimas — matyti, klau
sytoj ai nebuvo patenkinti Fo
rumo šeimininkės paaiškihi-

mu, — fai ji, t. y. Forufiib šeimi
ninkė, jūu kiek suerzintai pa
kartojo savo, mano anksčiau 
pacituotų paaiškinimų.

Nesu nei žinovas, nei mon- 
tesorinės sistemos šalininkas, 
sutinku taip pat, kad kiekvie
nas turi teisės kviesti žmones, 
arba jų nekviesti, pagal savo 
norų ar galvojimų, bet visdėl- 
to šis įvykis Forume priminė 
man štai kokį anekdotų.

Buvęs Vokietijos šachmatų 
čempionas, anuometinis pre
tendentas į pasaulio meisterio 
titulą, didmeisteris E. D. Bo- 
goljubovas buvo iš povyzos ma
žo ūgio storulis. Sykį jis žai
dė simultaną-prieš kokia 60 
žaidėjų. Po simultano buvo pa
daryta Visų dalyvių nuotrauka. 
Kai nuotrauka buvo išaiškinta, 
simultano rengėjai veltui ieš
kojo joje Bogoljubovo. Foto
grafas paaiškino: “O aš ma
niau, kad tasai akiplėšiškas 
mažasis, storulis nieko netur 
pridėjęs prie simultano ir tik 
per jėgą buvo įsibrovęs į pir
mąją eilę. Tad aš jį “nuretuša- 
vati”.

Taigi, o Lietuviškasis Foru
mas nuretušavo ponus Var
nus. ..

Uždarė 1C‘9 slaugymo namus
Spaudai iškėlus aikštėn slau

gymo namuose rastas negero
ves, Illinoj ųj. per praeit us 18 mė
nesių uždaryti 108 slaugymo 
namai (nursing homes), iš m 
15 Chicago j e. Vieniems atimti 
leidimai, kiti užsidarė patys 
neišgalėdami išpildyti valdžios 
nustatytų aukštų standartų. Be 
to, dar 29 slaūgyiho namai per
ėjo į žemesnio lygio statusą, o 
34 namams nutraukta viešoji 
šalpa.

DARBAS IR MOKSLAS 
AMERIKOJE

DR. ANTANAS J. GUSĖNAS
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Kai mes atėjome, tai rugiai jau buvo nupiauti, iš

džiovinti ir iškulti. Mes atėjome kviečių piauti. Du 
vyrai keturiais arkliais kirto kviečius, o mudu juos sta
tėme ir laukėme, kad saulė Išdžiovintų, šeimininkas 
dirbo, bet jo darbas jau nebuvo toks intensyvus. Jis 
atrodė sveikas ir stiprus, mokėjo gubas statyti, bet jis 
rado reikalo ir pasivaikščioti. Jam reikėjo nueiti prie 
namų, jis turėjo pataisyti kertamąsias, kurios kartais 
sukliūdavo.

Darbymečiu visą dieną dirbo du kirtėjai. Jiedu ge
rai pažino mašinas ir jiedu mokėjo apdairiai su arkliais 
sukinėtis. Kviečiams kirsti naudojo po dvi poras. Vie- 
ha pora kirsdavo iš ryto iki pietų, o vėliau įsikinkyda
vo antrą arklių porų. Arkliai jau buvo prie mašinų ir; 
prie žmonių gerai pripratę. ,

Ckio prižiūrėtojas pavakare nueidavo namo, o visi 
kiti miegodavo tame pačiame ūkyje, šeimininkas mie
gojo hiažame namelyje, o darbininkai ir mudu, naujai 
atsiradpsieji miegojome šiene, šeiminnkas mums nu
rodė klfr nusiprausti, kur atsigulti.

Tame ūkyje 12 arklių, 2 karvės, kiaulė ir būrys riš
lų. Arkliai buvo reikalingi žemės darbams ir vasara- 
piūtei, o karvės, vištos ir kiaulė buvo reikalinga tiktai 
darbininkams maitinti. Kiekvieną vakarų galėjome 
jpasimeižti pieno ir gerti, kiek širdis troško. Galėjome 
pasirinkti kiaušinių, kiek tik norėjome. Galėjome ger
ti juos žalius, galėjom juos virti arba kepti. Kiaulę lai
kė paršams ir žiemai.

Didelio ūkio nedideliame namelyje buvo lova, sta
las, puodų ir pečius. Tame namelyje vasaros metu 
gyveno pats ūkio savininkas, o žiemos metu teh gyve
no žmogus, kuris prižiūrėdavo ūki. Kiti ūkia darbi
ninkai miegodavo šiene, d vėliau dingdavo. Jiė 'gyv'e- 
no Saskačevano provincijoje, kur jų namai ir šeimos- 
būvo, mudu su lenkučiu nežinojome.

Ckio darbai man buvo pažįstami. Kanados ūky^e ūš] 
pasijutau kaip Bliuviškiuose. Aš arklių nebijojau, galė
jau karvę pasimelžti, man ir kertamoji buvo ne svetima. 
Aš pats namie visus rugius nukirtau. Kanados kertamo
ji buVo labai panaši į mūsiškę. Ji buvo truputį kitokia, 
kitaip griebė šiaudus, geriau rišo pėdą, bet bendrai pa
ėmus ji buvo labai panaši.

šeimininkas iš pirmos dienos pamatė, kad ūkyje aš 
būsiu naudingas. Jis tai pamatė iš gubų statymo. Jani 
buvo aiškų, kai vakare aš išmelžiaii karvę. Aš pats 
pieno atsigėriau ir kitiems daviau. Kalbėti man nesi
sekė, bet jis mane klausinėjo, kur aš pramokau karves 
rhelžti, ką aš daugiau ūkyje galėčiau daryti. Manė Sta- 
šekas veik nieko negalėjo. Jis prašė, kad aš jaYrt paro
dyčiau, kaip karves prie savęs pripratinti. Pasakiau, 
kad reikia gražiai su jomis elgtis. Bet pasirodo, kad 
ne Visai taip. Aišku, kad su galvijais reikia būti švel
niam. feet karvės nemėgsta nemokšų. Jis bandė karvę: 
melžti, bet nemokėjo. Karvė pažįsta patyrusį melžė
ją, jam nesipriešina. Ji stovi rarbi, nes jai patinka, kai 
melžėjas ją išmelžia. Jai nepatinka, kai melžėjas ne
moka melžti. Stasekas melžti nemokėjo, bet mane, kad 
karvė prie jo nepripratus, todėl spiria koja ir nueina. ;

Mudu abu tuo pačiu metu atėjome į ūkį. Man tos 
karvės nebuvo matytos ir nebuvo pažįstamos. Aš pir
mą vakarą priėjau prie karvės, paglosčiau ir, nuvalęs 
tešmenį, pradėjau melžti. Karvė nesipriešino. Ji ra-
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miai stovėjo, kol aš ją išmelžfaU. Tuo tarpu Stašekas 
nieko begalėjo padaryti.

Sekančios dieho'š rytą prie kertamosios Atėjo vienas 
darbininkas, k> Antrasis vėlavė. Prie stovinčios kerta
mosios priėjaė aš, • Įsikinkiau arklį ir buvau ’bėprade- 
dąs kirsti, šeimininkas apklausinėje, ar as galėsiu 
arklį suvaldyti ir mašiną prižiūrėti. Aš jani pasakiau, 
kad galėsiu, jeigu jis man pradžioje parodys, kaip 
mašina eina ir kčkioS kliūtys joje atsiran'da. šeimi
ninkas pats norėjo Vėsti Į kertąmąją, Lė’t jis, pasikeitęs 
su manim keliais žodžiais, leido man pabafidyii.

Aš važiavau lėčiau, bet apVažiavau visi pradalgį ir 
palikau surištus pėdus, lygiai taip, kaip ir pirmasis 
kirtėjas. Kai apsukau ratą ir privažiavau prie šeimi
ninko, jis man petį patapndjė, pagyrė ir liepė toliau, 
važiuoti. Aiitrds dienos rytą aš jau tapšn kirtėju, o 
mario draugas vis dar gubas tėbestatiriėjO. Vėliau prie 
jo. prisidėjo Šeimininkas, kuris rodė, kaip stačiau pa-, 
statyti pėdą ir sparčiau gubos džiūva.

Apie vidudiėn suvėlavęs kirtėjas atvilko į ūki kulia
mąją. Ją vilko arkliais, bet varė garais. Pastatė jis ią , 
prie gubą, pirmiausiai statytų, užkūrė ir paleido. Jis 
jaū liko prie kuliamosios, o aš visą dieną buvau priė| 
kalamosios.

PietUs mums ir vėl atvežė. Buvo mėsos, buvo sriu-i 
bos, pupų, daržovių ir “keiko”. Valgyti darbininkams 
davė gerai. Pats šeimininkas valgė tą pati 'maistą, kūf- 
tu su darbininkais. Jis valgė žymiai mėžiau, nėgu dar
bininkai. Gal dėl to, kad buvo senesnis,į o gal dėl to, 
kad taip šitokiai nedirbo. h ;

Karmoje pėaiškėjo, kad visoje Maple Creek apy
linkėje Kanados ūkininkai panašiai dirbo farmas. Di
džiausius plotus jie apsėdavo vienodais javais, dažniau
sia kviečiais, antroje vietoje ėjo rugiai, d trefieji lėti-:
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kai buvo skiriami avižoms. Farmeriai,' ko gero, patys 
nežinėjo, kiek jie žemės turėjo. Jiėins tas labai ir ne
rūpėjo. Šaskačevano žemė labai derlinga ir lengva 
dirbti. Nėra molio ir nėra akmenų. Visur lygumos 
ir labai mažos kalvos. Pora arkliu ūkininkai labai 
lengvai žemę gali arti, akėti ir javus nusikirsti. Trąšų 
žeriiei jfė nevariojo, žemė tokia derlinga, išauginą 
gražiausius javus be jokių trąšų. Mūsų farmos savinin
kas sakė ,• kad turėjo tūkstanti akrų, bet galėjo būti ii 
daugiau. Jis pats sakydavo, kad daugiau tūkstančio, 
bet kiek daugiau, tai nesakydavo. Jeigu farma būtų di
desnė, tai, ko gero, ir mokesčiai būtų didesni.

Paaiškėjo, kad farmeriai ne tik kirto rugiris fr kvie
čius organizuotai, bet jie'javus ir kūlė organizuotai. 
Tom pačiom kertamojom nukirsdavo vienos farmos 
kviečius, o vėliau jas vilkdavo į kaimyno laukus ir ten- 
atlikdavo tą patį. Panašiai buvo ir su kuliamąja. Ne
trukus paaiškėjo, kad buvo tie patys kirtėjai ir kūlėjai. 
Pirmiausia jie nukirsdavo rugius, o vėliau kirsdavo 
kviečius. Mudu atsiradome pačioje kviečiapiūtės karš
tumoje. *Kai kviečiai "buvo iškufti, tai pradėjo kirsti avi
žas.

Kuliamosios aš nepažinau. Ji buvo kitokia, negu 
Bfritiviškiėdse. ^des kūginė prie kluono, tuo tarpti 
kanadiečiai kviečius kūlė laukuose. Prie mašinos pri
stato sunkvežimį, turi paruoštų maišų pakankamą kie
kį, Šausi kviečiai lėkte tekiė tiesiai Į maišą, užkabintą 
prie kuliamos lovelio. Mašina Iškultus ir išvėtytus 
kviečius suleidžia Į maišus, statomas ant sunkvežimio. 
Ūkininkams bereikia maišų net kelti į vežimą. Mašina 
pati gražiausius grūdus sukelia ir supila. Grūdų lovelį 
prižiūrėjęs darbininkas pilną maišą tuojau užsiuva ir 
baigtas reikalas.

(*Buš daugiau)



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tolof.: PROSPECT 8-3229 
Rezid. tolof.; WAfbrtok 5-5076

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

Ren tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonine pagal gusi tarimą^ 

Jei neauiliepus skambinti 374-8012

TeleL; PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

. , ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN.. AND SURGEON 

' 2434 WEST 71st STREET 
Ofisis: HEmlock 4-5849

' Rezid.: 388-2233

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtad, 1—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, 

p^jr šeštai tiktai susitarus.. ....

Rez.: GI 8-08>3

DR. W. E1SIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 Šo. Kedzie Avė., WA'5-Ž670

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

DR. NINA KRAUCEL-
KRiAUCELIŪNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-267Č. < 
Neatsiliepus — skambinti 

t 471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

. VIDAUS LIGŲ SPEC. , 
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI :
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS ŠEIBUTiS
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

DR. P. STRIMAITIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71 st St. 

Tel.: 925-8296
Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 

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

uždaryta.
>r,^ Rez. tek: WA 5-3099 . y

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkf?2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

. pagal susitarimą. . « „

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

.2454 WEST 71 it STREET 
Ofiso telef.: HEmlodc 4-2153 
Rėzid. telef.: Gfbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.SCb ORTHOPEDAS-PROTEZISTAŠ
Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t-

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63 r d St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

biznuuuajl kurie garsinasi 
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PASISEKIMĄ BIZNYJE
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pre ret feresr liLre»

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ KLUĖO NARIAI

NEW YORK. N. Y.
Will Barnet grafikos paroda 

1932—1972
Garsus amerikiečių dailinin

kas Will Barhet, kuris yra vedęs 
Oną čiurlytę, atidarė savo ret
rospektyvinę parodą spalio mėn. 
9 d. Associated American Artists 
galerijoje, 663 Fifth Avenue, 
New York, N. Y. Paroda tęsis 
iki lapkričio mėn. 4 d.

Šiais parodai išleistas specia
lus su virš 140 iliustracijų kata
logas, kurio įvadą parašė Robert 
Doty, Whitney Museum of Ame
rican Art kuratorius. Katalogo 
kaina 5 dol. ir 50 centų persiun
timo išlaidoms.

Saulius šimoliūnas

CICERO
Čia įdomumų netrūksta, tik 

visa bėda, kad nėra kas juos 
pastebi ir aprašo spaudoje. 
Mūsų spauda ■yra kasdien se
kama ir mūsų mylima, ji mus 
diena iš dienos aplanko, ir yra 
žinių, reikalinga, štai vėliau
sia: A. A. Eisenas Čia buvo gerai 
žinomas, bet išsikėlė gyventi 
kitur ir nelaboji mirtis jauną 
pakirto. Buvo pašarvotas Pet
kaus laidojimų koplyčioje, 
1410 S. 50th Avenue; susilau
kė gausiai budėtojų, o laidoji
mo dieną gausiai palydovų — 
Šv. Antano parapijos bažnyčio
je žmonių buvo kaip sekmadie
nį per iškilmingas apeigas. 
Daugiau kaip 50 automobilių 
nulydėjo į Šv. Kazįmiero ka
pines, kur buvo palaidotas sa
vųjų tarpe. Visi palydovai už
prašyti į gražių valgyklą pie
tų. Gaila, nebuvau, tad nie- 
ko daugiau neturiu pasakyti.

MODERNUS STEREO

TIK 59.95
2512 W. 47 ST. — FR M99I

LIETUVI, EIK PAS LlETUVil

G Ė L I N I N KAS 
(PUTR AMENT AS) 

Linksmumo ,arba liūdesio, valandom 
gražiausios r gėlės ir vainikai ^antka

pių papuošimui ir sezonines 
kapams. gėlės.,

ROY R. PETRO (PUTRAMenTAS)
5525 So. 586-1220

SOPHIE BAfttUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

1 Visos programos iš W0PA, : 
1490 kil. A. M- .

Lietuvių kalba: kašdiėii rilio pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-i 
madierii nuė 8:30 iki v'al.l 
ryto.

Telef?. HEmlock 4-2413
j 7159 Šo. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

FORB6T HUES HURT 
OUR FOREST FRIENBS

Oar ▼ndEfe tuts defem 
against dbe orelecs use o£ ire. 

, So plm*e Mowr ScGokey’j A>Ck 
Ahrtp koU mairbea mH e»l<L 
Be jn*i to <11 

<xr the tsbet, and 
tbaot *£*in. Crash all 

tmoket de&d one

Atostogų laikotarpis baigėsi, 
oras atvėso, tad ruošiamės 
svetainėse parengimams. Seki
te pranešimus spaudoje.

Jurgis Breivė su savo grupe 
išvyko į Washingtoną. Ką jie 
ten bus nuveikę, be abejo, grį
žęs pats J. Breivė mums rapor
tuos; Cicero D.

Nofihši3e
Prasideda Balfo vajus

Praeito rugsėjo 24 d. Chica
go Savings and Loan Ass. pa
talpose įvyko BALFo Chicagos 
apskrities if skyrių rudeninio 
piniginio vajaus atidarymas, 
dalyvavo per 100 Balfo dar
buotojų.

Skyriams buvo išdalinti Įga
liojimai, kvitarų knygutės ir 
praeitų metų piniginio vajaus 
apyškaita, kuri bus įteikta 
praeitų mėtų aukotojams ren
kant šiais metais aukas.

Nors North Šidėj lietuviškos 
parapijos nėra, bažnyčia nu-, 
griauta, bet Balfo North Šidės 
skyrius dar gyvuoja. Iš valdy
bos yra pasilikę du aktyvūs na
riai, nenuilstama Balfo dar
buotoja — pirmininkė Emilija 
Markūnienė ir nepavargstantis 
amžinas kasininkas Vincas 
Maukus.

Kadangi North Sides lietu
viai toliau apsigyveno nuo cent
ro ir tie du skyriaus aktyvūs 
nariai nepajėgs visij gerašir
džių ir dosnių aukotojų aplan
kyti, tai Valdyba maloniai pra
šo, kurių nesuspės aplankyti, 
savo aukas siusti skvriaus ka
sininkui Vincui Mankui adre
su: 6911 North Hamilton, Chi
cago, Illinois 60645. Reikale: 
telefonas AM 2 — 6457.

Tad mieli aukotojai būkite 
dosnūs ir ištieskit pagalbos 
ranką vargstančiam broliui, 
nes Kristus yra pasakęs, kas iš
ties pagalbos ranką savo arti
mui, tai bus man padaryta.

K. Januška

Šachmatų rungtynės
' Musų lietuviai, šachmatų mė

gėjai vakarais kiekvieną penk
tadienį kelioms valandoms ren
kasi į Jaunimo Centrą. Jau nuo 

7 vai. vakaro prie šachmatų su
sėda mūsų iškilieji šachmatinin
kai Kazys Jankauskas, Alek
sandras Zujus, Vladas Karpuš- 
ka, Pranas Šalkauskas ir jo sū
nus Alinis Šalkauskas, čia at
vyksta Romas Fabijonas, Napa- 
lis Binderis, Edmundas Rada- 
vičius, Marcelinas Rimkūs, Jo
nas Laukaitis, Romas Bakaitis, 
Zenonas Dailidka, Albinas La- 
kickas, Viktoras..Kazlai lis,. Me
čys Mikųtaitis, Viktoras Makie- 
jUs, Algis Litvinas, Benediktas 
Jasinskas, Konstantinas Valdis. 
Taip pat Į rimtų žaidėjų eiles 
jungiasi ir mūsų jaunas atžaly
nai: Vytas, Oinilijonas, Andrius 
SIonškFs, Viktoras Atkočaitis ir 
kiti.

Kartais žaidinias vyksta grei
tai. taip vadinama blitz sistema’, 
penkių ar deŠhnt minučių parti
ja, bet • dažniausiai normalia 
tvarka per por-ą valandų vienas 
žaidimas. Sąlygos Jaununo Cen
tre yra patogios, patalpos, erd
vios, ir stengiamasi patalpoje 
nerūkyti, prisilaikoma bendrų 
šarchaniatų žaidimo taisyklių, 
o svarbiausia, norima draugiš
kumo ir Tespekto kiekvienam 
žaidėjui.

minis,
Jo žmonai, dukteriai, žentui,, anūkui ir giminėms rėiš 
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

■ - L , * 11 f , į 4 » , b > '■ 1 1 * • r : ‘ ’

Galima dar pastebėti, kad 
šiuo metu nepaprastai pagyvėjo 
šachmatų žaidimas visoje Ame
rikoje, o taip pat jis atgijo ir 
mūsų lietuvių tarpe. Priežas
tis — žinomo amerikiečio Bobby 
Fisherio, pasaulio šachmatų 
čempiono titulo laimėjimas 
prieš Sovietų Rusijos buvusį pa
saulio čempioną Spaskį. Ir, ar 
darbar ne keis6tas dalykas, kad 
tas senovės šachų - karalių ma
lonus žaidimas dideliu greičiu 
plečiasi Demokratinėje Ameri
koje!

Lietuvių šachmatų Klubas 
Chicagoje jau keletą melų run
giasi su kitais klubais ir yra lai
mėjęs antrąją vietą tarp pietva
karių priemiesčių. Dabar ir vėl 
stebėsime šių metų sezono rung
tynes, kaip mūsų lietuviai pasi
rodys prieš amerikiečius žaidė
jus?

šį penktadienį į jaunimo 
Centrą atvyks vienas Šachma
tų Klubas iš East Chikagos pir
moms šio sezono rungtynėms. 
Sudaryta gerųjų žaidėjų lietu
vių grupė. Ji turės gerokai pasi
spausti ir laimėti. Linkime jiems 
gerų geriausių šachmatų ėjimų.

Dalyvis

Kazys Jankauskas
— pirmasis i

Praeitą penktadienį, šešta
dienį, sekmadienį ir pirmadie
nį buvo suorganizuotos LaSal- 
le — Peru miestelyje Illinois 
šachmatininki] 1972 Rudens 
viešas turnyras.

Pirmąją vietą ten laimėjo 
lietuviams gerai. pažįstamas 
šachmatininkas Kazys Jahkaūs- 
kas. Jis laimėjo pirmąjį pryžą 
— $200.00. Antroji vieta atite
ko šachmatininkui fėišėjūi 
Leighton. Jiš ’gavo $112.00.

Trečioji LaSalle - Peru pre
mija atiteko taip pat lietuviui, 
ilgamečiam Lietuviu šachma
tininkų ’ Klubo pirmihihkūi 
Vladui Karpuškai. Jis gaVo 
trečiąją premiją — $50.00.

Praeitą savaitę Chicagoje bū* 
vo suruoštas didelis šachmati
ninkų turnyras. Jame dalyVa- 
vo^l3 Šauhmatihinkv,' ameri
kiečių klubo narių, šlamė tur
nyre tas pats-lietuvis Kazys 
Jankauskas pasiekė 12-tą vie
tą. Tokiame didėliame žaidėjų 
skaičiuje, tai labai didelis lai* 
mėjlniūs. Reikia neužmiršti,

inžinierius
• kŠAVERAS KAUNAS

GVv. Chicago j e, 6720 So. Winchester
-' * »- \ < -. i * ■ * ' i L ' y f ’C *- * 'i ' * 1
Darbo vietoje tragiškai žuvo 1972 m. spalio mėn. 1’0 dieną, 2:15 

min. p. p., sulaukęs 57 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Sakiu apš., 
Sihtautų vis. į ’ *<• t.,

.c Paliko nuliūdę: žmona Jūra Dubinskaitė - Kaunienė, brolis Jonas 
Kaunas. Lietuvoje liko brolis Jurgis sti šeTffia Tr aku^eįis kitu gimi
nių, draugų beipažĮStamų.,, . į ? ; i y r s «

Šeima prašo gėlių nesiųsti Vietoj gėlių, aukas galima pasiųsti 
Technikos žodžiui, arba Naujienoms.

Priklausė Lietuyid, Tautinių Kapiniu,vadovybei, Lietuvių Inžinie
rių draugijai, vhrpininkarris Tr kitoms organizacijoms.

Kūh&š bti$ 'pašarvotas, ketvirti die Ai, spalio mėn. 12 cl., po pietų 
Marquette Parko Petkaus koplyčioje, esančioje 2533 West 71st St.

Atsisveikinimas įvyks penktadiepf 7:30 vai. vakaro.
šeštadienį, spaliu 14 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios Į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. iAž. Ksavero Kaūno giminės, draugai ir ’^aŽištami nuo

širdžiai .kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
Žmona Ir brolis.

taidotuvių Direktorius Donald A. ‘Petkus. TeL 476-234$. 
;Į (Hito i *« i . .v V* • X ?■ 1 T2:"' Į * tv * O ♦ I .» X ivmA,*

MODEK^išKOŠ AIK-dlNDITldNED KOPLYČIOS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
• (tACKAWicZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
t3i 4 PLACE Vtrginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

• * jnir - -i< r-* ** — k--w ' * ' *• **

Mūsų organizacijos ilgamėčiui nariui ir iždininkuiJONUI D'R AU&iAtiUl

kad net du iniriofs šachmatų 
meistrai nepajėgė Žemiau nus
tumti lietuvio Jankausko.

RUDENĖLIS

Jau atėjo rudenėlis 
Nužydėjo visos gėlės 
Medžių šakos plikos liko 
šaltas vėjas nepatiko.
Vaikai į mokyklą ėjo 
Visur jų balsai skambėjo 
Glaudės Dalė ir Rūta 
šalta, šalta ū-ta-ta!
Paukščiai lekia kur šilčiau 
Nes čia daros jau Šalčiau 
žvirblis likęs per žiemelę 
Sunkią turi jis dalelę.

Badą turi jis kentėti 
Nemalonu nei čiulbėti.
Varna kranksi vis. garsiau, 
.Aplink darosi liūdniau.
žmonės skuba vis greičiau 
Artinas žiemelė jau 
Matosi šalna rytais 
žiba, blizga kur dairais.

Julytė Adamonytė, 
VIII sk.

Iš Montrealio, Ont., Litunis- 
tinės mokyklos laikraštėlio 
“Liepsna”, 1972.

NEW YORKAS. — Airijos už- 
siehio reikalų ministeris 'df. Hil- 
leiy pasakė kalbą apie šiaurinę 
Airiją ir nurodė, kad dabartiniai 
britų metodai konflikto neiš
spręs. Jis siūlė Š. Airijos ateitį 
spręsti Britanijai ir Airijai kar
tu.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Našlių Klubo mėnesinis šuširin- 
kimaš Įvyks spalio .13 d., 8 vai. vak. 
Hollywood salėjįev. 2417 W. 43rji St. 
Visį f nariai prašomi susirinkinię da
lyvauti, ries turėsime daug svarbių 
reikalu aptarti. Klubo tradicinis di
dysis banketas Įvyks spalio 15 dM sek
madienį, Polonia salėje, 4606 Archer 
Avė. Gros šaunus Jurgio Joniko or
kestras. K.

— Amerikos^ Lietuvių Pilieč.ių^.Pa- 
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas ,įvyks .sekmadienį, i spalio 15, d., 
1:00 vai. popiet, Hollywood svetainėje J 
2417 .W. .43rd St. Nariai, tfiklonėkite . 
atsilankyti, nęsreikalinga . išrinkti j 
darbininkus metiniaih parengimui, 1 
kuris jau artinas. .

• Rožė Oidžgalvienė, rast

L- Kraiaakiu Draugiško kIuŠo 6su- 
sirinkiftias įvyks iekmadieiii. spalio 
15,d. 2 valr popiet, Broniaus Bartkaus 
namuose, 6919 So. Artęsiap Aye. Vį- 
ši nariai prašomi susirinkti, nes yra 
visokių klubo reikalų aptarti.

PAMOOMA
ilFNA ROTIN

&

Įsižiūrėkite Į lauko lelijas, kaip jos auga. AAat. 6^8.

Kalbėdamas apie lelijas mūsą Viešpats norėjo parodyti kokius mažus 
gamtos daiktus turime tyrinėti, svarstyti. Pamoka, kokią turime išmokti 
visuose gyvenimo reikaluose, padės tokiems, kurie žiūri į juos tikruoju 
žvilgsniu per tikėjimą | Sutvertąją ir per pripažinimą, kad Jis būtinai yra 
pats šaltinis ir aiškintojas aukščiausiu ir puikiausių ypatybių, kokias žmn- 
gous protas gali įsivaizduoti, kad Jis yra tobulas Teisingi!mę, tobulas jį, 
mintyje, tobulas Galybėje, ir tobulas Meilėje... Kuri širdis taip svarsto, 
U progresuoja ir auga malonėje, žinojime ir meilėje. O kurio širdis ne- 
mąsto apie tokius mažus daiktus, negalės tikrai įvertinti didesnių daiktų, 
ir tokiu būdu ji neįstengs tinkamai apsvarstyti apie Dievą ir negalės so- 
prasti jo planą, ir tokie nepažins tikrai jo būdo.

jxruuLs uaznycią, naznyciq yra daug bei ne
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
taus bažnyčia. ] visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
S e, kuri yatflnasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei

e tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago,

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
■ IIIIIII1MI1IIIIIIK111II11II1II1III1IKII

TfVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOP. '
. v- i- .z .

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

REpubEc T

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDiTIONED KOPLYČIOS

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

-- . . - ... ....

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: -

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

TeL: YArdš 7-1741 ’- 1742

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

N ARIA b

Chicagos
Lietuvių 
laidotuvių 
Direktėrią 
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DIENA 

IR- NAKTĮ 
■k

, TURIME 
IdPLYČ’AF 

VIŠO5E MIESTO
DALYSE

AXTAXAS M. PHILLIPS
T3D7 SA; T.miANTCA AVENUE. PhWer YAfėi 7-340)

BUTKŪS - VAŠAITIS
1446 So. 50th Aye^ Cicero, hl. ¥*hdne: fdLympic Z-100S

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

GEORGE F. RŪDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Arts 7-1138-1139

P, Jė RIDIKE
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Daktarai tvirtina, kad tai nė
ra epidemija, nei influenza, 
nes jų virusų nerandama, bet 
patariama sergantiems chro
niškomis kvėpavimo ligomis, 
emfizema ir diabetes dar žie
mos nelaukus įsiskiepyti nuo 
influenzos.

IF

a

Amerikos žiniy agentūroms susitarus su komunis ine Kinija pasikeisti nuotraukomis, viena iš pir
mųjų buvo ši fotografija, rodanti "laimingus Pe<ino vaikus" Darbo Žmoniy Kultūros Rūmy par

ke. Reikia laukti ir daugiau panašiy Kinijos fotografijy.

§3

55 METAI NAUJIENOSE

DAIL. MIKAS ŠILEIKIS

Dail. Mikas Šileikis yra gi
męs 1893 metų spalio 15 dieuą 
Liminėlio viensėdyje. Gegu
čių valse.. Zarasij apskr. Į Ame
riką atvyko 1913 metais, apsi
gyveno Bostone, kur baigė Bi
gelow vidurinę mokyklą ir stu-

ulijavo meną Belle Arts ir City 
Arts mokyklose ir savo profe
sorių rekomenduojamas atsi
kėlė i Chicagą, Įstojo i Chica- 
gos Art Institutą, kurį baigė 
1923 metais su pagyrimu. 1925 
įlietais tame pačiame Institute 
surengtoje meno parodoje už 
savo kūrirJus laimėjo pirmąją 
premiją.

Ilgas platus ir garbingas yra 
jo nueitasis kelias meno kūry
boje ir visuomeninėje veikloje. 
Yra dalyvavęs nesuskaitomoje 
eilėje meno parodų, laimėda
mas pagyrimus ir premijas už 
savo aliejinę tapybą, peisažus, 
portretus ir akvareles. Jo kūri
nių turi Art Institutas ir kelios 
galerijos bei salionai ir mokyk
los. Chicagoje, Indianoje ir kt. 
Jis yra vienas iš Čiurlionio ga
lerijos Chicagoje steigėjų.

. Lietuviu kultūriniame ir or
ganizaciniame gyvenime pra-

dėjo dalyvauti nuo pat Į Chi
cagą atsikėlimo. 1920 — 23 
metais redagavo Moksleivių 
Keliu, pats būdamas Amerikos 
Lietuvių Studentų Susivieniji
mo C V pirmininku.

Naujienose Mikas Šileikis 
dirba nuo 1917 m., o nuo 1930 
metų redaguoja Meno Žinias, 
plačiau rašydamas meno kriti
kos ir teorijos temomis, be to, 
pats yra parašęs nemažai no
velių, feljetonų ir nemažai iš
vertęs veikalų iš svetimų kal
bų.

Jubiliatas yra patraukliai 
malonaus būdo, amžinai darb
štus ir nešykštus patarimais ir 
pagalba visokiais, o ypatingai 
meno ir spaudos klausimais, 
todėl turi nesuskaitoma dau
gybę ji mėgstančių ir mylinčių 
draugų.

Visas Naujienij personalas 
savo brangiam kolegai šių gar
bingu sukaktuviii proga linki 
ilgiausių ir kūrybingų metų!

Vakar įvyko trumpas teis- 
! mo organų apklausinėjimas apie 
i Ksavero Kauno mirtį. Jis, kaip 
žinome, žuvo Evanstone, darbo 
nelaimėje. Tyrinėjimas tęsia
mas. Šiandien," 7:30 vai. vaka
ro, Petkaus koplyčioje įvyks 
atsisveikinimas su velioniu. 
Byloj, šeštadienį, jis bus išlydė
tas į Lietuvių Tautines kapines.

— Kr. Donelaičio žemesnioji 
ir Aukštesnioji mokyklos šį šeš
tadienį, spalio 14 d., pradės ti
kybos pamokas. Jos vyks 8:30 
vai. ryte. Jaunesniųjų grupei, 
kurie ruošis Pirmajai Komuni
jai, dėstys kun. A. Mockūnas, 
M. C., o vyresniųjų — kun. G. 
Kijauskas, S. J. Tėvai,’užregist
ravę vaikus tikybos pamokoms, 
prašomi juos atvežti laiku. No
rintieji lankyti tikybos pamo
kas, dar gali registruotis atei
nantį šeštadienį. (Pr)-

Lietuvių Tautiniai Namai, 
nuosavoj pastogėj, Chicagoje. 
6422 So. Kedzie Avė., spalio 21 
d. rengia metinį balių. Pradžia 
7 vai. vak. Baliuje dainų pro
gramą atliks solistė Roma Mas- 
tienė, šokiams gros Markauske 
orkestras, vakarienę patieks 
LTN šeimininkės. Chicagos ir 
apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami šiame baliuje da
lyvauti. Vietas rezervuotis pas 
Meči Šimkų, tel. 254-7450.

• (Pr).

f

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai' surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.
__ Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

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

Didelis pasirinkimas įvairiv prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai ■ CertifikataL

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgu metą patyrimas.

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

Pensininkams pailgino 
CTA tranzito valandas
Chicagos tranzito adminis

tracija (CTA) nutarė prailgin
ti 65 metu amžiaus ir senes
niems asmenims papiginto au
tobusais ir traukinėliais važi
nėjimo valandas savaitės die
nomis trimis valandomis, šeš
tadieniais septyniomis valan
domis, o sekmadieniais su
trumpinti dviem valandomis. 
Nutarimas pradės galioti nuo 
šio spalio 22 dienos.

Savaitės dienomis — nuo pir
madienio ryto iki penktadie
nio vakaro pensininkai po 20 
centų iki šiol galėjo važinėti 
nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 
Dabar galės papigintai važinė
ti papildomai nuo 7 iki 10 vai. 
vakaro.

šeštadieniais nuo šiol galės 
važinėti papigintai nuo 9 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Iki šiol 
buvo nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. 
popiet.

Sekmadieniais iki šiol buvo 
nuo 7 vai. ryto iki vidunakčio. 
Dabar bus nuo 7 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro.

Persėdimo kortelė (transfe- 
ris) ir toliau pensininkams lie
ka kaip visiems — 10 centų. 
Metropolinės Chicagos srities 
senesnio amžiaus piliečių (pen
sininkų) senato atstovai CTA 
tarybos posėdyje reikalavo pa
pigintą važmą leisti per visas 
24 valandas.

CTA 
Michael 
kreiptis 
tacijos

Kas nori pigiai ir gerų obuo 
lių, važiuokite pas iBigelius 
Union Pier, Michigan. Dėl in
formacijos skambinti vakarai; 
tel. 863-3538. (Pr).

Šatrijos draugovės sesės, va
dovaujamos draugininkės Van
dos Aleknienės, 'mielai sutiko 
talkininkauti ruošiant dail. Edi
tos Stankuvienės tapybos darbų 
parodai Čiurlionio galerijoje. 
Parodos atidarymas įvyks šį 
šeštadienį, 7 vai.’vak. (Pr).

* Cicero Jūrų šaulių kuopa 
‘Klaipėda” ruošia šeštadieni, 
lapkričio mėn. 4 d. B. Pakšto 
salėje tradicinį *7“šVYTURI0” 
balių, grojant jo palies orkest
rui. Pradžia 7 vai. 30 min. va
karo. Įėjimo auka 5 doleriai 
asmeniui. .Veiks baras, bus 
trumpa programa, šilta vaka
rienė ir dovanų. Staliukus už
sakyti 656-6862 iki 2 vai. die
nos ir 656-4186 visa diena. 
Kviečia visus linksmai praleisti 
laiką su šauliais.
Valdyba ir Parengimo vadovai

(Pr).

help Wanted — male
Darbininky Reikia

STATIONARY ENGINEER 
Licensed oil and gas burners. 

Steady year round work.
Pension. AU Benefits.

Apply:
MUSEUM OF SCIENCE AND 

INDUSTRY
57th & South Lake Shore Drive 

Mr. Laudan — MU 4-1414

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS Z

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

LATHE OPERATORS
Small Machine Shop needs experien
ced men with own tools and can do 
own 
job.

set-ups. This is a permanent 
Age not a factor. Many Com

pany benefits.

HEALTH INDUSTRIES 
8335 So. Halsted St: 

HU 3-3800

HELP WANTED — MALE 
GRINDERS -- CENTERLESS 

EXPERIENCED OR TRAINEES 
Plenty of overtime. 

Top wages for top men. 
Call JOE: 298-2300 

BANNER SERVICE CO.
DESPLAINES

APPRENTICE ELECTRICIAN 
To assist Certified electrician in 

large, job plaiting shop.
45 Hours week.

Call WALKER SZRAMEK 
632-4400

HELP WANTED — ŽEMALE 
Darbinink’u R>tkii

MIDLE AGED WOMEN
, For light factory packing work. 

39 Hours week. Steady.
’ $1.60 per hour.

Call Mr. MEL.
226-1440

j FURNITURE AND FIXTURES
, Rakandai Ir {rengimai

PARDUODAMI
į Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
. JO % iki 50% nuolaida. Galima pirkti 

ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja
* lietuviai.

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
TEL. GR 6-4421

S200 So. WESTERN AVE.

’ SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
>

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer

• Chicago, UL 60632. Tai. YA 7-59M

f A. TVER AS 7 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tai.: REpufallc 7-1941

IGUŽAUSKŲj
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63ra STREET 

Tatafonal; PR 8-0833 Ir PR «-0S34 J ■

PER.KRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda -i ■

ŽEMA KAINA i
R. ŠERĖNAS !

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063 i
........................ ■ ■■ 11.^ <

Piešimo ir tapybos kursus 
pradeda lietuviai dailininkai. 
Skambinti 436-2112. Marquette 
Meno Galerija, 3215 W. 63 St.

(Pr). v,

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiv atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place' 

Tel.; FRontier 6-1882

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

• INCOME TAX SERVICE '
’ I 4 ■ ■-

6455 So< Kedzie Ave, — PRospect 8-2233
VIENAI ŠEIMAI NAMAI

3 MIEGAMŲJŲ, 39-ta ir Rockwell.

MIEG., 68 ir Claremont. $16,000.
MIEG., 56 ir Troy. $19.900.
MIEG., 56 ir Mozart. $22,000.
MIEG., 64 ir Campbell. $20,500.
MIEG.. 69 ir Lawndale. S27.500.
MIEG., 67 ir Pulaski.' $30.000.
MIEG., liuksus, 72 ir California.

2 BUTŲ MŪRINIAI
43 ir KEDZIE. 2 po 5 kamb. $26,000.
43 ir TALMAN, 2x5 plius 2 kamb.

$23.500
46 ir MAPLEWOOD, 2 po 4. — 

S26.500.
54 ir RICHMOND. 2 po 6. $28.000.
66 ir KILPATRICK. 4 ir 3. $33.500.
64 ir CENTRAL. 5 ir 3. $27,500.
64 ir HOMAN, 2 po 5 plius 3. — 

$51.500.
65 ir FAIRFIELD, 2 po 6. $47.500.
71 ir KEDZIE, 2 po 5%, plius 3. 

$51,500;
Butų nuomavimas. Įvairūs raudiniai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

$10,000.
2
2
4
3
4
4
3 

$35,000.

TEL. — 254-5551

t BOLINGBROOK 7
f CENTRAL AIR CONDITIONING
• 3 BEDROOMS
; 1% BATH RANCH
New Furnace. Built-in range, carpe
ted throughout, 2% car garage, big 
patio, large fenced yard, maintenance 

free, aluminum exterior.
$27.500.

1 BEL-AIR REALTY
BOLINGBROOK REALTY CO 

739-0520

BERWYN, 4 kambarių namas su 2 
apšildomais kambariais viršuje ir 2 
kambarių butu su baldais beismante. 
Garažas. $22.000

CROSS LAKE. WISCONSIN. Sepek 
snbdivizijoie 3 sklvuai 40' x 117’ dy
džio su atskirais Chicago Title doku
mentais. $2.200 kiekvienas.

BEST REALTY 
TeL 656-1880

9 YEAR OLD
BRICK 2 ELAT

With basement. 2 car garage, two — 
2 bedroom aparts with carpeted living 
and dining rooms. Short walk to 

train and shopping.
$58 900

LAMPLIGHTER REAT.TY CO.. INC. 
CLAPKKnoNT wtt t q ill

(312) 323-1721

ARQUETTE PARKE mūrinis namas 
butų po 5% kambarių ant gražaus 
ataus kamninio skhmo. 2 mašinų 
ražas. Atidarąs anžiūrėjimui sek

madienį, spalio mėn. 15 d. nuo 12 iki 
5 vai. pooiet.

6803 So. ROCKWELL ST. 
Savininko tel. 973-2023 arba 43&4184 

savaitgaliais ir vakarais.

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
1% AUKŠTO 2 butų mūras, 

dernūs 5% kamb. 1-me aukšte 
kamb. butas 2-me aukšte. v Du 
mai, gazu šildymas, garažas,

Mo-

ieji- 
rami 

gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21,700.

6 KAMBARIŲ graži mūro reziden
cija arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo
tas. Garažas. Iškelti vamzdžiai. Alum, 
langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit apleis puikų namą už 
$23 600

MODERNIAI pertvarkytas 2 butų 
po 6 kambarius mūro namas arti Mar
quette Rd. ir Kedzie. Naujas gazo šil
dymas. Mūro garažas. Platus lotas. 
Vertas jūsų sprendimo. — $30,500.

13 BUTŲ MURO NAMAS. Puikūs 
butai duoda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metų pajamos.

RIMTAI PONIAI gyventi prie bran
gaus parko. Tai naujas objektas per- 
rimti grožio salioną iš gerų rankų. 
Stilingas 2 aukštų mūras — pirmam 
aukšte liuksus beauty shop, vonia ir 
du ~ kambariai, o antrame aukšte puoš
nus butas gyventi. $37.000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matvti. $36.300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-cios ir Kedzie. 
$32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. . Arti musu. — 
$22.000. “

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, artL65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

: 6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu.. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52.006.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. - Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500. _

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagletčs Spūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminws, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Kristijonaa 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 Try 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina S3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

progomis. Jas It 
atsiuntus čekį ar

Lietuvių Tauragės Klubas 
š. m. spalio 14 d., šeštadienį, 
ruošia smagius Rudens Grožio 
šokius Marquette salėje, 6908 
So. Western Ave. Gros šaunus 

tarybos pirmininkas j Kosto Ramanausko orkestras. 
Pradžia 7:30 v. vak. Įėjimo au
ka 1,50 dol. Kviečia

Klubo Valdyba (Pr).
Lietuvos Dukterų Draugi

jos Tradicinis Rudens balius 
rengiamas spalio 14 d., šeštadie
nį, Jaunimo Centre 7:30 v. vak. 
Programoje solisčių Prudenci- 
jos Bičkienės ir Romos Maslie- 
nės duetas. Akompanuoja Ma- 
nigirdas Motekaitis. Pranešėja 
p-lė Daiva Vaitkevičiūtė. §o- 

gros L. Bichnevičiaus 
Dail. A. Petrikonio 
ir įvairios kitos

Cafferty žadėjo tuojau 
i Ulinojaus Transpor- 
departamentą prašyti 

$6.200.000 subsidijos.

z

HOVE INSURANCE

Call: Frank Zapolit 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

4 LC’rOanv

LA M77J" --y .
(Currency Exchange I«t«lRol) ' > 
PlgOt «utgmoblUu dnvdlirnl.

Tvmvr •fat 
.' 4645 'g* *MT) *V<

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant SS* sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
Šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell $25,500. .

šildamas. Garažas.

mento. — 24.500.

1739 South Halsted Street, Chicago, UL 60608

Slogos epidemija?
Pranešimai iš ligoninių rodo, 

kad Chicagoje nepaprastai pa
plito viršutinių kvėpavimo ta
kų (gerklės) apsikrėtimas 
tiek, kad čiaudėjimas ir kosė
jimas aidi visame mieste. “Mus 
užplūdo (pacientai) kaip nie-ikiams g 
kada dar nebuvo”, nusiskundė orkestras. 
Michael Reese ligoninės vyr. paveikslas 
slaugė. Ligoninės vaikų sky- dovanos, šalta ir šilta vakarie- 
riuje pacientų padaugėjo pen-Į nė. Stalus rezervuoti ir bilietus 
keriopai. Panašios žinios atei- įsigyti pas p. Nijole Vengrienę, 
na iš apskrities, Mercy, Weiss Tel. 233-4345. Bilieto kaina 
Memorial ir kitų ligoninių. 7 dol. (Pr).

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovano* 
visom* progom*.

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

Real fctate. Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tai. M4-745f 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

2951 W.,63 ST. (Prie Sacramento)
TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas
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K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVlCl 
T»l»om| auto motorai, rrabdžlal, 

tun«-upi Ir t. t.
4«24 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBIllDER' 
čia automobiliai išlvginami ir nuda 
Tomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininku. Kai

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

TEL. — 776-5881
Anicetas Garbačlauakaa, mv.

HEATING CONTRACTOR 
{rengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-ednditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609. TeL: VI 7-3447

SKAITYK cNAUJIENAS*
TOS TEIKIA GERIAUSIAS
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažvtojo darbai 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656




