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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ROMA.

apie

Ūkininkų valymas, 
1950 metais, šiaurės 

kainavo apie 100,000 
Daugiausia išžudyta

mą prie Sovietų Sąjungos, o da
bar jiems nepripažjstama teisė 
j nepriklausomybę.

Kada gi Jungtinės Tautos iš
kels j viešumą faktus ir doku
mentus, liečiančius sovietų ag
resiją”. (E)

šiai su Portugalija, kuri valdė 
brazilų apgyventus plotus prieš 
150 metų. ‘Afrikos valstybės 
Portugalijos nemėgsta kaip pa
skutinės to kontinento koloniali- 
nės valstybės.

Ne visi Brazilijos vyriausybė
je yra susižavėję užsienio reika
lų ministerio planais. Finansų 
ministeriui atrodo, kad būtų nau
dingiau Brazilijai ieškoti preky
bos su Pietų Afrika, turtingiau
sia Afrikos valstybe.

Saulėta, dieną 50°, naktį 35. 
Saulė teka 7:15, leidžiasi 5:56

“The New York Times” 1972 
spalio 7 d. laidoje atspausdino 
Estijos Generalinio Konsulo New 
Yorke, Ernst Jaakson’o, tokio 
turinio laiška:

0- Alpinistų grupė, kurioje! 
buvo penki japonai, du nepalie-Į 
čiai ir amerikietis James Pri- j 
chard, užlipo Himalajuose ant I 
Putha Hiunchuli kalno viršūnės. Į 
Kalnas yra 23,774 pėdų aukščio, j

Kada praktikuos 
ko kitus moko?

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba pasmer
kė Portugaliją už Senegalo sie
nos pažeidimą spalio 12 d. Vie
nas senegalietis karininkas žu
vo ir keli kareiviai ir civiliai bu
vo sužeisti.

Amerika, Belgija ir Britanija 
susilaikė nuo balsavimo, nes Por
tugalija prisipažino, kad toks in
cidentas įvyko dėl vieno portu
galo karininko kaltės. Portuga
lija atsiprašė Senegalo vyriausy
bės ir pasiūlė atlyginti padary
tus nuostolius. Amerikos dele
gacija tvirtina, kad rezoliucijo
je, kuri pasmerkia Portugalijos 
veiksmus, turėjo būti paminėtas 
jos atsiprašymas. Tokie esą 
tarptautinės praktikos nuosta
tai, tokia procedūra.

todėl visus labai su- 
medicinos gydytoju
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NEW YORKAS. — Louis 
Harris opinijos tyrinėjimų įs
taiga skelbia, kad prezidentą 
Nixoną remia 59%, o sen. Mc- 
Govema — 34% amerikiečių.

Vietnamo pabėgėliai, kai kurie 
jų buvę aukšti komunistų par
tijos pareigūnai, pasakojo apie 
“žemės reformos” metu vykusius 
žudymus, 
prasidėjęs

• Vietname 
gyvybių.
1954 metais. Daug išžudė žemės 
savininkų “liaudies teismai”, 
daug ūkininkų patys nusižudė, 

j jų šeimos mirė badu, valdžiai pa
skelbus jų “izoliavimo politiką”.

Išsami Hoang Van Chi para- 
Amerikos syta knyga “Nuo kolonializmo 

iki komunizmo” rašo, kad šiau
rės Vietname per visus komu
nistų valymus žuvo apie 500,000 
žmonių. Šios knygos skaitlinės 
derinasi su paties Turnerio stu
dijų rezultatais.

Iš įvairių dokumentų Turner 
susidarė nuomonę, kad Viet 
Congas Pietų Vietname yra su
daręs sąrašus žmonių, kurie ko
munistams skolingi “kraujo sko
lą”. Tokių sąrašuose yra tarp 
3 ir 5 milijonų. Jų laukia ko
munistų bausmės.

Du britų rašytojai Honey ir 
Sir Robert Thompson apskaičia
vo, kad komunizmui užėmus P. 
Vietnamą būtų išžudyta 
milijonas žmonių.

“Rugsėo 17 d. spaudos žinio
mis, Sovietų Sąjungos Užsienoų 
Ministeris Andrėj Gromyko pa
siūlė Jungtinių Tautų Generali
nei Asamblėjai svarstyti “atsi
sakymą vartoti jėgą tarptauti
niuose santykiuose”, tačiau pri
dėjo, kad tatai neturėtų “palies
ti tautų teisės” kovoti už savo 
nepriklausomybę “visomis prie
monėmis”.

Kada gi pagaliau Sovietų Są
junga pradės praktikuoti tai, ko 
ji kitus moko?

Sutarties tarp Estijos ir So
vietų Sąjungos nuostatai spe
cialiai išvardino atsisakymą nuo 
agresijos, pagarbą teritorijos 
neliečiamybei, ir Sovietų Sąjun
gos nesikišimą į Estijos vidaus 
reikalus. Tačiau tos sutarties 
įsipareigojimai nesustabdė So
vietų Sąjungos nuo įsiveržimo į 
Estijos teritoriją, jos okupavi
mo ir neteisėto aneksavimo. To
kio pat likimo susilaukė Latvi
ja ir Lietuva, su kuriomis So
vietų Sąjunga turėjo panašias 
sutartis.

Estia neturi balso Jungtinė
se Tautose. Estijos gyventojai 
niekad nebalsavo už prisijungi-

unyų. tederacijos paskelbė vie- 
nos valandos streiką,'pfobešhid- 
j ant prieš bombos sprogimą vie
nos unijos konferencijoje.

SEOULAS. — Pietų Korėjos 
vyriausybė perėmė parlamento 
pareigas ir išleido tris įstaty
mus, liečiančius būsimą gyven
tojų referendumą. Iki ateinan
čio penktadienio bus paskelbtas 

' konstituci j os pakeitimo pro j ek- 
tas, o tada už mėnesio gyven
tojai turės dėl tų pakeitimų bal
suoti. Prieš siūlomus pakeiti
mus bus draudžiama agituoti, 
tačiau valdžios agitatoriai ga
lės “aiškinti ir šviesti” žmones, 
raginant pakeitimus priimti.

TAIPEJUS. — Užsienio ko
respondentai rašo, kad Japoni- 
jos-Taivano prekyba vyksta to
liau, nors Taivano vyriausybė 
ir nepritaria japonų syšiam su 
Pekinu. Daug Taivano biznierių 
gerai moka japonų kalbą, nes 
Japonija valdė Taivaną iki 1945 
metų. Biznieriams lengviau pre
kiauti su japonais/

VICTORIA — Iš Britų Ko
lumbijos mokyklų bus išimtos 
knygos, kuriose nepalankiai ap
rašoma Sovietų Sąjungos politi- 
tika. Vienas mokytojas pasi
skundė, kad knyga “Let’s Visit 
Russia” esanti neobjektyvi. Ten 
rašoma, kad sovietai prailgina 
Vietnamo karą, drąsina arabus 
pulti Izraelį ir kursto pasaulyje 
neramumus, švietimo ministe
rija nutarė knygas atšaukti.

CLEVELAND A S. — Miesto 
meras Ralph Perk turi tris sū
nus, kurie visi siekia politinių 
pareigų. Vyriausias sūnus, mies
to tarybos narys, Balph Jr. nori 
tapti Cuyahoga apskrities ko- 
misionierium, o dvynukai Tho
mas ir Kenneth, 23 m., kandi
datuoja j į Ohio asamblėją.

žės jų pajamos. Dentistai su 
tinka dirbti valstybinėse klini 
koše, tačiau reikalauja 90G ai 
gų pakėlimu.

Komiteto sudėtis: Albertas S. 
Vengris — pirmininkas, Joan 
Oksienė, Dr. G. Dalukas, Dr. L. 
Kriaučeliūnas — vice pirminin
kai, Anthony J. Rudis Jr. — iždi
ninkas, Dr. P. Vytautas Dargis 
-— sekretorius, Dr. V. Tumaso- 
nienė ir N. Vengrienė — sava
norių vadovės, Dr. J. Briedis, J. 
Bacevičius, Ą. Jankūnas ir A. 
Miltinas —- vietovių atstovai.

” Komitetas turi šiuo metu 64 
narius.

Atsišaukime i lietuvius ko
mitetas rašo:

“Jei mums rūpi stipri Ame
rika su vadovaujančia role užsie
nio politikoje, jei mums rūpi 
mūsų tėvynės Lietuvos išlaisvi
nimo klausimas, kurį gali iš
spręsti tik stipri Amerika, jei 
mums rūpi garbinga taika Viet
name be kapituliacijos, jei mums 
rūpi saugumas gatvėse ir tvar
ka teismuose, jei mums rūpi 
Amerika ir mūsų ateitis, tai vie
nintelis ^kandidatas yra niekas 
kitas, kaip Prezidentas Richard 
M. Nixon’as.

Prezidentas Nixon’as dabar 
svarbiau negu bet kada!

Kviečiame aktyviai prisijung
ti prie prezidento Nixon!o per
rinkimo.”

Thieu pareiškė dar kartą, kad 
jis jokių koalicinių vyriausybių 
neremia ir su komunistais į ko- 

i aliciją neis.
Sen. McGovernas, kalbėdamas 

apie taikos pasiūlymus Vietna
me, pareiškė, kad vyriausybė, 
atrodo, priima Hanojaus pasiū
lymą sudaryti koalicinę vyriau
sybę Saigone. Jei taip, tai kodėl 
vyriausybė laukė iki dabar, ko
dėl ji tų komunistų pasiūlymų 
nepriėmė 1969 metais, kada jie 
pirmą kartą buvo padaryti, klau
sia sen. McGovernas.

Vakar paaiškėjo, kad prezi
dentas Nixonas buvo įsakęs su
mažinti oro puolimus šiaurus 
Vietname, tuo metu, kada ėjo de
rybos Paryžiuje. Hanojus ir Hai- 
fongas nebepuolami, pranešė 
Saigono šaltiniai.

Amerikos karo jėgų vadovybė 
Saigone atsisakė patvirtinti ar 
paneigti žinią apie oro puolimų 
sumažinimą. Septintojo karo 
laivyno vadovybė lakoniškai pa- 
skeibėčkai trys iš keturių lėk
tuvnešiu, kūįrie buvo Tonkino 
įtahkbje; pasitraukė toliau nuo 
Šiaurės Vietnamo į Pietinės Ki
nijos jūrą. Dabar neaišku, ar 
tų lėktuvnešių lakūnai dalyvaus 
oro puolimuose. Jau 24 vai. kai 
šiaurės Vietnamo nepuola ir di
dieji B-52 bombonešiai.

Kartu su patarėju Kissingeriu, 
tik kitu lėktuvu, iš Saigono į 
Washingtona sugrįžo ir armijos 
štabo viršininkas gen. Abrams. 
Kissingeris pareiškė sugrįžęs: 
“'Pasiekėme šiokios tokios pa
žangos”.

bą keturiems • turkų komunis
tams, kurie buvo pagrobę kelei
vinį Turkijos lėktuvą. Turkų 
vyriausybė atsisakė su komunis
tais derėtis ir pareiškė,, kad Bul
garija yra atsakinga už keleivių 
ir lėktuvo saugumą. Keturi te
roristai pasidavė bulgarų poli
cijai ir lėktuvą paliko sveiką.

- * J
0 Stamfordę staiga mirė Jac

kie Robinson, pirmais negras pa
tekęs į aukštąją beisbolo lygą 
1947 m. Jis mirė nuo širdies smū- 
gio. sulaukęs 5^metų. .
' + Sovietų žydas Gabriel Sha

piro paskambino savo žmonai 
Amerikoje, pranešdamas, kad jis 
gavo vizą išvažiuoti. Jis praė
jusią vasarą susituokė su ame
rikiete Judith Silver, kuri lankė
si Maskvoje kaip turistė. Ją so
vietų valdžia paprašė išvažiuoti, 
o jam vizos nedavė. Dabar dar 
36 žydai gavo leidimus išvažiuo
ti, nemokant jokių mokesčių už 
išeitą mokslą. Jų tarpe buvo ir 
jaunasis Shapiro.

Senatorius Charles Percy kalba praeitą sekmadienį suruo'tame Naujienų bankete. Iš dešinės į kairę matome sen. 
Charles Percy, sakantį kalbą banketo dalyviams; plojančią ponią Percy, Metropolitan taupymo bendrovės vice' 

pirmininką Kazimierą Oksą, ponią A. Maggenti, ilgametį naujienietį Dan Kuraitį ir Martyną Gudelį.
- % Foto Martyno Nagio

PET delegacija 
Washingtone

Spalio 4 d. Valstybės Departa
mente lankėsi 'Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo delegacija, va
dovaujama pirmininko S. Kor- 
bonski (Lenkija) ir vicepirmi
ninko V. Sidzikausko (Lietuva). 
Delegaciją priėmė Europos rei
kalų pasekretorius Richard Da
vis. Pasitarimas užtruko apie 
2 vai. Buvo apžvelgta bendroji 
tarptautinė padėtis ir detaliau 
sustota prie vadinamos Europi
nio Saugumo Konferencijos, taip 
pat prie paskutinių įvykių. So
vietų-; okupuoto j Lietuvoj -ir- Če
koslovakijoj. Pasikeitus nuo
monėmis, Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo delegacijos iškeltus 
klausimus p. Davis pažadėjo per
teikti JAV politiką sprendžian
čioms instancijoms. Pasitari
mas praėjo draugiško atvirumo 
dvasioje.

Po vizito Valstybės D-te p. 
Sidzikauskas buvo susitikęs Kon
greso Bibliotekoje su dr. D. Kri
vicku ir aptarė Europinio Sau
gumo Konferencijos ruošėjams 
numatytą Įteikti memorandumą, 
taip pat apsilankė 
Balso lietuvių skyriuje ir tu 
rėjo naudingą pasitarimą. (E)

RIO DE JANEIRO. — Brazilijos užsienio reikalų ministeris 
Mario Gibson Barbosa šiandien išskrenda į Afriką, kur jis ap
lankys astuonias valstybes prie Atlanto vandenyno. Dramblio 
Kaulo Kraštas, Senegalis, Gana, Togo, Dahomey, Nigerija, Ka
merūnas ir Zaire buvo parinktos todėl, kad iš tų šalių buvo gabe
nami vergai į Braziliją, kur negrų yra 11% visų gyventojų, o kiti 
26% yra metisai — maišyto kraujo žmonės. Brazilijos minis
teris Barbosa yra sudaręs “globalinės politikos” planą, kuris api
ma ir tvirtesnius kultūrinius bei ekonominius ryšius su Afrikos 
valstybėmis.

Brazilija padarė nemažą pa
žangą ekonominėje srityje. Jos 
gaminiai laukia eksporto rin
kų, nors anksčiau Brazilija buvo 
žinoma tik kaip kavos auginto
ja. Kava ir šiandien užima di
delę dalį Brazilijos eksportų ir 
vienas iš užsienio reikalų minis
terio -kelionės tikslų yra pasi
tarti su Afrikos kavos ir kaka
vos augintojais, ypatingai su 

Dramblio Kaulo Kraštu, kuris 
Afrikoje yra didžiausias kavos 
eksportuotojas. Norimą susi
tarti dėl pasaulio kavos kainų iš
laikymo.

Brazilija siekia, didesnio bal
so ir įtakos vadinamų treciojo 
pasaulio valstybių tarpe. Brazi
lija yra penktoji didumu pasau
lio valstybė, su-100 milijonų gy
ventojų ir su dideliais kiekiais 
dar nenaudojamų žemės turtų. 
Brazilijos vyriausybė įsitikinu
si, kad brazilų laukia didelė atei
tis ir svarbus vaidmuo pasaulio 
scenoje.

Dvasinius ir sentimentalius 
Brazilijos ryšiusstUATrika gali

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
prezidentas Thieu visą dieną ta
rėsi su 44 — apskričių politiniais 
ir kariniais vadais. Dalyvavo 
aukštieji kariuomenės, policijos 
pareigūnai, teisėjai, tarybų na
riai ir apskričių viršininkai.

LIBREVILLE. — Gabonas ir 
Ekvatoriaus Ginėja susiginčijo 
dėl kelių salų Korisko įlankoje. 
Speciali Afrikos Vienybės ko
misija bando ginčą išspręsti. Tos 
salos.buvo negyvenamos ir nie-

Austrijoje vyksta 
gydytojų streikas 
VIENA. — Austrijoje, paly

ginti, ne daug būna darbininkų 
.streikų, 
Įjaudino 
streikas, prasidėjęs prieš 6 die
nas. Prie gydytojų prisidėjo ir 
dentistai. Ligoninėse budi tik 
minimumas personalo, patarna
vimai teikiami tik pavojaus at
vejais.
, Gydytojų streikas, suorgani
zuotas medicinos draugijos, ko
voja prieš vyriausybės pasiūly-

Lietuvių komitetas 
Nixomii perrinkti 
ČIKAGA. — š. m. spalio mėn.

16 dieną susiorganizavo Illinois 
kas į jas nekreipdavo dėmesio, į lietuvių amerikiečių komitetas 
kol paaiškėjo, kad jūros dugne, prezidento Nixon’o perrinkimui, 
netoli Gabono, gali būti žibalo. 
Gabonas yra viena turtingiau
sių Afrikos- šalių. Jis gamina 
apie 6 mil. tonų žibalo. Gabo
nas paskelbė, kad jo teritoriniai 
vandenys siekia 100 mylių nuo 
kranto. Ginėja su tuo nesutin-

Italai prisiminė 
Musolinio žygi

ROMA. — Italų spauda prisi
minė spalio 22 d., 1922 metais, 
kada įvyko garsus fašistų žygis 
į Romą. Tą dieną, prieš 50 me
tų, Italijos karalius Emmanue- 
lis pavedė vyriausybę sudaryti 
Musoliniui.

Šia proga spauda svarsto, ar 
galėtų šiandien įvykti kas nors 
panašaus. Sąlygos Italijoje to
kiam fašistu ar komunistu įsi
galėjimui yra palankios. Italija 
yra apimta streikų, ekonominės 
sąlygos panašios, žmonių nepa
sitenkinimas didėja. Kartu, ta
čiau, reiškiamas įsitikinimas, 
kad aplinkybės yra pasikeitusios 
ir net pesimistai nenumato dik
tatūros įsigalėjimo.

NEW YORKAS. John Birch 
sąjunga ragina Amerikos vy- 
riausvla' išstoti iš Jungtinių 
Tautų. Spaudoje nupirktuose 
puslapiuose sąjunga skelbia spa
lio 24 d. “gėdos diena", nes tą 
dieną .IT išmetė Tautinę Kiniją 
iš organizacijos, šis birčininkų 
sąjūdis vadinamas TRAIN (To 
Restore American Independence 
Now).

grąžinti salų
MASKVA. — Japonijos už

sienio reikalų ministerio Ohi- 
ros derybos su Andrėj Gromyko 
dėl taikos sutarties nutrūko, 
nes nepavyko susitarti dėl ja
ponų salų, kurias sovietai pagro
bė besibaigiant II-jam Pasauli
niam karui ir iki šiol nesutinka 
iš jų išsikraustyti.

Japonijos ambasada paskel
bė, kad formalios derybos dėl 
taikos sutarties bus tęsiamos 
ateinančiais metais. Keturios 
Kurilų salos yra svarbios japo
nų žvejybai. Kodėl sovietai ne
sutinka jų sugrąžinti, Maskva 
niekad neskelbė.

Danielou kalbėjo apie katalikų 
bažnyčios krizę dėl vis mažė-1 
jančio kunigų ir vienuolių skai
čiaus. Kardinolas, Kurijos na
rys, kaltina dėl tos krizės Vati
kano ekumeninį suvažiavimą, 
kurio direktyvos buvo blogai su
prastos.

♦ Dvylika Kinijos gydytojų 
atvyko į Čikagą. Viena daktarė. 
1940 metais studijavo Čikagos 
universitete.

♦ Uraganas “Bebe” Fidži sa
lose padarė daug nuostolių,' vie
nas žmogus žuvo.

♦ Pakrančių Sargyba atšau
kė du savo laivus ir du lėktuvus 
iš kongresmano Boggs lėktuvo 
ieškojimo. Dar liko ieškoti du 
laivai ir keturi lėktuvai.

duotų P. Vietnamui?
STANFORDAS. — Vykstant 

deryboms dėl Vietnamo taikos, 
JAV vyriausybė ne kartą yra 
pareiškusi, kad ji neatiduos Pie
tų Vietnamo komunistams, nes 
tuo atveju P. Vietname gali pra
sidėti kraujo praliejimas, komu
nistams keršijant savo priešams.

Robert Turner, dirbąs Stan
ford© universiteto tyrinėjimų 
centre, rašo New York Times 
apie savo patyrimus. Jis ilgą 
laiką tarnavo JAV ambasadoje 
Saigone kaip diplomatas šiaurės 
Vietnamo reikalams. Jo uždavi
nys buvo sekti šiaurės Vietna
mo spaudą, radiją, studijuoti iš 
belaisvių atimtus. dokumentus, 
tardyti svarbesnius perbėgėlius 
į Saigono pusę, šiose pareigo
se jis gerai susipažino su šiaurės 
Vietnamo politika ir Hanojaus, 
valdžios metodais. * .
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SAKO THIEU
SAIGONAS. — Pietų Vietnamo prezidentas Thieu vakar pa

sakė kalbą į tautą. Jis kalbėjo apie dabar vykstančias derybas 
tarp Amerikos ir šiaurės Vietnamo dėl karo paliaubų ir taikos. 
Prezidentas nieko neturįs prieš karo paliaubas, tačiau jos turin
čios būti visoje Indokinijoje paskelbtos, o ne tik Vietname. Kinija 
ir Sovietų Sąjunga turinčios garantuoti, kad Hanojus sustabdys 
savo agresiją Pietų Vietname, Kambodijoje ir Laose. Kitaip 
paliaubos yra nepriimtinos. Niekas negali primesti sprendimų 
Pietų Vietnamui, pareiškė Thieu.

Akron, Ohio, įmonėje pagaminta_
tuoniv pėdų, plieno pamušalu sustip- tą įstatymą steigti valstybinius 
rinta padanęa, kuria technikas ma sveikatos centrus. Austrijos 

didelis žemei kasti traktorius. daktarai išsigando, kad suma-
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' /treles jūrų skautai stovyklavo pusiau 

laukinėje Katalinos saloje

Katalinos sala yra maža ir privati, 26 mylių atstumu nuo 
I os Angeles miesto. Ji pasiekiama lėktuvu arba laivu. Joje yra 
tik du maži miesteliai ir daug mažų Įlankų, kur nėra nei elektros 
nei šviežio vandens. Bala apdengta žemais sausais krūmais ir 
med'liais. Kaktusas visur. Saloje randami laukiniai šernai, bi- 
sohai ir įvairūs jūros paukščiai.

Rugpjūčio pabaigoje Katali-, Stovyklautojai naudojosi 
n s saloje devynias dienas sto- dviem laivais, mažu buriniu “Sa
x'kavo 22 Los Angeles j i rų į bot” ir 12 pėdų motoriniu “Pen
s’ .a .tai ir kiti jūros sporto entu- 
7 as‘ai.
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tovykla Įvyko Little Fi
sherman’s Įlankoje.

guin’’, o ilgesnėm iškylom nau
dojo. 33 pėdu “Islander” jachtą. 
Šiose iškylose mokėsi jūrinin
kystės, buriavimo ir atliko prak
tiškas programos dalis.

' i’avo berniukai ir mer- 
Mergaičiu būreliui va-

ŠKAUTININKĖ DAILININKĖ INA NENORTIENĖ SAVO DIRBTUVĖJE
Spalio 27—29 New Yorke įvyksta jos darbu paroda.
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ROMAS KALANTA

Stovyklautojai mokėsi skauty-| Daiyv 
bis džiaugėsi brolišku subuvi-1 raitės, 
mu ir grožėjosi jūros gamta. į dovavo ir tvarkė ūkį dvi akade- 
Lasvalaikia s žvejojo, maudėsi;1111^®5 skautės — Danguolė Ra- 

-ir po vandeniu nardė švariam l zutytė ir Irena Šepetytė. Sto- 
jūros vandeny. Katalinos sala vyhlai vadovavo skautai budžiui: 
yra žinoma kaip viena iš gra- Arimantas Arbas, Saulius ir Ge- 
žiaus-ių Kalifornijoje vietų nar- \ diminas Gudauskai ir Jonas Rė
dyti ir net negiliam vandeny; j trauskas.

Rugsėjo 4 d. pasibaigė sto
vykla ir visi grįžo namo veikti, 
dirbti, laukti kitų metų ir vėl 
susirinkti Katalinos saloje.

Arimantas Arbas

jauniausiam skautui panė- 
r ?s su kauke, prasiveria 
j. rcs gyvūnų povandeninis 

pasaulis.

LOS ANGELES JURŲ SKAUTŲ STOVYKLOS VADOVYBĖ
Stovi iš kairės: stovyklos adjutantas Saulius Gudauskas, uosto 
vadovas Gediminas Gudauskas, jo padėjėjas Jonas Petrauskas 

ir stovyklos vadovas Arimantas Arbas.

ŽVAIGŽDĖSE
IEŠKOJAU

įgalėsiu kitus nužeminti?! 0 gal 
j aš čia, šitam laike (kurjs netu- 
j ri nri pradžios nei pabaigos) — 
kaip stiklinė vandens pripilta, 

į kad pamažu išgaruotų mano gy- 
i vybė kitoms stiklinėms pripil- 
’ +: ■>

švelnus vasaros vėjelis ap
gaubia mane beveik nerealiu 
avsmu, judindamas pušies ša

kas, ant kurių nukritusių ne
gyvų spyglių aš čia guliu. Kaip 
’gera sapnuoti, žiūrint į ,neiš- 
į a’šk;namą būtybę, ir kaip žiau- 
’ ru atgal į realizmą grįžti...

Tikrajatne pasaulyje žmonės 
įlipa vienas ant kito, kad tik iš-

V e-r šos mintys stovykloje 
g’edrią naktį

Apklotas masyvaus erdvės 
slaptumo guliu pasidėj s galvą: 
ant sausų rūšies spyglių, žiūrė- ? 
damas Į begalini juodą, sidabru: 
taškyta dangų. Mažos žvaigždės.! 
a’ su“tos juodumo spindi ir kaž
ką man sako, bet aš jų nesu
prantu.

Ls i g rdėjęs, kad tos sidabro 
šv esel s yra neapsakomai to
lų kad k-tų jau šernai nčra. bet j simuštų pirmyn. Karai, piktu- 
vist e.< m jas matome Kaipj^aį jr įmonių šykštumas yra
viskas tenai tylu, baisu ir be'atskyrę vieną žmogų nuo kito 
laiko ... .jei tos žvaig,dės įaipįtiek. kad žmogus daugiau ne
toli nuo mūsų, tai Žemė, palygi-Įgali būti vadinamas žmogumi, 
nūs su jomis, yra tik vienas 
smėl’o grūdas.
esu v’same tame? Kam aš čia, -’imt metu 
šitoj žemėje esu? Ką aš turiu | 
atl:kti. ką aš toms žvaig'dėms 
turiu pasakyti?

Ar aš esu čia. kad ga’ė’iau 
ant kito u'minti, užlipti, paro
dyt’. ka aš galiu nuveikti ir pa- 
dtf’ri nesvarbu kaip gudriai

Kodčl aš čia, kodėl tu čia? j 
Tai^ kas gi aš j *r atsimins mus už metų, d e-1 

___ _, šimto, tūkstančio ’ 
metų? Ką aš turiu nuveikti, ką 
tu turi nuveikti?

Tu r būt, reikia truputį ilgiau 
pasižiūrėti j žvaigždes...

Edvardas Leipus, 
Litnankos tuntas

PROGAPASIKALBĖTI
apie skautininke 
Ina Nenortienę

Jos darbų paroda įvyksta 
New Yorke spalio 28-29

Kam yra tekę keliauti per 
Cape Cod, tas galėjo rasti ir 
Inos dirbtuvę, kur gaminami 
Įvairiausi emalio papuošalai, 
lėkštės. Prie jų ir kitų rank
darbių ir pati simpatinga šeimi
ninkė Ina Nenortienė.

Ten ji gyvena vasaromis su 
savo vaikais. Žiemą ji dirba 
Dorcheseteryje, ir jos namai 
yra lyg koks dailiųjų amatų 
’r įvairiausių dirbinių muziejus. I 
Ne tik emaliuotas varis, bet ir! 
batikos darbų ir keramikos čia 
surasi. Rasi ir kitokia technika 
atliktų puikių papuošalų, rank
darbių, audinių.

Į New Yorką ji atvyksta 
pirmą kartą,

School of Occupation Therapy ir 
yra registruota terapistė.

Bet šiais mokslais praktiškai 
dabar nesinaudoja. Mokykloje 
susipažino su įvairiomis pritai
komojo meno sritimis.

Tie menai ir pagavo jos visą 
dėmesį. Jau per dešimtį 
metu ji savo laiką atidavė 

emaliui ir variui.
Keramiką ir mozaiką studija

vo Bostono Dailiojo Meno mu
ziejuje pas David Hollman, ema
lį pas Doris Hali ir Kaiman Ku- 
binyj. Ir šiuo metu ji lanko mo
kyklą ir studijuoja metalo ap
dirbimą. -i

> V ’A’”

(Priklauso American Crafts
men’s Council, Massachusetts 

I Association of Craftsmen.

Kas tai yra emalis? Tai 
viena iš senesniųjų degini-' 

mo technikų.

Parenkamas varis, vario plok
štelė. Jai duodama vienokia ar 
kitokia forma, išplaunama, ap
valoma, parengiama deginimui,

nors čia savo paviljonus yra Paskui ant vario dedami spe- 
turėjusi bendrinėse dailės ir pri- cialūs emalio dažai, kurie prie 
taikomojo meno parodose Man- didelės temperatūros ištirpsta 
hattane. Ji yra dalyvavusi ei- ir suverda, tarp savęs susimai- 
lėje panašaus pobūdžio parodų.; šo, labai tvirtai prisirakina prie 
•Jos pačios vienos parodos buvo 1 medžiagos ir duoda stiklinį pa- 
surengtos eilėje vietovių, ir Chi-Į viršių. 
cagoje. Ji yra aukšto lygio sa-l 
vo rūšies specialistė — dailiojo, 
arba pritaikomojo, meno atsto
vė, kurių mūsų tarpe taip ma
ža. ' K

Ina Nenortienė - šimėnaitė, 
gimnaziją baigusi Vokietijoje,
atvyko į Ameriką ir Įsikūrė Bos- j čius laukus tekėti, keistis, su- 
tone. Baigė Tufts universiteto daryti Įvairius raštus. Technika

Toks daiktas gali stovėti 
šimtmečiais, nesibijo nei 
drėgmės nei didėliu tempe

ratūros pasikeitimu.

Su dideliu pamėgimu Ina da
ro lėkštes, kur emalis turi pla

R,rr’';ūčio 29 d. vakare tu- 
r >u omgos sus1’tikti ir ilgiau* 
askalhėtr su Detuviu jėzuitų 

•'rovmc’olu kun. Cedim'nu Ki- 
s’- u. Tš jo su'inoiaū Šias ofi- 

;ci?l»as ž:n’?.š anie lietuvių jė
zuitų p'rsitvarkym?: kun. Jo
nas Kubilius. Chkągos lietu- 

j warns pastat~s nauj* Jaunimo 
Icentm,' ki ro ’škDmlngas atida- 
į rymas įvyko rugsėjo 10 d., jo _ 
j paties prašymu iškeliamas kle-1 
I bono pareigoms į Montrealio liet. į 
Aušros Vartų parapiją. Su juo 
kartu išvyksta ir kun. Aranaus- 
kas. Kun. Jonas Borevičius, da
bartinis Jaunimo centro direk
torius, gauna paaukštinimą ir 
skiriamas Chicagos vienuolyno 
viršininku. Jaunimo centro di
rektoriaus pareigas perima da- ] 
bartinls provinciolas kun. Ge- Į 
dlminas. Kijauskas. Jam padės j 
kun. A. Kezys ir kun. j. Raibu-1 
žis. Tuo pačiu kun. G. Kijaus-. 
kas ir toliau eis provinciolo pa- « 
reigas. "Kaip iš pavardžių ma-Į 
tome, svarbiausiuose postuose triotai ir jaunimo draugai. Bet 
vėl atsistoja dideli lietuviai pa- daugelis Chicagoje pasiges di

džiojo toleranto, ypač, daug šir-
- dies atidavusio Akademiniam 

j Skautų Sąjūdžiui, kun. J. Ku
biliaus. Tikime, kad ateityje, 
atstatęs Montrealio parapiją, jis 
vėl sugrįš į Chicagą.

“Dirva”; Nr. 69

ROMAS KALANTAS
Degančiom rankom jums dalinu 
Kiekvienam po žariją. / 
Nebijokit ištiesti delnų — 
Tegu žaizda neužgyja.

Gruzdančiom lūpom ir tau
Tariu karštyje tirpstantį sakinį, 
Kad anglėjančiais vyzdžiais matau 
Nuo kapo nuristą akmenį.

Ir nesudegu čia liepsnose, 
Pavirsdamas dulke pilka — 
Virš Kauno ir Nemuno skraido dvasia, 
Nepasiekiama jokia kulka.

Kazys Bradūnas
(Iš šiomis dienomis gauto Vadovybės biuletenio Nr. 7-8)

sunki, nes iš anksto negali nu
matyti, kaip tirpdami dažai iš
siskleis. Iš >tų išsiskleidimų 
gaunasi fantastiški raštai, gė
lės ir net ritmingi ornamentai.

Mėgsta ji dirbti ir mažus pa-į 
pūošalus, visokias sagas. Dar
bas yra švarus, kaip ir tikro tos 
rūšies specialisto.

Daro ji ir vazas, net ir deko-
tatyvius modernius laikrodžius,, j/KubiliuI

« 5 V’ , » . - w »

Spalio 3 d. “Margučio” radi- 
ijo bangomis įspūdingai su Chi
cagos bei apylinkių lietuviais at- 

i, per 
du metus “Margučio” progra
mose vedęs lietuvių katalikų re
liginę valandėlę^ Jis, ypač aukš
tai iškėlęs didelį valandėlės rė- 

ew Yorko lietuviams tai mėją dr. S. Biežį bei kitus, pa
pasakojo, kad visą dieną pralei-' 
dęs lankydamas lietuvių šv. Ka- 
zimiero bei Tautinės kapines! 
Prieš išvykdamas iš Chicagos, 
kur darbavosi 15 metų, norėjęs, 
atsisveikinti ne tik sū gyvaisiais, 
bet ir amžinybėn iškeliavusiais

plokštes sienom papuošti, de
koratyvius paveikslus.

Ką ji atsiveš į New Yorką, ga
lės pamatyti atsilankę į paro
dą. Ni 
bus puiki. proga susipažinti su 
visa eile pritaikomojo meno eks
ponatų ir juos įsigyti.

Parodą rengia vyf. skaučių 
židinys Vilija spalio 28-29 New 
Yorko Kultūros židinyje.

(P- J.)

savo draugais. Susikaupęs pri
siminimuose bei maldoje, jis per 
dieną apėjo abiejose kapinėse 
jau ne dešimtis, bet šimtą ir ki
tą kapų. Iškėlė dr. K. Grinių, 
red. J. Kardelį, prel. Krupavi
čių, žurn. “peklininką”, Albiną 
Valentiną ir daugelį kitų. Pa
minėjo ir giliai prasmingus vie
no prancūzų rašytojo žodžius, 
kad “kapinės yra toji knyga, ku
ri nežinia kada buvo pradėta ra
šyti ir nežinia kada bus baig
ta...” Toks originalus kun. J. 
Kubiliaus atsisveikinimas ne tik 
su gyvaisiais radijo klausyto
jais, bet ir su mirusiais drau
gais bei rėmėjais paliko gilų įs
pūdį. Įdomu ir tai, kad lietuviai 
jėzuitai neignoruoja ir Lietuvių 
Tautinių kapinių Chicago je.
M. ■ “Dirva”, Nr. 78

SKAITY^FATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI
N A U J’ ĖNAS

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

IŠKILMĖS JŪRŲ SKAUTŲ PENKIASDEŠIMTMEČIO STOVYKLOJE
Kanados "Romuvos" stovyklavietėje. Viršuje — Chicagos* jury skautės 
neša šventinti vainiką, kuris vėliau buvo nuleistas Į ežerą, pagerbiant žu
vusius dėl Lietuvos laisvės. Žemiau — sukaktuvinės stovyklos vadovybė 

priima paradą. &
J. Kuprevičiaus nuotr.

Yo4 Wouldn’t like it, of course.
You see, one o£ the nice 

things about buyihg U3. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces yoQ to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings. 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-nch«»quick scheme, 
forget it Bonds aren’t for you. 
They only pay off <n the long 
haul. For h tpiick rcturm there 
ire a lot better ways to make 
i buck. *-

They do pay off, hievreven 
MandąAfoely.li a matter of fact.

» A little over 4 dollars for 
every 3 you invest Plus, 4e 
privilege of buying the ner 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds. \ r '

But these are the selfish 
reasons for buying Bauds.'

Good, but selfish.
There’s one other very im

portant reason why Ameriot^ 
already own over $52 billion 
in Bonds. " X ' -

It’s called pride. -
It just so happens that most 

Americans SHU choose to think 
this is the best piece of real 
estate gping.

If you happen to be one of 
these Americans who thinks 
there’s something to this oounh^ 
Of ours, why not buy into it * 

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you work

Or go to your bank.
And cough up that
Please.

Fake stock in America
Ruy LLS. Savinyl Bon Js & Freedom SharM

NAUJIENOS . Z r
1739 So. Kalstei! Street Chicago, III. 60608
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J. UBARTAS • ,t

JEIGU KARAS RYTOJ...
JAV vyriausybės žmonės ne 

kartą yra pareiškę, kad pirmie
ji nieko nepulsią, net ir didžiau
sių. savo priešų, šio krašto po
litika yra gintis užpuolimo at
veju ir ginti kitus, kaip pav., 
gina Pietų Vietnamą, • Šiaurės 
Vietnamui jį užpuolus. •

Keliamas klausimas, o kas 
būtų, jei Sovietinė Rusija stai
ga užpultų JAV branduoliniais 
ginklais? “U. S. News & World 
Report” spėja, kad viskas maž
daug vyktų sekančiu būdu:

Rusų atominės raketos būtų 
nutaikytos j šiuos karinius tai
kinius; National Command Cen
ter, Washington, D. C., ir devy
nias plačiai išmėtytas vietoves, 
kuriose yra įrengtos 1,054 Mi
nuteman ir Titan atominės ra
ketos.

JAV įspėjimo tinklas paste
bėtų. ataką ir duotų 30 minu
čių įspėjimą pirm negu rusų ra
ketos smogtų į taikinius.

JAV prezidentas su vyriau
siai savo pabarėj ąis nusileistų į 
komandos centre tam reikalui 
įrengtas apsaugotas patalpas. 
Strateginiai bombonešiai pakiltų 
iš aerodromų į orą. Raketiniai 
povandeniniai laivai būtų užalar- 
muoti. Prezidentas nuspręstų, 
ar neatidėliojant pradėti kon
trataką raketomis, ar išlaukti 
rusų atakos.

Trumpai po pirmo įspėjimo, 
Safeguard sistemos Grand Forks 
Oro Karo Laivyno raketų ba
zės raketos būtų tuojau paruoš
tos paleidimui. Perimetro akvi- 
zicijos radaras (PAR) tuojau 
paimtų sekti ateinančias šia 
kryptimi rusų raketas, kurios 
tuo metu būtų dar daugiau.ne
gu 1,000 mylių atstu.

Rusų raketoms artėjant, .PAR 
“perleistų” jų sekimą Missile 
Site Radar (MSR) sistemai 
Grand Forks bazėje. MSR at
skirtų tikrai ginkluotas rusų ra
ketas nuo tik “klaidinančių” ra

Norintieji pirkti namus ar kitą nekilnojamą turtą Floridoje, St. Petersburgo apylinkė
je, pasinaudokite rimto ir sąžiningo Berger-Samuels Real Estate patarnavimu.

6395 GULF BOULEVARD, ST. PETERSBURG, BEACH, FLORIDA 33706 
TELEF (813) 362-1171

ĮGALIOTINĖ IRENA RACINSKIENĖ — BROKERĖ ALICE FISHER
Reikiamas informacijas ir patarimus suteiks I. Račinskienė — Sabai Paims motelio sa- 

[ vininkė — 1301 Gulf Way, St. Petersburg Beach, Florida 33706. Telef. (813) 362-4321.

Atvykusieji susipažinti su vietos padėtimi, iš aerodromo ar stoties bus atvežti ir gaus 
i nemokamai nakvynę Sabai Paims motelyje. Gi perkantieji, galutinam sutvarkymui pirki

mo reikalų, gaus nemokamai vieną savaitę gyventi minėtame motelyje, kuris yra prie pačio 
paplūdimio.

Tad nepraleiskite retos progos, pasinaudokite šiuo pasiūlymu ir įsigykite nuosavybę 
lietuvių pamėgtoje vietovėje.

■ ■■ ~ --

Jau išėjo seniai laukta 
i

Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 č. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

deri tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

ketų ir iššautų tolimo našumo 
Spartan priešraketines raketas 
pastoti kelią priešo ginklams, su
sprogdinant juos kelių šimtų 
mylių atstumu erdvėje.

Po to MSR paleistų mažesnes, 
bet greitesnes Sprint raketas 
pastoti kelią likusioms priešo 
raketoms, kurioms pasisekė pra
siveržti pro Spartan raketų už
tvarą, maždaug 25 mylių atstu
me nuo priešo numatytos patai
kymo vietos.

Tuo tarpu kitos rusų raketos 
turbūt būtų pakelyje sunaikin
ti Washingtoną, JAV sostinį ir 
iki 854 Minuteman ir Titan ra
ketų astuonias bazes, kurios nė
ra apsaugotos Safeguard siste
mos. Tačiau Minuteman Grand 
Forks bazė turėtų išlikti svei
ka nuo pirmo puolimo.

Taigi, jei net JAV atominiai 
povandeniniai laivai ir nesuge
bėtų iššauti laiku savo atomi
nes raketas prezidentas vistiek 
turėtų savo žinioje 200 Grand 
Forks raketų priešpuoliui prieš 
rusų ataką. Numatoma, kad tik
tai vienas toksai JAV priešpuo- 
lis turėtų šių pasekmių Sovietų 
Sąjungai: žūtų apie 30% gy
ventojų ir būtų sunaikinta apie 
76% pramonės.

Mums yra aišku, kad rusai 
gerai žino, kas juos laukia, jei 
jie pirmi užpultų JAV, todėl lig- 
šiol mūsų krašto tiesioginiai ir 
neužpuolė.

Jie su didžiausiu malonumu 
mūsų valstybę užpultų, jei pa
tirtų, kad JAV susilpnėjo pa
kankamai dėl netvarkos krašto 
viduje, arba jei pajustų, kad 
JAV karinėje srityje gerokai 
nuo jų atsiliko ir jie, dabar bū
dami stipresni, nuo JAV prieš- 
pūolio pajėgtų atsilaikyti. Kiek
vienu atveju rusai prisibijo JAV 
galybės ir užtat džiaugtųsi, jei 
JAV kaip nors pairtų iš vidaus, 
ar Įsiveltų Į vieną ar daugiau 
mažesnių karų, k. a. Vietname

—-—------—

Italijos menininkas Paolo Bramvilla sugalvojo naują abstraktaus 
meno kūrimo būdą. Jis pasideda lenta ir iš šautuvo šaudo į j?, iš-" 

gaudamas įvairias linijas ir taškus.

ir Artimuose Rytuose ir nusilp- 
tų kariniai bei moraliniai. Ta
čiau JAV karas Vietname, kad 
ir pamažu, eina prie pabaigos. 
O kas bus Artimuose Rytuose, 
nemažai priklauso ir nuo pačių 
rusų. Bet čia jiems pavojinga 
perdaug įsivelti Į arabų — iz
raelitų karą, nes tada galėtų 
juos ištikti ir JAV atominis smū
gis. To tai jau tikrai rusai neno
rėtų.

Bet... visa tai atrodo tikra 
daina be galo.

Tikrumoje gi yra kiek kitaip, 
negu kad atrodo: komunistinia
me pasaulyje vienybės nėra ir 
jos nebus. Prisiminkime tiktai 
Kiniją, jau eilę metų besiki
virčijančią su Rusija dėl jos dar 
carų laikais pagrobtų, kinų že
mių. Prisiminkime, kad ir su 
kitu kraštu komunistinėmis val
džiomis ar partijomis rusai ne
turi tokių santykių, kokių no
rėtų. Nereikia pamiršti taip pat 

~~—■——

ir rūgimo proceso, kuris vis la
biau ir labiau reiškiasi pačioje 
■Sovietų Sąjungoje. Pasekmėje 
aiškiai matos, kad komunizmo 
saulė pasiekusi savo zenito Sta
lino laikais, jau pradeda leistis, 
o komunistinė karieta pradeda 
dardėti žemyn, juo toliau, juo 
labiau didesniu greičiu, riedėda
ma į prarają, kurioje su dide
liu triukšmu suduš ir subyrės 
į šipulius bei .paskęs nekaltų au
kų kraujo jūroje.

Kuriuo būdu žlugs rusų im
perialistinio komunizmo sukel
tas pragaras, nėra jau taip svar
bu. Svarbu, kad istorijos proce
sui besikartojant, kaip žlugo ita
lų fašizmas, kaip žlugo vokie
čių nacionalsocialistinė fašizmo 
kitų tautų pavergimo sistema, 
taip neišvengs tokio pat likimo 
ir rusiškasis raudonai-kruvinas 
imperialistiniai-kolonistinis vi
sų tautų pavergimo siekiąs ir 
darbo žmonių klasės didžiausias 
ir aršiausias visoje istorijoje iš
naudotojas sovietinis režimas. 
To laukia visos rusų pavergtos 
tautos, to paties laukia ir ne
laimingoji rusų liuadis. Ir su
lauks! Tai tėra tik laiko klau
simas, net jei dar ir būtų daug, 
daug aukų pakeliui Į išsilaisvi
nimą iš raudonosios vergijos jun-Sektinos lažybos

Tūlas Walter T. paklausė per 
spaudą, ar nežino kokių įdomes
nių lažybų. Jis su draugu susi
lažinęs iš trijų alaus bonkų dėl 
Ed. Hanrahan ir Ben Carey, kurs 
iš jų bus išrinktas valstybės gy
nėju.

Chicago Tribune atsakė to
kiais lažybų pavyzdžiais:

Du vyrai, Jos Nutting ir Stan 
Baldwin, gyv. Las Vegas, prieš 
4 metus susilažino kas laimės 
rinkimus į prezidentus. Nixo- 
nui laimėjus, Nutting turėjo — 
stumti 200 svarų šaldytuvą per 
visą Las Vegas miestą apie pus
ketvirtos mylios, o Baldwin se
kė iš paskui, važiuodamas gol
fo vežimėlyje ir gurkšnodamas 
šampaną, kurį jam nuolat pa
pildė kokteilių padavėja.

Kitų klasiškų lažybų pavyz
džiai pateikti tokie: pralošęs tu
ri savo nosimi tam tikrą distan
ciją stumti žemės riešutą arba 
būti tėkštas pajų į veidą. Bet 
visų klasiškiausias lažybas pa
darė broliai Martin ir Alexan
der Wrnkowskiai Trumano Ir 
Dew*ey rinkimų į prezidentus 
metu. Martynas lažybas pra
laimėjo ir už tai Damen ir Mil
waukee avenues kryžkelėje, 
Chicagoje, per šešis mėnesius 
kas sekmadienĮ turėjo šveisti 
Aleksandro batus, šiam kaip ka
raliui sėdint aukštame soste ir 
didžiulį cigarą rūkant. Marty
nas ant kupros turėjo plakatą 
“Aš balsavau už Dewey”, o 
Aleksandras “Aš balsavau už 
Trumaną”.

SKAITYK ’NAUJIENAS1 -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

KAS LIKO Iš BOLŠEVIKŲ REVOLIUCIJOS
Washington Post savaitgalio 

priede “Outlook’ autorė Susan 
Jacoby atpasakoja vieno seno 
bolševiko Boriso Aleksiejevi- 
čiaus (pavardė neskelbiama) at
siminimus iš jo jaunystės m-tų, 
kol šis tebetikėjo į komunizmo 
“misiją”.

Susan Jacoby išgyvenusi Mas
kvoje dvejus metus, per tą lai
ką užrašė daug pasikalbėjimų 
su įvairių sluoksnių žmonėmis. 
Atrinkusi keturiolika tokių pa
sikalbėjimų, juos atspausdino 
vieno tomo knygoje, pavadinto
je “Pasikalbėjimai Maskvoje”. 
Vienas tokių pasikalbėjimų yra 
žemiau pateikiamas, būtent mi
nėto Boriso Aleksiejevičiaus pa
sipasakojimas:

Nors Borisas savo amžiuje 
(dabar 67 metų) patyręs baisų 
nusivylimą, bolševikų įsteigtuo
se darbo vergų lageriuose Stali
no laikais praleidęs 20 savo am
žiaus metų, tačiau vilties galuti
nai dar ir dabar nenustojęs.

Po 20 metų 1956 metais pa
leistas iš lagerio ir reabilituotas 
jis tikėjosi rasti “visiškai naują 
pasaulį”, padariusį žymią pažan
gą. Nors daugumos savo jau
nystės idealų ir įsitikinimų bū
nant komsomolos nariu, dabar 
jis buvo išsižadėjęs, nes nebe
tikėjo, kad bent kada jie būtų 
įgyvendinti, vis dėlto tebema
nė, kad Rusijoje pasiseks pa
siekti šiek tiek geresnės tvarkos 
ir teisingesnio bei geresnio gy
venimo. Bet ir tais paskutiniais 
vilčių likučiais teko nusivilti.

Po 1966 metų, kuomet buvo 
uždrausta Solženicino knyga 
“Vėžio ligonių palata”, jam ga
lutinai atėmė visas viltis.

“Dabar nebeturiu jokių vil
čių”, pareiškė Borisas. “Bet da
bar turiu dvasios ramybę. Vil
tis žmogų dažnai gali pastūmėti 
į didesnį pamišimą negu despe
raciją. Jau nebesu revoliucio
nierius. Jau nebetikiu į galimy
bę perauklėti žmogų Į idealiai 
tobulą būtybę. Jei nebūčiau 
ateistas, tikėčiau į gimtąją nuo
dėmę. Pripažįstu, kad padarė
me kladią, leisdami save kadai
se apjakinti vienai idėjai ir ti
kėdami, kad tik jis (komuniz
mas) gali išgelbėti pasaulį”..;

“Kaip dažnai paskui stačiau 
pats sau tą klausimą! Kartais pa
sisekdavo atkurti prošvaisčius 
mano senojo gražaus tikėjimo 
žmogumi. Tačiau pats nebeži
nau kaip išsakyti tą jaunystės 
laikų tikėjimo entuziazmą, kad 

Raginkite savo apylinkę 
augti ’ taupykite!

UNIVER —

1800 So. Halsted St Chicago, Ill 60001
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF 55,000, OR MORE, 

,2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo IndiMa! 
Apdrausti iki $20,000.
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■ neišvengiama yra vienos idėjos 
| pergalė! Kaip komunistai mes 
i buvome tikrai įsitikinę, kad pri- 
vesime prie didesnės harmoni
jos tarp žmogaus ir jo aplinkos, 
kad šios žemės kamuolio resur
sus naudosime ne asmeniniam 
praturtėjimui. Tikrai tikėjome, 
kad statome naują pasaulį, ne 
neskaitlingiems pavieniams, bet j 
visų būklės pagerėjimui. Pašau-j 
lis, kuriame nebus nei kalėj i-Į 
mų, nei policijos, nei bado, nei 
skurdo, nei karo, nei valstybių ' 
sienų. Pasaulis nebus kapitalis
tų ar socialištų abazas (stovyk
la), bet viena bendra žmonių 
giminė”.

“Vakarų istorija taip pat pa
žįsta fanatikus, tačiau nieka
dos jiems nepavyko — laimei 
— įsigyti tiek valdžius, kiek pa
vyko pasigrobti mums — komu
nistams... Mane šiandien gyvai 
domina Amerikos ir Vakarų Eu
ropos radikalai. Sovietų spau
doje, kaip matyti, apie juos nė
ra galima rasti nieko geresnio 
paskaityti, tačiau man pasise
kė iš užsienių spaudinių gauti 
šiek tiek žinių, kurias gavau per

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si 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.
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:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

Kri$ti|onac Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
tiado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS’THE GREAT. Istoriniai DLK 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, III. 60608

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
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

javo draugus. šiandieniniai T
jaunieji radikalai tai ne revoliu- 
cionieridi, kokie buvome mes 
mano gentkartėje. Jie neturi 
jokio realaus plano naujam pa
sauliui statyti. Tačiau jie pri
mena mus vienu atžvilgiu — tu
ri įsitikinimą, kad reikia sunai
kinti visas senąsias vertybes, 
kad būtų padaryta vietos nau
joms! Kaip gerai tebeatsime- 
nu tą arogantišką įsivaizdavimą, 
kad pasiseks pastatyti naują ir 
teisingą žmonių bendruomenę, 
nepaisant ir nesiskaitant su žmo
nijos patirtimi”...

Vis tiek Borisas Aleksiejevi- 
ėius, pasirodo, yra išgelbėjęs šį 
tą iš savo senojo idealizmo, ne
paisant ilgų metų kentėjimų ir 
nusivylimų.

“Nepaisant tikėjimo į prigim
tinę nuodėmę, negaliu nuošir
džiai pasakyti kad netikėčiau į 
pažanga. Abudu tie tikėjimai 
vienoje galvoje sukelia priešta
ravimus. Bet esu jau įsitikinęs, 
kad mokėjimas gyventi priešin
gų idėjų tarpe yra psifchinės 
sveikatos klausimas. Tiktai fa
natikas gali turėti viską viena
me švitančiame išaiškinime gra
žiai supakuotą”.

t#
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Keramiką ir mozaiką studija
vo Bostono Dailiojo Meno mu
ziejuje pas David .Hollman, ema
li pas Doris Hall ir Kaiman Ku- 
binyj. Ir šiuo metu ji lanko mo
kyklą ir studijuoja metalo ap
dirbimą. '

ROMAS KALANTAS 
degančiom rankom jums dalinu 
Kiekvienam po žariją. / 
Nebijokit ištiesti delnu — 
Tegu žaizda neužgyja.

Gruzdančiom lūpom ir tau 
Tariu karštyje tirpstantį sakinį, 
Kad anglė jaučiais vyzdžiais matau 
Nuo kapo nuristą akmenį.

Ir nesudegu čia liepsnose, 
Pavirsdamas dulke pilka — 
Virš Kauno ir Nemuno skraido dvasia. 
Nepasiekiama jokia kulka.

ZVAIGZDcSE 
IEŠKOJAU 

MO

eriklauso American Crafts
men’s Council, Massachusetts 
Association of Craftsmen.

IŠKILMĖS JŪRŲ SKAUTŲ PENKIASDEŠIMTMEČIO STOVYKLOJE
Kanados "Romuvos’' stovyklavietėje. Viršuje —Chicagos- jury skautės 
neša šventinti vainiką, kuris vėliau buvo nuleistas Į ežerą, pagerbiant žv- 
—21* 1_1_‘-----t Žemiau — sukaktuvinės stovyklos vadovybė

priima paradą.
J. Kuprevičiaus nuotr.

Spalio 3 d. “Margučio” radi
jo bangomis įspūdingai su Chi
cagos bei apylinkių, lietuviais at
sisveikino kun. -J. Kubilius, per 
du metus “Margučio” progra
mose vėdęs lietuviu kataliku re
liginę valandėlę. Jis, ypač aukš
tai iškėlęs didelį valandėlės rė
mėją dr. S. Biežį bei kitus, pa
pasakojo, kad visą dieną pralei
dęs lankydamas lietuvių šv. Ka
zimiero bei Tautinės kapines. 
Prieš išvykdamas iš Chicagos, 
kur darbavosi 15 metų, norėjęs 
atsisveikinti ne tik su gyvaisiais, 
bet ir amžinybėn iškeliavusiais

School of Occupation Therapy ir 
yra registruota terapistė.

Bet šiais mokslais praktiškai 
dabar nesinaudoja. Mokykloje 
susipažino su įvairiomis pritai
komojo meno sritimis.

Tie menai ir pagavo jos visą 
dėmesį. Jau per dešimtį 
metų ji savo laiką atidavė 

emaliui ir variui.

rake stock in America
Buy LLS. Savings Bonds & Freedom Share*

SKAITYMAIS ir paragins
KITUS SKAITYTI

savo draugais. Susikaupęs pri
siminimuose bei maldoje, jis per 
dieną apėjo abiejose kapinėse 
jau ne dešimtis, bet šimtą ir ki
tą kapų. Iškėlė dr. K. Grinių, 
red. J. Kardelį, prel. Krupavi
čių, žurn. “peklininką”, Albiną 
Valentiną ir daugelį kitų. Pa
minėjo ir giliai prasmingus vie
no prancūzų rašytojo žodžius, 
kad “kapinės yra toji knyga, ku
ri nežinia kada buvo pradėta ra
šyti ir nežinia kada bus baig
ta...” Toks originalus kun. J. 
Kubiliaus atsisveikinimas ne tik 
su gyvaisiais radijo klausyto
jais, bet ir su mirusiais drau
gais bei rėmėjais paliko gilų įs
pūdį. Įdomu ir tai, kad lietuviai 
jėzuitai neignoruoja ir Lietuvių 
Tautinių kapinių Chicago j e.---,

; “Dirva”, Nr. 78

SKAUTININKE DAILININKĖ INA NENORTIENĖ SAVO DIRBTUVĖJE
Spalio 27—29 New Yorke įvyksta jos darbu paroda.

Kas tai yra emalis? Tai 
viena iš senesniųjų degini

mo techniku.

to vykia įvyko Little Fi 
sherman’s įlankoje.

Toks daiktas gali stovėti 
šimtmečiais, nesibijo nei 
drėgmės nei didelių tempe

ratūros pasikeitimų.
Su dideliu pamėgimu Ina da 

ro lėkštes, kur emalis turi pla-

'Arreles jūrų skautai stovyklavo pusiau
' ' laukinėje Katalinos saloje

Katalinos sala yra maža ir privati, 26 mylių atstumu nuo 
1 os Angeles miesto. Ji pasiekiama lėktuvu arba laivu. Joje yra 
tik du maži miesteliai ir daug mažų įlankų, kur nėra nei elektros 
nei šviežio vandens. Bala apdengta žemais sausais krūmais ir 
med'liais. Kaktusas visur. Saloje randami laukiniai šernai, bi- 
sonai ir įvairūs jūros paukščiai.

sunki, nes iš anksto negali nu
matyti, kaip tirpdami dažai iš
siskleis. Iš -tų išsiskleidimų 
gaunasi fantastiški raštai, gė
lės ir net ritmingi ornamental.

Mėgsta ji dirbti ir mažus pa
puošalus, visokias sagas. Dar
bas yra švarus, kaip ir tikro tos 
rūšies specialisto.

Daro ji ir vazas, net ir deko- 
tatyvius modernius laikrodžius, 
plokštes sienom papuošti, de
koratyvius paveikslus.

Ką ji atsiveš į New Yorką, ga
lės pamatyti atsilankę į paro
dą. New Yorxo lietuviams tai 
bus puiki proga susipažinti su 
visa eile pritaikomojo meno eks
ponatų ir juos įsigyti.

Parodą rengia vyf. skaučių 
židinys Vilija spalio 28-29 New 
Yorko Kultūros židinyje.

(P- J.)

Rugpjūčio pabaigoje Katali- 
s saloje devynias dienas sto- 
k;avo 22 Los Angeles jūrų 
a .tai ir kiti jūros sporto entu- 
'.s^ai.

A little over 4 dollars fee 
every 3 you invest Plus, the 
privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.’

Good, but selfish.
There’s one other very im

portant reason why America^, 
already own over $52 billion 
tn Bonds.

ft’s called pride.. - . -
> It just so happens that most 

Atnciicans still choose to think 
this'is the best piece of real 
estate going.

If you happen to.be one of 
these Americans who thinks 
there’s Something to this country 
Of our*, why not buy into ft. * 

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you Work.

Or go to your bank.
And cough up that
Fkare.

LOS ANGELES JŪRŲ SKAUTŲ STOVYKLOS VADOVYBĖ
Stovi iš kairės: stovyklos adjutantas Saulius Gudauskas, uosto 
vadovas Gediminas Gudauskas, jo padėjėjas Jonas Petrauskas 

ir stovyklos vadovas Arimantas Arbas.

jauniausiam skautui panė
rus su kauke, prasiveria 
j . ros gyvūnų povandeninis 

pasaulis.

’' rrnl's4'* V,ndo Fūtrno 
'«« nnrrn» ^,,*V’'t'n’nką 
rn Ien*» K’biHų, SI

Stovyklautojai mokėsi skauty- 
bis džiaugėsi brolišku subuvi
mu ir grožėjosi jūros gamta. 
La svalaikia-’s žvejojo, maudėsi 
ir po vandeniu nardė švariam 
jūros vandeny. Katalinos sala 
yra žinoma kaip viena iš gra
žiausių Kalifornijoje vietų nar
dyti ir net negiliam vandeny;

Parenkamas varis,.vario plok
štelė. Jai duodama vienokia ar 
kitokia forma, išplaunama, ap
valoma, parengiama deginimui. 
Paskui ant vario dedami spe
cialūs emalio dažai, kurie prie •įo*; -
didelės temperatūros ištirpsta 
ir suverda, tarp savęs susimai
šo, labai tvirtai prisirakina prie

švelnus vasaros vėjelis ap
gaubia mane beveik nerealiu 
■AVsmu, judindamas pušies ša
kas, ant kurių nukritusių ne
gyvų spyglių aš čia guliu. Kaip 
gera sapnuoti, žiūrint į ,neiš- 
a'šk;namą būtybę, ir kaip žiau
ru atgal į realizmą grįžti...

Tikrajame pasaulyje žmonės 
’ipa vienas ant kito, kad tik iš
simuštų pirmyn. Karai, piktu
mai ir žmonių šykštumas yra 
atskyrę vieną žmogų nuo kito 
tiek, kad žmogus daugiau ne
gali būti vadinamas žmogumi.

Kodčl aš Čia, kodėl tu čia? 
'r atsimins mus už metų, de
šimt metų, šimto, tūkstančio 

'metų? Ką aš turiu nuveikti, ką 
tu turi nuveikti?

Tu r būt, reikia truputį ilgiau 
pasižiūrėti j žvaigždes...

Edvardas Leipus.
I.itiiatt’cos tuntas

vist ek 
viskas 
laiko’..
toli nuo mūsų, tai Žemė, palygi-j 
nūs su jomiSį yra tik vienas 
smėl’o grūdas. Tai kas gi aš 
esu v’same tame? Kam aš čia. 
šitoj žemėje esu ? Ką aš turiu 
all'kti. ką aš toms žvaigždėms 
turu pasakyti ?

Ar aš esu čia. kad galė'iau 
ant kito u'minti, užlipti, paro
dyt’. ka aš galiu nuveikti ir pa- 
dar t’ nesvarbu k?in g' dr ai

.Xv-į;- ■ • Kazys Bradūnas
(Iš šiomis dienomis gauto Vadovybės biuletenio Nr. 7-8).

apie skautininkę 
Ina Nenortienę

Jos darbų paroda įvyksta 
New Yorke spalio 28-29

Kam yra tekę keliauti per 
Cape Cod, tas galėjo rasti ir 
Inos dirbtuvę, kur gaminami 
įvairiausi emalio papuošalai, 
lėkštės. Prie jų ir kitų rank
darbių ir pati simpatinga šeimi
ninkė Ina Nenortienė.

Ten ji gyvena vasaromis su 
savo vaikais. Žiemą ji dirba 
Dorcheseteryje, ir jos namai 
yra lyg koks dąiliųjų amatų 
’r įvairiausių dirbinių muziejus, j 
Ne tik emaliuotas varis, bet ir 
batikos darbų ir keramikos čia 
surasi. Rasi ir kitokia technika 
atliktų puikių papuošalų, rank
darbių, audinių.

Į New Yorką ji atvyksta 
pirmą kartą,

LEIDŽIA 1AETLVH, >KAIIH >4,
REDAGUOJA SKTN BALYS vos

\ <J r e s a s: 7120 S Rockwell Si.

Ina Nenortienė - šimėnaitė, 
gimnaziją baigusi Vokietijoje, 
atvyko į Ameriką ir įsikūrė Bos- Į čius laukus tekėti, keistis, su- 
tone. Baigė Tufts universiteto daryti įvairius raštus. Technika

pų-^’ūčio 29 d. vakare tu- 
r ’?u progos susitikti ir ilgiau 
as'kalbėt’ su l;etuvh> jėzuitų 

; "rovmciolu kitu. Cedlnv’nu Kf-
?’>'u. Tš jo sužinojau Šias ofi- 

, ciab'as ž mas anie lietuvių jė
zuitų p'rsitvarkym?: kun. Jo
nas Kubilius, Chicagos lietū- 

I v'ams pastat-s naui” Jaunimo 
icentrnf kuro iškilmingas atlda- 
i rymas įvyko rugsėjo 10 d.» jo 
paties prašymu iškeliamas kle-1 
bono pareigoms į Montrealio liet. 
Aušros Vartų-parapiją. Su juo 
kartu išvyksta ir kun. Aranaus- 
kas. Kun. Jonas Borevičius, da
bartinis Jaunimo centro direk
torius, gauna paaukštinimą ir 
skiriamas Chicagos vienuolyno 
viršininku. Jaunimo centro di
rektoriaus pareigas perima da- Į 
bartinis provinciolas kun. Ge-] 
dtminas. Kijaūskas. jam padės j 
kun. A. Kezys ir kun. j. Raibu- į 
žis. Tuo pačiu kun. G. Kijaus- 
kas ir toliau eis provinciolo pa
reigas. "Kaip iš pavardžių ma-į 
tome;
vėl atsistoja dideli lietuviai pa

galėsiu kitus nužeminti?! 0 gal 
aš čia, šitam laike (kurjs netu- 

j ri n^i pradžios nei pabaigos) — 
1 kaip stiklinė vandens pripilta, 

V emšos mintys stovykloje j kad pamažu išgaruotų mano gy- 
g ėdria nakti ' vybė kitoms stiklinėms pripil-

nors čia savo paviljonus yra 
turėjusi bendrinėse dailės ir pri
taikomojo meno parodose Man- 
hattane. Ji yra dalyvavusi ei- 
lėj-e panašaus pobūdžio parodų. 
Jos pačios vienos parodos buvo1 medžiagos ir duoda stiklinį pa- 
surengtos eilėje vietovių, ir Chi- 
cagoje. Ji yra aukšto lygio sa
vo rūšies specialistė — dailiojo, 
arba pritaikomojo, meno atsto
vė, kurių mūsų tarpe taip ma-

! Stovyklautojai naudojosi 
dviem laivais, mažu buriniu “Sa
bot” ir 12 pėdų motoriniu “Pen
guin”, o ilgesnėm iškylom nau
do j o. 33 pėdų “Islander” jachtą, 
šiose iškylose mokėsi jūrinin
kystės, buriavimų ir atliko prak
tiškas programos dalis.

Dhlyvavo berniukai ir mer
gaitės. Mergaičių būreliui va- 

i dovavo ir tvarkė ūkį dvi akade- 
’ mikės skautės — Danguolė Ra- 
! zutytė ir Irena Šepetytė. Sto
vyklai vadovavo skautai budžiai: 
Arimantas Arbas, Saulius ir Ge- 

■ dtminas Gudauskai ir Jonas Pe- 1 
trauskas.

Rugsėjo 4 d. pasibaigė sto
vykla ir visi grįžo namo veikti, 
dirbti,, laukti kitų metų ir vėl 
susirinkti Katalinos saloje.

Arimantas Arbas

svarbiausiuose postuose triotai ir jaunimo draugai. Bet 
daugelis Chicago j e pasiges di
džiojo toleranto, ypač daug šir
dies atidavusio Akademiniam 
Skautų Sąjūdžiu^ kun. J. Ku
biliaus. Tikime, kad ateityje, 
atstatęs Montrealio parapiją, jis 
vėl sugrįš Į Chicagą.

“Dirva”’ Nr. 69

Apklotas masyvaus erdvės 
slaptumo, guliu pasidėjus galvą 
ant sausų rūšies spyglių, žiūrė
damas i begalini juoda, sidabru 
taškyta dangų. Mažos žvaigždės, 
a’ surtos juodumo spindi ir kaž
ką man sako, bet aš jų nesu
prantu.

Es i g rdėjęs, kad tos sidabro 
šv esfcKs yra neapsakomai to- 

k’tų jau seniai nčra, bet 
m s jas matome Kaip 
tenai tylu, baisu ir be 

Jei tos žvaigždės taip

- /z.-.? v.^. -syf-' .
"J L

You Wouldn’t like it, of course.
You see, one of the nice 

things about buying ILS. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
aobody forces yoū to do anything.

Rather, your cdūhtry fcska 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, d you think 
4ey*re a gct-nch<piick scheme, 
forget it Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
kaul. For a quick return, there 
ire a lot bettek vrays to make 
i bock. * t

They do pay off, Isbweven 
BahdaAirnely* is a matter of fact

Romuvos'* stovyklavietėje. Viršuje

vusius dėl Lietuvos laisvės, j Žemiau — i 
priima paradą



J. UBARTAS •

JEIGU KARAS RYTOJ...
JAV vyriausybės žmonės ne 

kartą yra pareiškę, kad pirmie
ji nieko nepulsią, net ir didžiau
sią savo priešų, šio krašto po
litika, yra gintis užpuolimo at
veju ir ginti kitus, kaip pav., 
gina Pietų Vietnamą, • šiaurės 
Vietnamui jj užpuolus.

Keliamas klausimas, o kas 
būtų, jei Sovietinė Rusija stai
ga užpultų JAV branduoliniais 
ginklais? “U. S. News & World 
Report” spėja, kad viskas maž
daug vyktų sekančiu būdu:

Rusų atominės raketos būtų 
nutaikytos j šiuos karinius tai
kinius; National Command Cen
ter, Washington, D. C., ir devy
nias plačiai išmėtytas vietoves, 
kuriose yra įrengtos 1,054 Mi
nuteman ir Titan atominės ra
ketos.

JAV įspėjimo tinklas paste
bėtų ataką ir duotų 30 minu
čių įspėjimą pirm negu rusų ra
ketos smogtų į taikinius.

JAV prezidentas su vyriau
siai savo patarėjais nusileistų į 
komandos centre tam reikalui 
Įrengtas apsaugotas patalpas. 
Strateginiai bombonešiai pakiltų 
iš aerodromų į orą. Raketiniai 
povandeniniai laivai būtų užalar- 
muoti. Prezidentas nuspręstų,
ar neatidėliojant pradėti kon
trataką raketomis, ar išlaukti 
rusų atakos.

Trumpai po pirmo įspėjimo, 
Safeguard sistemos Grand Forks 
Oro Karo Laivyno raketų ba
zės raketos būtų tuojau paruoš
tos paleidimui. Perimetro akvi- 
zicijos radaras (PAR) tuojau 
paimtų sekti ateinančias šia 
kryptimi rusų raketas, kurios 
tuo metu būtų dar daugiau.ne
gu 1,000 mylių atstu.

Rusų raketoms artėjant, PAR 
“perleistų” jų sekimą Missile 
Site Radar (MSR) sistemai 
Grand Forks bazėje. MSR at
skirtų tikrai ginkluotas rusų ra
ketas nuo tik “klaidinančių” ra

Jau išėjo seniai laukta
t

Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 č. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, 111 60608
V— ' ■ --------- -

ketų ir iššautų tolimo našumo 
Spartan priešraketines raketas 
pastoti kelią priešo ginklams, su
sprogdinant juos kelių šimtų 
mylių atstumu erdvėje.

Po to MSR paleistų mažesnes, 
bet greitesnes Sprint raketas 
pastoti kelią likusioms priešo 
raketoms, kurioms pasisekė pra
siveržti pro Spartan raketų už
tvarą, maždaug 2’5 mylių atstu
me nuo priešo numatytos patai
kymo vietos.

Tuo tarpu kitos rusų raketos 
turbūt būtų pakelyje sunai^n- 
ti Washingtona, JAV sostinį ir 
iki 854 Minuteman ir Titan ra
ketų astuonias bazes, kurios nė
ra apsaugotos Safeguard siste
mos. Tačiau Minuteman Grand 
Forks bazė turėtų išlikti svei
ka nuo pirmo puolimo.

Taigi, jei net JAV atominiai 
povandeniniai laivai ir nesuge
bėtų iššauti laiku savo atomi
nes raketas prezidentas vistiek 
turėtų savo žinioje 200 Grand ----------
Forks raketų priešpuoliui prieš j ir Artimuose Rytuose ir nusilp- 
rusų ataką. Numatoma, kad tik
tai vienas toksai JAV priešpuo- 
lis turėtų šių pasekmių Sovietų 
Sąjungai: žūtų apie 30% gy-
ventojų ir būtų sunaikinta apie 
76% pramonės.

Mums yra aišku, kad rusai 
gerai žino, kas juos laukia, jei 
jie pirmi užpultų JAV, todėl lig- 
šiol mūsų krašto tiesioginiai ir 
neužpuolė.

Jie su didžiausiu malonumu 
mūsų valstybę užpultų, jei pa
tirtų, kad JAV susilpnėjo pa
kankamai dėl netvarkos krašto 
viduje, arba jei pajustų, kad 
JAV karinėje srityje gerokai 
nuo jų atsiliko ir jie, dabar bū
dami stipresni, nuo JAV prieš- 
puolio pajėgtų atsilaikyti. Kiek
vienu atveju rusai prisibijo JAV 
galybės ir užtat džiaugtųsi, jei 
JAV kaip nors pairtų iš vidaus, 
ar įsiveltų į vieną ar daugiau 
mažesnių karų, k. a. Vietname

Italijos menininkas Paolo Bramvilla sugalvojo naują abstraktaus 
meno kūrimo būdą. Jis pasideda lentą ir iš šautuvo šaudo į ją, iš-' 

gaudamas įvairias linijas ir taškus.

tų kariniai bei moraliniai. Ta
čiau JAV karas Vietname, kad 
ir pamažu, eina prie pabaigos. 
O kas bus Artimuose Rytuose, 
nemažai priklauso ir nuo pačių 
rusų. Bet čia jiems pavojinga 
perdaug įsivelti į arabų — iz
raelitų karą, nes tada galėtų 
juos ištikti ir JAV atominis smū
gis. To tai jau tikrai rusai neno
rėtų.

Bet... visa tai atrodo tikra 
daina be galo.

Tikrumoje gi yra kiek kitaip, 
negu kad atrodo: komunistinia
me pasaulyje vienybės nėra ir 
jos nebus. Prisiminkime tiktai 
Kiniją, jau eilę metų besiki
virčijančią su Rusija dėl jos dar 
carų laikais pagrobtų kinų že
mių. Prisiminkime, kad ir su 
kitų kraštų komunistinėmis val
džiomis ar partijomis rusai ne
turi tokių santykių, kokių no
rėtų. Nereikia pamiršti taip pat 

ir rūgimo proceso, kuris vis la
biau ir labiau reiškiasi pačioje 
Sovietų Sąjungoje. Pasekmėje 
aiškiai matos, kad komunizmo 
saulė pasiekusi savo zenito Sta
lino laikais, jau pradeda leistis, 
o komunistinė karieta pradeda 
dardėti žemyn, juo toliau, juo 
labiau didesniu greičiu, riedėda-

Washington Post savaitgalio, 
priede “Outlook” autorė Susan Į 
Jacoby atpasakoja vieno seno i 

i bolševiko Boriso Aleksiejevi- 
čiaus (pavardė neskelbiama) at- 

j siminimus iš jo jaunystės m-tų, 
t kol šis tebetikėjo į komunizmo 
“misiją”.

Susan Jacoby išgyvenusi Mas
kvoje dvejus metus, per tą lai
ką užrašė daug pasikalbėjimų 
su įvairių sluoksnių žmonėmis. 
Atrinkusi keturiolika tokių pa
sikalbėjimų, juos atspausdino 
vieno tomo knygoje, pavadinto
je “Pasikalbėjimai Maskvoje”. 
Vienas tokių pasikalbėjimų yra 
žemiau pateikiamas, būtent mi
nėto Boriso Aleksiejevičiaus pa
sipasakojimas;

Nors Borisas savo amžiuje 
(dabar 67 metų) patyręs baisų 
nusivylimą, bolševikų įsteigtuo
se darbo vergų lageriuose Stali
no laikais praleidęs 20 savo am
žiaus metų, tačiau vilties galuti
nai dar ir dabar nenustojęs.

Po 20 metų 1956 metais pa
leistas iš lagerio ir reabilituotas 
jis tikėjosi rasti “visiškai naują 
pasaulį”, padariusį žymią pažan
gą. Nors daugumos savo jau
nystės idealų ir įsitikinimų bū
nant komsomolos nariu, dabar 
jis buvo išsižadėjęs, nes nebe
tikėjo, kad bent kada jie būtų 
įgyvendinti, vis dėlto tebema
nė, kad Rusijoje pasiseks pa
siekti šiek tiek geresnės tvarkos 
ir teisingesnio bei geresnio gy
venimo. Bet ir tais paskutiniais 
vilčių likučiais teko nusivilti.

Po 1966 metų, kuomet buvo 
uždrausta Solženicino knyga 
“Vėžio ligonių palata”, jam ga
lutinai atėmė visas viltis.

“Dabar nebeturiu jokių vil
čių”, pareiškė Borisas. “Bet da
bar turiu dvasios ramybę. Vil
tis žmogų dažnai gali pastūmėti 
į didesnį pamišimą negu despe
raciją. Jau nebesu revoliucio
nierius. Jau nebetikiu į galimy
bę perauklėti žmogų į idealiai 
tobulą būtybę. Jei nebūčiau 
ateistas, tikėčiau į įgimtą ją nuo
dėmę. Pripažįstu, kad padarė
me kladią, leisdami save kadai
se apjakinti vienai idėjai ir ti
kėdami, kad tik jis (komuniz
mas) gali išgelbėti pasaulį”...

“Kaip dažnai paskui stačiau 
pats sau tą klausimą! Kartais pa
sisekdavo atkurti prošvaisčius 
mano senojo gražaus tikėjimo 
žmogumi. Tačiau pats nebeži
nau kaip išsakyti tą jaunystės 
laikų tikėjimo entuziazmą, kad

ma į prarają, kurioje su dide
liu triukšmu suduš ir subyrės 
į šipulius bei .paskęs nekaltų au
kų kraujo jūroje.

Kuriuo būdu žlugs rusų im
perialistinio komunizmo sukel
tas pragaras, nėra jau taip svar
bu. Svarbu, kad istorijos proce
sui besikartojant, kaip žlugo ita
lų fašizmas, kaip žlugo vokie
čių nacionalsocialistinė fašizmo 
kitų tautų pavergimo sistema, 
taip neišvengs tokio pat likimo 
ir rusiškasis raudonai-kruvinas 
imperialistiniai-kolonistinis vi
sų tautų pavergimo siekiąs ir 
darbo žmonių klasės didžiausias 
ir aršiausias visoje istorijoje iš
naudotojas sovietinis režimas. 
To laukia visos rusų pavergtos 
tautos, to paties laukia ir ne
laimingoji rusų liuadis. Ir su
lauks! Tai tėra tik laiko klau
simas, net jei dar ir būtų daug, 
daug aukų pakeliui į išsilaisvi
nimą iš raudonosios vergijos jun-

Tūlas Walter T. paklausė per 
spaudą, ar nežino kokių įdomes
nių lažybų. Jis su draugu susi
lažinęs iš trijų alaus bonkų dėl 
Ed. Hanrahan ir Ben Carey, kurs 
iš jų bus išrinktas valstybės gy
nėju.

"Chicago Tribune atsakė to
kiais lažybų pavyzdžiais:

Du vyrai, Jos Nutting ir Stan 
Baldwin, gyv. Las Vegas, prieš 
4 metus susilažino kas laimės 
rinkimus į prezidentus. Nixo- 
nui laimėjus, Nutting turėjo — 
stumti 200 svarų šaldytuvą per 
visą Las Vegas miestą apie pus
ketvirtos mylios, o Baldwin se
kė iš paskui, važiuodamas gol
fo vežimėlyje ir gurkšnodamas 
šampaną, kurį jam nuolat pa
pildė kokteilių padavėja.

Kitų klasiškų lažybų pavyz
džiai pateikti tokie: pralošęs tu
ri savo nosimi tam tikrą distan
ciją stumti žemės riešutą arba 
būti tėkštas pajų į veidą. Bet 
visų klasiškiausias lažybas pa
darė broliai Martin ir Alexan
der Winkowskiai Trumano |r 
Dewey rinkimų į prezidentus 
metu. Martynas lažybas pra
laimėjo ir už tai Damen ir Mil
waukee avenues kryžkelėje, 
Chicagoje, per šešis mėnesius 
kas sekmadienį turėjo šveisti 
Aleksandro batus, šiam kaip ka
raliui sėdint aukštame soste ir 
didžiulį cigarą rūkant. Marty
nas ant kupros turėjo plakatą 
“Aš balsavau už Dewey”, o 
Aleksandras “Aš balsavau už 
Trumaną”.

SKAITYK ’NAUJIENAS* -

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

KAS LIKO Iš BOLŠEVIKŲ REVOLIUCIJOS
neišvengiama yra vienos idėjos 
pergalė! Kaip komunistai mes 
buvome tikrai įsitikinę, kad pri- 
vesime prie didesnės harmoni
jos tarp žmogaus ir jo aplinkos, 
kad šios žemės kamuolio resur
sus naudosime ne asmeniniam i 
praturtėjimui. Tikrai tikėjome, 
kad statome naują pasaulį, ne 
neskaitlingiems pavieniams, bet 
visų būklės pagerėjimui. Pasau
lis, kuriame nebus nei kalėji
mų, nei policijos, nei bado, nei 
skurdo, nei karo, nei valstybių 
sienų. Pasaulis nebus kapitalis
tų ar socialistų abazas (stovyk
la), bet viena bendra žmonių 
giminė”.

“Vakarų istorija taip pat pa
žįsta fanatikus, račiau nieka
dos jiems nepavyko — laimei 
— įsigyti tiek valdžios, kiek pa
vyko pasigrobti mums — komu
nistams... Mane šiandien gyvai 
domina Amerikos ir Vakarų Eu
ropos radikalai. Sovietų spau
doje, kaip matyti, apie juos nė
ra galima rasti nieko geresnio 
paskaityti, tačiau man pasise
kė iš užsienių spaudinių gauti 
šiek tiek žinių, kurias gavau per 

J. AUGUSTAITIS Į

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA ; 
154 pusk knyga. Kaina $1.50 !

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
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:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA čikagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

Aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina S2.50. .

Kristi|onac Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psL Kaina $3.00.

Dr. Juozas B/konZlus, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago. Ill. 60608

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
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St. Chicago, ILL 6000f

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo IndiHaJ 
Apdrausti iki $20,000.
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

savo draugus. šiandieniniai 
jaunieji radikalui tai ne revoliu- 
cionieridi, kokie buvome mes 
mano gentkartėje. Jie neturi 
jokio realaus plano naujam pa
sauliui statyti. Tačiau jie pri
mena mus vienu atžvilgiu — tu
ri įsitikinimą, kad reikia sunai
kinti visas senąsias vertybes, 
kad būtų padaryta vietos nau
joms! Kaip gerai tebeatsime- 
nu tą arogantišką įsivaizdavimą, 
kad pasiseks pastatyti naują ir 
teisingą žmonių bendruomenę, 
nepaisant ir nesiskaitant su žmo- 

! nijos patirtimi”...
Vis tiek Borisas Aleksiejevi- 

čius. pasirodo, yra išgelbėjęs šį 
tą iš savo senojo idealizmo, ne
paisant ilgų metų kentėjimų ir 
nusivylimų.

“Nepaisant tikėjimo į prigim
tinę nuodėmę, negaliu nuošir
džiai pasakyti kad netikėčiau į 
pažanga. Abudu tie tikėjimai 
vienoje galvoje sukelia priešta
ravimus. Bet esu jau Įsitikinęs, 
kad mokėjimas gyventi priešin
gų idėjų tarpe yra psichinės 
sveikatos klausimas. Tiktai fa
natikas gali turėti viską viena
me švitančiame išaiškinime gra
žiai supakuotą”.
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Praeitą sekmadienį, spalio < 
22 dieną, veteranų salėje, esan
čioj prie 63-čios ir Harlem Ave. 
sankryžos, buvo suruoštas ru
deninis banketas. Salė didelė, 
vietos mašinoms pastatyti yra 
daug. Privažiavo didokas skai
čius svečių ir senų naujienie- 
čių, buvo suruošta puiki pro
grama, susirinkusieji skaniai 
pavaišinti, o vėliau daugelis 
smagiai pašoko.

Įdomiausia, kad Illinois sen. 
Charles Percy su ponia, pasa
kęs gęrą kalbą Jr pasiklausęs 
lietuviškų dainų, taip jaukiai 
įsitraukė į šoklūs; kad ir se
nius išjudino. Jis pats šoko 
lietuviškus šokius ir kilus kvie
tė pašokti. Gražiai ir lengvai 
šoko ponia Percy.

Banketo durys buvo atida
rytos 4 valandą, kaip buvo 
skelbta. Vakariene 1 uvo ns-

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
sekmadienius Leidžia Naujienų Ben < 
drove, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
OI. 60608. Tėlef. HAyinarket 1-6100

Pinigus reikia siųsti paste Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

■nų, kad jie žinotų, kuria kryptimi reikia vairuoti. Jau
niems rašytojams aukštas žemės ūkio ministerijos parei
gūnas šitaip pasakoja:

“Dėl sudėtingų gamtinių sąlygų, žinoma, ne vis- Senatorius Charles Percy, Naujieną bankete pašokęs Suktinį su banketo dalyvėmis, fotografuojasi su šokėjais. 
Iš kairės į dešinę matome Vincą SamoŠką^ su senatorium šokusią Stanaitienę, sen. Percy, Christine- Austin, ponią 

Percy, Aldoną Brazienę, dainininką Algirdo Brazį, ponia Percy šokdinusį V. Stanaitį ir Algirdą Pužauską.
Foto Martyno Nagio

NAUJIENŲ raštinė atdara išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

ką buvo galima padaryti ir duonos augintojų pastan
gomis — prikulta šiek tiek daugiau, kaip po 20 cent
nerių iš hektaro. Tačiau ir tai beveik dvigubai dau-

Lietuva jau “lygiuojasi su užsieniais”
Vytautas Zenkevičius, praeitais metais atvežtas i 

Jungtines Tautas po Andriejaus Gromykos skvernu, vie
name komisijos posėdyje pasigyrė, kad “tarybinė” Lie
tuva paskutiniais metais padariusi didelę pažangą įvai
riose žemės ūkio ir kultūros srityse. Nesamos “tarybi
nės” Lietuvos užsienio ministerijos valdytojas, PŪiu- 
šenkos pavaduotojas, to paties Gromykos ir vėl atvežtas į 
New Yorką. Jis čia jokios Lietuvos neatstovauja, nes 
“tarybinė” Lietuva nepriimta į Jungtines Tautas, bet 
rusai be reikalo čia jo nebūtų vežę.

Reikia laukti, kad jis ir šiais metais ras būdų užsi
minti apie pavergtą Lietuvą. Jis, ko gero, pasinaudos 
Algirdo Simaičio, šaunaus “tarybinės” Lietuvos žemės 
ūkio ministerijos žemdirbystės valdybos viršininko pada
rytais pareiškimais. Pagal Simaitį, “tarybinėje” Lietu
voje žemės ūkio reikalai taip gerai klostosi, kad geres
nių ir laukti neįmanoma. Lietuviai, likę be žemės, vis dėl 
to yra patys geriausieji žemdirbiai visoje Sovietų Sąjun
goje. Rusai jau 50 metų deda pagrindus “socializmui”, 
ir lenktyniaudami “stato komunizmą”, o lietuviai, prie
varta prijungti prie didelės sovietinės imperijos, žemės 
ūkio srityje pralenkia pačius geriausius sovietų agrono
mus ir valstybingiausių ūkių direktorius. f

“Tarybų” Lietuvoje žemės ūkio reikalai, anot Simaičio, 
vargu ir galėtų būti geresni. Nelaimė, kad niekas nežino 
apie tą “tarybinės” Lietuvos gerbūvį. Tariamam gerbū
viui garsinti kelis metus buvo bandoma įkinkyti vyresnio 
amžiaus rašytojus ir įvairių sričių plunksiu, baudoti mo
kančius specialistus, bet jie nepajėgė sukurti tokio veika
lo, kuriuo patikėtų tie patys lietuviai žemdirbiai. Apie 
nuskriaustus Lietuvos ūkininkus geriausią romaną yra 
parašęs Avyžius, bet ir jo darbas jau yra pasenęs. Jame 
yra nepaprastai daug nostalgijos apie senąjį lietuvišką 
kaimą ir idilišką jame gyvehimą. Avyžių rusai nutarė 
išsiųsti Į Ameriką, kad/jis užkietėjusius amerikiečius Įti
kintų, kaip gera gyventi rusų okupuotoje Lietuvoje, o 
pačioje Lietuvoje nutarė Įtikinti jaunąją rašytojų kartą. 
Jaunesnieji, manoma, bus lankstesni, senos Lietuvos jie 
nelies, nes apie ją tiktai iš tėvų tegirdėjo, o patys nematė.

Kad naujai auganti rašytojų grupė žinotų, kaip ir 
ką rašyti, žemdirbystės viršininkas rado reikalo primin
ti jaunesniems kelis pagrindinius dalykus apie šiandie
ninę tikrovę. Komunistas Simaitis, pats nebūdamas joks 
literatas, rado reikalo duoti jaunesniems keletą duome-

giau, negu pačiais derlingiausiais metais, buržua-
zijai valdant Lietuvą. Gavę tokį derlių, respublikos 
ūkiai sėkmingai įvykdė valstybinį grūdų pardavimo 
planą. Dar negalutinais duomenimis, mūsų respub
lika pagal javų derlingumą iš hektaro šiemet užima 
pirmąją vietą visų sąjunginių respublikų tarpe. Tai 
jau nebloga dovana Žemės ūkio darbuotojų dienai.

I
“Gerai užderėjo techninės, maistinės, pašarinės j 

kultūros, ypač cukriniai ir pašariniai runkeliai. Be 
to, dar neturėjome tokių gausių kukurūzų ir daržo
vių derlių, kaip šiemet. Geri gyvulininkystės reika
lai. Respublikos ūkiai šiemet padidino 5 procentais 
mėsos, 8 procentais pieno ir 16 procentų kiaušinių 
gamybą. Dabar vienam respublikos gyventojui pa-
gamihama daugiau, kaip 130 kg. mėsos ir beveik 800 
kg. pieno. Pagal šiuos rodiklius, Lietuva pirmauja 
mūsų šalyje. Pieno ir mėsos gamyba vienam gyven
tojui Lietuva jau lygiuojasi su daugeliu užsienio ša
lių, turinčių aukštai išvystytą žemės ūkį”. (Litera
tūra ir menas, 1972 m. šp. 7 d., 2 psl.).
“Literatūra ir menas”, kaip visi žinome, nėra pats 

geriausias laikraštis žemės ūkio klausimams nagrinėti, 
bet politiniai patarėjai valdybos viršininkui vis dėto įsakė 
duoti pačius pagrindinius duomenis. 0 tie duomenys ro
do, kad Lietuvos žemdirbiai moka geriau žemę dirbtų 
negu rusiškieji. Geras derlius turėtų pats ūž save kalbėti, 
bet “tarybinėje” Lietuvoje tb neužtenka-. Ten reikia 
įkinkyti rašytojus tam derliui išgarsinti.

Mums atrodo, kad Alfredas Simutis, net ir aukštas 
pareigas eidamas, padarė didelę klaidą. Lietuvos žemės 
ūkio, darbininkų darbo vaisius jis turėjo lyginti su Rusi
jos ūkininkų darbo vaisiais, Rusijoj “komdilizihas” 
Įveštaš prieš 50 metų, o rusų pavergtoje Lietuvoje tiktai 
prieš 25. Lietuvis žemės darbininkas turėtų' pasimokyti 
iš ruso, tuo tarpu lietuvis jau rusą pralenkė. Tegu duo
menys dar nepatikrinti, bet jie yra, Simutis juos turi, jais 
vadovaujasi. Simutis, matyt, nežinojo arba užmiršo, 
kad komunistai skelbia savo metodų pranašumą; jie esą 
ir moksliški ir geresni už vakariečių. Tuo tarpu jis, pa
sigirdamas apie didelį derlių “tarybinėje”“4 -Lietuvoje, 
lygiuoja ją su užsienio šalimis Šitoks lygiavimas gali bran
giai kainuoti. Kas atsitiktų, jeigu jauni rašytojai šią te
mą toliau išvystytų?

Lietuviai mokėjo ir moka priauginti kiaulių ir pri
melžti pieno. Visa nelaimė, kad rusas ne tik kiaulieną, 
bet ir sviestą išsiveža.

ruošta ir atnešta 5:30 p. m
Banketą pradėjo rengėja Chris
tine Austin, pakviesdama vi
sus sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Prie mikrofono 
giedojo Vaigalė Kavaliūnaitė, 
o ponia Aldona Bražienė 
akompanavo. Giedojo visi 
banketan atvykusieji. ’

Banketan suvažiavusiems 
buvo pasiūlyta skaniai paruoš
ta vakarienė. Svečiai gavo 
skanios lietuviškos dešros, ko-, 
pūstų, kugelio, bulvių, jautie
nos, vištienos, kavos ir pyragai
čių. Visi galėjo gerai pasiso-
tinti. Kas norėjo, tai galėjo 
pakartoti ne Vien kavą, bet 
mėsą ir kugelį. Visą laiką vei
kė baras.

Sotiems ir troškulį hiirami- 
misiems svečiams M. Gudelis 
priminė kelis įdomius epizo
dus iš Naujienų praeities. Jis 
pareiškė, kad Naujienos galė
jo ne vien kelią atidaryti, bet 
ir įsistiprinti, tiktai gausaus 
lietuvių tūrio pagalba.' Nau
jienų steigėjai organizato
riai mokėjo sudaryti nuotai
kas, kurios vertė Chicago's lie
tuvių daugumą susidomėti ir 
pirkti Naujienas. Visame mies
te buvo naujai pasirodžiusio 
difenraščio platintojai, kurie 
pasiūlė kiekvienai Chicagos ir 
jos priemiesčių šeihidi užsisa
kyti Naujienas metams arba 
pusmečiui.

Chicagoje ir visame krašte 
dar yra tokių lietuvių, kurie, 
pradėję prieš 58 metus skaityti 
Naujienas, dar ir šiandieri jaš 
tebeskaito. Gudelis žihb, kh’d 
tokių skaitytojų buvo ir salėjb. 
Jis paprašė atsistoti tuos ttaii- 
jieniečius, kurie skaito šį dtofi- 
raštį nuo pirmo jo nūmeHb. 
Salėje atsistojo daug ztoohito 
Pradžioje Vyrai ir moterys sto
josi nedrąsiai, bet vėliau; kai 
paaiškėjo, ko buvo prašotoa, 
tai matėsi; kad Senų skaityto

jų skaičius dar yra didelis.
Gudelis vėliau nustebino vi

sus, pranešdamas, kad salėje 
yra ne tik senų skaitytojų, bet 
čia yra dar vienas iš Naujienų 
steigėjų ir organizatorių. Sa
lėje yra žmogus, kuris kartu 
su kitais sugalvojo, organiza
vo ir įsteigė Naujienas. Tai 
Juozas šmotelis, kuris praeitą 
savaitę savb artimųjų draugų 
kompanijoje minėjo savo 87 
metų sukaktį.

Šmotelis prieš pusmetį vie
nu nietii gana silpnai jautėsi. 
Jis manė, kad bet kurią dieną 
gali amžinai užmerkti akis, 
bet jis nugalėjo tas nuotaikas 
ir atsigavo. Jis šiandien, ne tik 
apie namus dirbinėja įprastus 
ir žinomus darbus, bet ir 
plunksnos neužmiršta-. Jis pri
sėdo prie savo atsiminimų. 
Pradėjo jis nuo pačios jaunat
vės, bet jis rengiasi ateiti ir 
prie Naujienų steigimo pra
džios. Esame tikri; kad jo at
siminimai visifenĮs bus įdomus, 
nes jo atmintie dar gera ir jis 
moką plunksną valdyti.

Juozas šmotelis atsistojo ir 
visi susirinkusieji jam g:arsiai 
paplojo. .

Atsistoti buvd. paprašytas ir 
Kostas Augustas, ilgiausiai 
dirbęs Naujienų redakcijoje. 
Dr. Grigaitis važinėjo pt> lietu
vių kolonijas; sakė kalbas, 
dirbo politinį darbą, o Augus
tas visiis tuos toėtus rūpiriosi 
laikraščiu. Jam tekdavo ne 
tik korespondencijas sutvarky
ti; rahkraščftiš ištaisvti; labai 
dažhai reportažus pluošti, o 
kartais ir įžahgihitiS parašyti; 
kai Grigaičio nebūdavo, ar bu- 
V6 žihoma, kad jis laiku hfebe- 
šūgfįš; ariia šūgirįš pervargęs. 
AūgūšlaŠ įiatašytiaVb, o skai
tytojai ihahydavo; jog tai bu- 
V6 Dr. Grigaičio plunksnos 
datbak. Visi i&gerijė Augustą.

Gudelis paprašė ii* Miką ši-

leikį atsistoti; Praeitą savaitę 
naujieniečiai minėjo Šileikio 
55 metų darbo Naujienose su
kakti. Šileikis vra menininkas. 
Jis mėgo piešti, lankė geriau
sias meno mokyklas ir baigė 
meno institutą. Šileikis daly
vavo keliose meno parodose. 
Jo rinktiniai paveikslai stovi 
nieno muziejuje. Jis yra datig 
piešęs ir labdaringiems dar
bams davęs savo darbų. Meno 
specialistai amerikiečiai šilei- 
kį pripažino geriausiu India
nos kopų (Sand dunes) piešė
ju. Jį vadino kopų piešimo 
meistru.. Bet Šileikis įsitikino, 
kad vien menu šiame krašte 
negyvensi. Jam . buvo reika
lingas pinigas meno mokyklai 
baigti. Šileikis pramoko spau
dos darbų. Jis išmoko raides 
rinkti, spausdinti ir visus 
spaustuvės darbus. Šiandien 
Šileikis tapo; nepamainomu 
spaustuvės specialistu. Kai jis 
arba jo žmona suserga, o jis 
negali ateiti dirbti tai užsivel
ka visi spaudos darbai ir su
stoja knygų spausdinimas.

Šileikis yra Naujienų direk
torius ir jau kelintas metas rū
pinasi Ndūjiėnų gėrovės rei
kalais..

. (Bus daugiau)
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GRYBOJĖDŲ TAUTA
Federalinės Vokiečių Respu

blikos (Vakarų Vokietijos) So
dininkų ir daržininkų sąjungos 
pranešime paskelbta, kad grybų 
šampinjonų praeitais metais už
auginta ir parduota šviežių ža
liame stovyyje *21,000 tonų, o 
konservavimui 520 tomų.

4. * ' i ’ V

Apskaičiuojant pagalviui, 
kiekvienam Vokietijos gyvento
jui per metus išeina po 1.3 ki
logramo grybų, kuomet net pa
garsėjusių smagurių prancūzų 
vienai galvai (skilviui) per me
tus išeina tik po 0.9 kilogramo.

DARBAS IR MOKSLAS 
AMERIKOJE

DR. ANTANAS J. GUSENAS

53.
Savo parapijonims klebonas, už siminęs apie pasau

lio galą, patarė jiems savo pinigų namie nelaikyti. 
Jeigu ateitų pasaulio galas, tai visi pinigai nueitų nie
kais, žmonės negalėtų jais pasinaudoti. Jis patarė 
klausytojams atnešti pinigus į kleboniją ir padėti. Jis 
nlirodė, kad klebonui pinigai gali būti reikalingi ir kad 
jis mokės juos tinkamai sunaudoti, žmonės negalvojo 
ir savo santaupas nešė pamokslininkui. Jeigu ateis pa
saulio galas, tai jis turės visus paliesti. Tame skaičiuje 
turėjo būti ir parapijos klebonas. Jeigu žmonėms pini
gai gali'būti nereikalingi, tai “sudną dieną” ir pačiam 
klebonui nebus reikalingi, žemėje nuo kreivo teisėjo 
pinigais kartais galima išsipirkti, bet “sudną dieną” 
pinigai bus beverčiai, niekas tos dienos teisėjo pinigais 
ntpapirks. Ten vienoje svarstyklių pusėje bus geri 
žmogaus darbai, o kitoje visu svoriu spaus blogi dar
bai, sukčiavimas ir apgavystės.

Atėjus paskirtai dienai, pranašystė neišsipildė. Pa
saulis nepasibaigė. Tada vietos lietuvis kuriigas tikin- 
tiesietos hasakė:

— Dievas vargšų žmonių pasigailėjo... Pasaulio 
pabaigą atidėjo...

Visi šiek tiek atsikvėpė, bet ne viskas taip lengvai 
praėjo. Vienas pasibaisėtinas incidentas vis dėlto Įvy
ko: Corbine dirbtuvėje, kur dirbo ir mano žmona, 
kažkas atsitiktinai paspaudė aliarmo mygtuką, švil
pukui ne laiku ir labai smarkiai sustaugus, dirbtuvėje 
kilo panika.. Iš dirbtuvės žmonės pradėjo bėgti Įia- 

kniubždomis. Žmonės pradėjo veržtis iš dirbtuvės. To
je panikoje sumindžiotų ir sužeistų žmonių skaičiuš 
buvo didelis. Tuojau suvažiavo ambulansai ir atsira
do didokas policijos būrys. Policijai pavyko žmones 
apmalšinti ir atstatyti tvarką.

šis įvykis sukrėtė visus. Galvojantieji žmonės pa
matė, kur netikri piemens veda aveles. Nežinėlė mi
nia yra pavojinga. Ii labai lengvai patiki nepatikiniidu- 
siais dalykais. Juodas dalykas jai atrodo baltas, 6 bal
tas dažnai atrodo juodu. Kai fanatikas taiU įsitikidd, 
tai niekas, joks aiškinimas jo pažiūros nepakeis, lis 
yra Įsitikinęs, kad jis žino tikrovę ir teisybę. Toki 
žmonės nesukalbami, jie pavojingi. Juos galima kaip 
aveles kurį laiką kirpti, bet jeigu jie pradeda abejotų 
tai jie nukrypsta visai į kitą pusę.

Atėjus pavasariui ir darbo reikalams nepagerėjus, 
mudu su žmona nutarėm keltis į Chicagą. Nemanėme; 
kad darbo klausimai ten būtų geresni, bet buvau tik
ras, kad mokytis Chicagoje tikrai buvo geresnės gali
mybės, negu bet kurioje kitoje vietoje. Vieną popietę 
atsisveikinova su švogeriu ir išvažiavova. Nutarėme 
sustoti Scrantone Pa., kelias dienas ir pasikalbėti su 
ten gyvenusiais giminaičiais.

Sugrįžus į Chicagą pradžioje ir-vėl mudu apsigyve- 
noVa pas mano tetą. Teh apsigyvenome trūnipAin lai
kui, kol sbsitvarkėme. Chicagoje abu nuėjome dirbti 
į siuvyklą. Aš jau bandžiau mokytis, bet tai buvo; ga
li sakyti, savamokslio darbas. Mokiausi angliškai. 
Pradžia buvo sunki, bet kai padariai! pirmuosius tei
singus žingsnius, tai pamažu stūmiausi pirmĄ’n ne tik 
su “spelinimu”, bet ir su ištarimu, šiandien gal ir tai 
būtų sunkiau, bet tais laikais buvau jauriesnis, atidžiau 
klausydavau, tai ir pramokau.

Dirbdamas įvairius darbus siuvykloje, nutariau 
mokytis dantų technikos darbo. Aš žinojau, kad dantų
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techhikas dar nėra gydytojas, bet tada toafi atrodė, 
kad tai yra geras amatas. Tais laikais aš Vfe gaiVojaU, 
kad Amerikoje aš būsiu tiktai laikinai. Prariiokęš Ūhii- 
tų techniko amato, svajojau sugrįžti į Liehivą; įšitoišyti 
savo darbo kabinetą kuriame ribrs didėshiattte hiiėštė 
ir verstis tuo amatu, žinojau, kbd taiš laikais LiėtaiVt)- 
jė dantų technikų buvo dar labai mažai. Būčiau nusi- 
šarhdęs gerą vietą, įsirengęs pačią moderniškiausią 
laboratoriją ir pradėjęs darbą. Rengiausi nusivežti la
boratorijai reikalingas priemones Ir medžiagas iš 
Amerikos.

Pasikalbėjau su saro žmonele ir Įstojau į mokyklą. 
Dirbti teko daug, nes dirbau dirbtuvėje o vėliau teko 
eiti į mokyklą, o dar vėliau teko mokytis. Reikėjo nu
sipirkti kelis vadovėlius, susipažinti-ne tiktai su danti
mis; bet ir medžiagOinis, khrids Uis laikais bŪVO ftau- 
dojamos šiems darbams. Teisybę pasakius, šitas klau
simas mudviejų jaū sfettlai bliVb aptarta. Lankėto tik
tai progos, kada laikas ir pinigas leis mums pradėti.

Mokykloje darbas man gana gerai sekėsi. Dirbti 
reikėjo klasėje, bet klasėje nebuvau paskutinis. O kai 
mokyklą baigiau, tai mano pažymiai buvo geri. Už 
kelis dalykus gavau net pagyrimą. Džiaugiausi Viėntts 
mokslo šakos pabaiga. Pradžioje laukiau ir plandvtoi, 
ką darysiu, kai kursas bus baigtas. Man rūpėjo grįžti 
Į LiėtiiVą ir apsigyventi Kaune. Ta kryptimi aš ir savo 
žmoną buvaū nuteikęs. Bet reikalai kitaip pakrypo, 
kai nš baigiau mokyklą.

Lietuva vis dar tebebuvo laisva, bet ją jau puolė 
pikti kaimynai. Karo pabaigoje atėjusios Lietuvos ne
priklausomybės, laisvės ir demokratinės Santvarkos 
Lietuva visiems Amerikos lietuviams labai patiko. 
Daigelis norėjo Važiuoti namo ir padėti mūsų tautie
čiams kurti nepriklausomą gyvenimą. Bet kiekvienam 
rūpėjo kuo nors prie to gyvenimo prisidėti. Bet apie
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1921 toėtoš įaū pradėjo ateiti įvairios žinios. Nežinau, 
kaip taiš laikais ittiormacijos būro pačibje Lietuvoje, 
btet Amerikos spatida pranešitous gaudavo iš pačios 
LietoVOŠ, iŠ Lenkijos, Vokietijos ir kitų kraštų. Ypa- 
tirigai rtfešthagti bttyta, kai lenkai pasiuiitė saVo karo jė- 
gas i VnittiU ii* jirivėrt'ė dar nesustiprėjusius lietuvius 
bėgti į šiaurę ir vakarus.

Iš Lenkijos ateinančios žinios buvo labai liūdnos. 
Atrodė, kad iš nepriklausomos Lietuvos nieko ir nebe
liks. Visi žinojome, kad Lietuvon įsiveržė Pilsudskio 
vadovaujamos lenkų karo jėgos, bet pranešimai kal
bėjo apie Želigovskį. Mus visus niigąšdihd, kAi paty
rėme, kad lėnkų raiteliai jau btivd pasiekę Kėdaihihš, 
Lentvarį, Trakus ir kitas Lietuvos vietoves. Nemaiiė- 
mė, kad lietuviai pajėgs lenkų kareivius siistAbdyti. 
Žinojome, kad pačioje Lietuvoje būro didokas skaičius 
sulenkėjusių. Jie galėjo padėti Įsiveržusiems lenkams. 
Bet mūsų abejonėms nebuvo pagrindo. Lietuviai buvo 
daug drąsesni ir apdairesni. Lenkams jie geroka:i už
kirto ir sustabdė

Su žmona aptarėme visą reikalą ir nutarėme kuri 
laiką dar pasilikti Amerikoje. Būtų labai liūdna, jeigu 
išvažiuotume tikėdamiesi vienaip tvarkytis, o kai nu
važiuotume į Lietuvą, tai jbš nepriklausomos jau 
neberastume. Mes žinojome, kad lietuviai kovos dėl 
savo krašto laisvės, bet mums nebuvo aišku, ar 
jie pajėgs atsispirti daug galingesniems ir gausesniems 
kaimynams.

(Bus daugiau)
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SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS”



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR OERKLR9 LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2358 W. 63rd STREET 
Ofiso talef.: PROSPECT 8-3229 
Rezid. telef.: WAlbreek 5-5076

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

Rtix te I. 2394683

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

' Medical Building). Tai. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepiau skambinti 374-8012

TėUL: PRospect 8-1717

DR. S. BtEZlS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rex. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpubllc 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

y Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 »t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rail'd-: 388-2233 •
OFISO VALANDOS: 

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.; GI 8-0873

DR. W. EiSIN - EIS1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTEftŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI - 
KRIAUČEUŪNAITĖ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

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 žįst street ' 

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

: ?RANK PLECKAi
OPTOMETRIST AS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET' 

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

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

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir-chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tėl.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., Š. C 
CHIRURGAS 

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Stt ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
7C. Aparatai - Protezai, Ved. Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 it 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Čhieago, III. 60629 

Telef.; PRospect 6-5084

BIZNIERIAI. KUtUE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TI'RI GERIAUSIA 

PASTSEKJMA BIZNYJl

- Sližio Jaunimo Choras penkmečio proga su vad. muz. St. Sližiu viduryje, išpildys meninę programą Balfo 
Seimo banketo metu, kuris įvyks Detroite spalio mėn. 28 d. 7:30 v. v., Lietuviu namuose 3009 Tillman Ave.

wwwww ■■■■■■■ ww ■ nmm ■ ■ ■■■■■ irito 
tVINTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIAAAI,

KIEKVIENA DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
Vit^ 10$v rūpestį mesdami ant jo; nes jis rūpinas apie jus. 1 Pet. 5:7« 

šiuose Žodžiuose randame didelį suraminimą ir padrąsinimą. Vienok 
Dievo^ žmonės, būdami ilgą laiką Dievo draugystėje ir lankydami Kristaus 
mokyklą, tur išmokti kaskart daugiau ir daugiau, ir neprašyti, kad Dievas 
vadautų ių pastangas sulig jų pačiu išminties; netinka jiems prašyti, kad 
iu valia ilsipildvtų ant žemės, taip ’kaip danguje; verčiau tegul jie apsako 
Dievui savo sunkenybes, didžias ar mažas; jie tur pripažinti ir pritaikyti sau 
jo jausmu ir meilę, tepti jas ant savo širdies kaip kokį balsamą, ir tikėti jo 
raminančiam užtikrinimui, įrodančiam, kad jis gali ir nori patvarkyti visas 
aplinkybę taip, kad jos tarnaus naudai tu, kurie pasilieka jame ir iš visos 
Širdie* tiki juo.

a Kriktus puakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
tau bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia". Ją nemokamai gavsite jei 
paraiyalta tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 80629.

'? šv. Rašto Tyrinėjimų paskaitos vyksta sekmadieniais, 10—12 vai ryto, 
Y. M. C. A. svetainėje, esančioje 6235 So. Homan Ave. Įėjimas nemokamas, 
kolektų nėra.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
IIIIIIIIIIIIIIIBIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIUI

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONE APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

Kai ateina vakaras, čia lie
ka tik viešbučio linksmybės. 
Į miestą nei nebandyk kur nors 
pasivaikščioti. Nieko jame nė
ra. Viskas apmirę ir kur ne 
kur elektros lemputė tik blyk
čioja. žiūriu pro viešbučio lan
gą, klausydamas žiogų muzi
kos. Apačioje girdisi pramo
gaujančių turistų klegesys.

Rytojaus dieną rytas toks 
gražus ir tyras, kad orą ge
riu, tarytum šviežią ką tik iš 
karvės šiltą ;pieną. Nuotaika 
pragiedrėjo ir pakeičiau die
nos planą, įsirašydamas į eks
kursiją, . kuri siūlo pamatyti 
Everesto kalnų viršūnes.

Autobusas nepilnas turistų. 
Karšta, nors smėlyje kiauši
nius kepk. Gražios apylinkės, 
su daug kalnų ir kalnelių sudaro 
pasakiškai gražios aplinkos 
vaizdą. Pravažiuojame kalnų 
tarpeklius, kuriij nei vardų, 
nei kokio tvano jie čia sulipdy
ti, nežinau. Gidas aiškina tik
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GRADINSKAS
MODERNUS STEREO 
F O N O G R A F A S 

TIK 59.95
2512 W. 47 ST. — FR 6-1991
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

L ' -
i

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

G U Ž A U S K (J
GJELBS VISOMS PROGOMS Į

BEVERLY HILLS GELINYCM
2443 WEST 63ro STREET 

Tslefonai: PR 6-0833 ir PR 8-O»3* I

-■  ■ ■— ■ - ....... - -
PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
'/ R. ŠERĖNAS

2047 W.-67th PI. WAIbrook 5-8063 J

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iŠ įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS- 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

I SOPHIE BARČUS.
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS J 

Visos programos iš W0PA, j 
1490 kil. A. M.

1 J

, Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-< 
madienį nuo . 8:30 iki 9:30 vaL į 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. j 

CHICAGO, ILL. 60629
I------------- -----  ..... /J 

pačios apylinkės praeitį. Paga
liau užvažiuojame į aukštumas 
ir, sustojus autobusui, mes 
kurį laiką lipame į kalną.

Tai Himalajų kalnai, — aiš
kina mums' gidas. Toliau, iš
tisa eilė kalnų: Kančendžiun- 
ga, Gauri, Makalu, Sankar ir 
daug kitų. Iš kalnų teka daug 
siaurų upelių, kurie vingiais 
bėgdami į pakalnę sudaro 
įvairų čiurlenimo garsą. Tų 
kalnų yra 7000 metrų aukščio, 
o į pietus nuo 4500 m ir 2000 
metrų. Savo įvairia sudėtimi 
jie sudaro neaprašomai gražų 
vaizdą, o tarpe jų tekantieji 
upeliai dar labiau pagražina 
taip jau nepaprastai didingą 
sniegu dengtą kalnų panora
ma. V

— štai tolumoje vos per rū
kus matosi Everesto kalnas, 
— sako gidas. Tiek ten jo 
ir tematyti. Pavilioti jis visus 
paviliojo ir dėl jo čia atvy
kom. Vis vien verta tokia ke
lionė, veik visi vienbalsiai su
tiko, kai kraustėmės iš auto
buso viešbučio prieangyje, ži
noma, kad vertėjo.
PRIE KARALIAUS ROMŲ
Nepalo kraštą, kaip ir dau

gelį kitų, perėjo visokių oku
pacijų. Kai 1950 metais kara
lius grįžo iš tremties (iš Indi
jos), paskelbė konstitucinę 
reformą, sudarydamas demo
kratine vvriausvbe. Karaliui 
Tribhubanai 1955 metais mi
rus, nauju karalium 1956 m. 
buvo vainikuotas jo sūnus Ma
hendra. Smalsumas didelis, 
kaip dabar atrodo ta karaliaus 
pilis. Jei tik ir iš tolo matyti tą 
istorinę vietą, kurios pavaldi
niai taip primityviškai ir sun
kiai gyvena, ir tai jau užteks.

Per tiltą veda paprasta gat
vė pilies link. Nuo didelio 
karščio prisidengęs lietsargiu 
einu ir stebiu visą aplinką.

Niekuo negeresnė gatvė, ku
ri veda i karaliaus pilį. Skirtu
mas gal tik toks, kad ji dau
giau duobėta, nes ji pagrindi
nis susisiekimas su miestu.

Nebūčiau galėjęs tikėti, kad 
čia jau ta pilis. Paprastas, dau
giau į kareivines panašus pa
statas. Prie jo stovi unifor
muota kareivių sargyba. Nie
kas neįvažiuoja, nei išvažiuo
ja. Geležiniai vartai, pro ku
riuos matosi didelė aikštė* ne
labai tvarkingai išplanuota ir 
apsodinta. Tolumoje matosi 
paradinių karaliaus rūmų fa
sado pilioriai.

Einu truputį iš šoho ir ste
biu taip jau nejaukiai atro
danti pastatą* kurį vadina ka
raliaus pilimi. Aukšta (Vbra, 
sukrėsta iš molio dar labiau ją 
prastina. Aplink daug miško 
medžių ir toliau jau antra lo
kio pat aukštumo tvora. Artt- 
roji gi aptverta jau spygliuota 
tvora, kad koks, peršokęs pir
mąją nebegalėtų pėricopti'hnf- 
roslos.' ■ i

Einu prie sargybos ir užkal
binu. Jie nei vieno mario sa
kinio nesupranta. Iš kažkur 
prisistato civilis ir klausia, ko 

aš noriu. Jo anglų kalba gera 
ir man atrodė, kad jis bus vie
nas iš policijos. Aš pareiškiu 
gana kvailą - pageidavimą pa
matyti karalių. Ištiesiu jam ran
ką, prisistatau kas ir iš kur at
vykęs, laukdamas, kad jis iš 
mano pageidavimo stipriai nu
sikvatos. Ne. Jis padarė labai 
jau rimtą miną ir apgailestavo, 
kad karalius prieš keletą va 
landų išvyko. Apgailestavau ir 
aš. Atseit, galvoju, kad mes 
abu labai mandagiai vaidina
me kvailius. Toks dialogas, 
sakyčiau, man lig ir patiko. 
Bet kai pavakary nuvykęs į aero 
dromą iš vieno keleivio suži
nojau, kad jis matęs karalių 
išvykstant, buvau nustebintas. 
Vadinasi, aš vaidinau, o jis tei
sybę sakė, kad karalius po tri
jų dienų sugrįš ii' tada prašom 
atvykti.

Padavęs vizitinę ir atsisvei
kinęs pašnekovą, dar atsisuk
damas į tolstančią pilį, traukiu 
miesto link į viešbutį.,

PALIEKU NEPALĄ
Viešbutis labai svetingas ir 

mokąs priimti turistus, moka 
juos ir išlydėti. Į arbatpini
gius visų atkreiptos akys, nors 
penkiolika procentų .prie sąs
kaitos priskiria- aptarnavimui 
ekstra. Čia net pora unifor
muotų berniukų velka 'mano 
lagaminus ir su plačia šypsena 
žiūri į mane. Apvilti nešikus, 
neįdėjus jiems į saują jokio 
grašio būtų labai nemandagu. 
Tad likusius smulkius sumetu 
jiems i atkištus man delnus ir 
sėdu į nudėvėtą taksį.

Važiuoju jer miestelį, ku
riame nei gėlių darželių, nei 
vaisinių medžių, tik kur ne- 
kur pravažiuoja dviračiu arba 
moterys praeina, sunkius ne
šulius nešdamos. Keista, kad 
jos čia neša didelius nešulius 
malkų, persirišusios per kak
tą platų diržą, kuris visą neši
mo svorį laiko. Kojos basos, 
suskilusios, ir skarmaluose 
moterys atrodo kaip viduram
žių vergės.

Mažame aerodrome žmonės 
laukia. . Nešikai griebia laga
minus ir negali, pasidalinti. 
Visi nori užsidirbti pinigo. Į 
pavakarį vėsta . oras ir laukti 
kiek geriau. Laukdamas lėk
tuvo, vartau brošiūrėlę, kurią 
viešbutis davė. Pirmiausia jie 
pasigiria karaliaus gimtadie
niu, kuri jie labai iškilmingai 
švenčia. Karalius nuotraukoje 
šilkinėje togoje ir aukso meda
liais apsikabinėjęs. Toliau 
daug įvairių festivalių, kurių 
metu kaukėti Šoką gatvėse. Ke
letas tempei, kur pilvotas 
Būda Jayhnti išskėtęs kelius sė
di ir laukia pągąrhinhiio. Ma
tau knygutėje Ir . tuos pačius

Nuoširdžiai dėkoju visiems, pareiškusiems 
užuojauta dėl mano brolio

HEIDRICHO 
mirties.

Nuliūdusi sesuo Vera Zelinski
..... ..............— ' ~ ~ ■ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ---

,karaliaus rumuR. kurie jų pa-j 
sididžiavimas ir pasigytimat. 
žodžiu, viskas broil Orelėje la
bai gražu miela Ir gera. Kaip 
gi kitaip? Negi pasisakys, 
koks pas juos Vargas bujoja?

Krata pas*iriuHnė. Vletlfth 
mažas lėktuvas, pakilęs skris
ti j istorinę Agrą* Velk pustuš
tis. Taigi, vėl j Indijos terito
riją. O tik pagalvojus, šiur
pas pereina per kūną, jog vėl 
teks matyti taip, kaip Ir Kal
kutoje.

Distancija labai trumpa ir 
lėktuvas bematant leidosi j 
mažą, bet garsią Tadž Mahalo 
šventovę, kurią daugelis turis
tų nori pamatyti.

Čia jau pasitiko karštis ir 
drėgmė. Kai važiavom į patį 
miestelį, buvo skandalingas 
judėjimas. Vėl tas pats, kaip 
Kalkutoje: kupranugariai, asi
lai, arkliai, žmonės, sunkveži-
miai, automobiliai, karvės ir 
ožkos susimaišė gatvėje. Ką- 
gi, jau dabar nebestebina nie
kas. Viskas matyta. Tik nie
kaip negalėčiau pasakyti, kad 
jau ir įprasta.

Kai nuvykstu į viešbuti, ku
ris daugiau panašus į Amerikos 
motelį, nes išsidėstęs plačiame 
sode ir vienaaukštis, randui 
pilna turistų. Kambariai ne
jaukūs. Vėsintuvai ūžia kaip 
malūnas ir niekaip neleidžia: 
ramiai išmiegoti.

Gražus vakaras ir aš sėdžiu 
sode, klausydamas įvairios 
gyvūnijos muzikos. Visai ne
sinori gatvėje rodytis, nes joje 
be važiuojančių gyvuliais ir 
elgetų nieko daugiau nėra.
I RAUDONUOSIUS FORTUS

Rytojaus dieną per pusry
čius netikėtai susitikau senv- 
vo amžiaus amerikiečių potą. 
Jie iš New Delhi čia atvykę pa
sisamdė taksį, norėdami ap
žiūrėti tas istorines vietoves. 
Jie sutiko paimti kartu ir ma
ne. Tikrai nepaprastai dėkin
gas leidžiuosi su jais Į raudo-? 
nuosius fortus.

Per laukus dviejų važiavi
mų kelias pilnas gyvulių. Jais 
važiuoja, joja, ar šiaip jiė pa
laidi vaikšto. Javai pribrendę. 
Jų Varpos sVyra ir prašosi nu
imamos nuo lauko, kuri taip 
negailestingai kepina saulė. 
Kada ne kada pralenkia kokia 
mašina. Iš tolo pamatėm Rau
donuosius Fortus, kuriuos su
planavo architektas Moham
med Quasim Khan ir statė 
(1565 — 73 melų) aštuonis 
metus ir kainavo 35 milijonai 
rupees.

Kai priartėjame prie raudo
nuosius fortus supančios šie-: 
nos< kuri astuonių kilometrų 
ilgio, matosi sienos apvalus 
lenkimas. Sienos aukštis 100 
pėdų,, plotis 30 p. ir tik du įva
žiavimai. Pati siena ir vartai 
— Amar Singh Gate turi le- 
gendarinių padavimų.

(Bus daugiau)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
l>4 2533 W. 71st Street |
JX '7-' Telef.: GRovehiU 6-2345-6
’Ayl &

& ** 1410 So. 50th Ave., Cicero I
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-9
t TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA ■

-T \ -v / ■ A ■ įĮ-- į! .Vi.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
- -’t v,-:. :

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEK1NIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS i

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

NARIAI:

APSIRIJIMO KONKURSAS

Mažame Amerikos miestelyje 
vyko varžybos, kas trumpiausiu 
laiku daugiausia suvalgys.

Vienas vyras labai gerai pa
sirodė Ir pasiekė rekordą. Jis pa
skirtu taikli suvalgė vi&tfiuką, 
svarą sūrio, devynis kiaušinius 
su duona ir sviestu it didelę por
ciją obuolių pudingo.

Kai jau jis šiaip prisitašęs 
ruošėsi eiti iš salės, tai dar at
sigrįžo ir sušuko:

— Klausykite, gerieji žmohės, 
tik nepasakykite mand žmonai, 
kad aš jau pietavau.

Chieagos • 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DIENA 
te naktį 

* 
TURIME 

KOPLYČIA? 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
530? So. LITUANICA AVENUE. Phohė- YAtue 7-34U)

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th A ve., Cicero, III. Phone: OLympic 2-100;

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-S572

. GEORGE F. RUDM1NAS
So. MTU AMIGA AVE. Ttl.f YAra< 7-1L18-H39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
; (LACKAW1CZ)
24^4 WEST 69lh STREET REpublic 7-1213

WEST 23rd PLACE ’ Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAYk Palos Hills, Iii. 174-4410

' ' ' P. L RIDIKAS
3354 So. H AJLSTED STREET Phone: Y Arda 7-1911
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AUTOMATIC CHUCKER

AUTOMATIC SCREW MACHINE

NAMAI PRAŠO

GENERAL MACHINIST

737-6123

TEXACO

buv

GERIAUSIA DOVANA
knyOT, kurios papuoš bet kokia

SI 0.00

Telef. HA 1-6100 3 miegami.

SKAITYK IR KITAM PATAFK
246-2403

$2.00
$2.00
15.50
$3.00

$6.00
$6.00

SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS’

- muro su 
Mūrininko

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Call: Frank Zapolis 
3208’A W. 95th St. 

GA 4-8654

BUSINESS CHANCE'S
Biznio Progos

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

— Dail. Jadvygos Paukštie
nės darbų paroda bus atidary 
ta spalio 29 d. Lietuvių Tauti
niuose namuose.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeit} liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

Pamaldų metu gieda Daina 
vos Ansamblis ir sol. J. Vazne

NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL,— WEDNESDAY, OCTOBER 25, 1972

52 ir Kedzie. $33,900.
IR CAMPBELL. 2 po 4 kamaba- 
pilnas rūsys, gazo šilima, gara- 
$26,000.

jaunimo peticiją ispanų kalba 
ir jau yra prisiuntusi Ryšių 
centrui Chicagoje keletą tūks
tančių surinktų parašų.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURTE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

NETIKĖTAS 
JONO BEINARAUSKO 

LAIMIKIS

Jonas Beinarauskas, šiomis dienomis meškere suga 
ves 32" 7 svarą lydeką.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

TAVERNA
HARVEY APYLINKĖJE

NAMAS SU 3 BUTAIS IR BIZNIS 
SU PATALPOMIS GYVENTI 
SAVININKAS FINANSUOJA 

FRANK E. ROBINSON CO.
Tel. (312) 331-5610

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visu rūšių namo ap 
šildymo pečius, air-conditioning, van 
dens boilerius ir stogų rinas (gutters) 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS, KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMU REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing 
tvirtinimas ir valymas,, 
staliaus, cemento ir, dažytojo darbai 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 238-8658

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, «4X5 Archer 
Chicago, |||. 60632. TeL YA 7-59U

dą tris šimtus dolerių. Šią au 
ką ji paskyrė savo tėvo, Mažo
sios Lietuvos patriarcho, Marty 
no Jankaus 25 metų mirties at 
minimo proga. J. P.

(Pr).

WARNER — SWASEY & GISHOLT 
Up to $5:00 per hour — First or 2nd Shift 
TURĖT LATHE — SETUP OPERATORS 

AND OPERATORS

HELP WANTED — MALI 
Darbininką Reiki*

must read blueprints and 
have own tools.

Paid holidays and insurance

WOODEN BOX MAKER
For permanent position.
Full company benefits.

Only the experienced need apply, 
CENTURY BOX CO.

2412 W. CERMAK RD.
817-7070

M. A.ŠIMKUS
Real 6«tat», Notary Publie 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 264-7458 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Bilietai gaunami: Marginiuo
se, Balio Brazdžionio prekyboje, 
pas valdybos narius ir prie 
įėjimo. (Pr).

AL. IR IGNAS 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533
58-tos ir Western Avenue kampas

A. J L INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

' INCOME TAX 
4645 Sa. ASHLAND AVE.

LA 3-5775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automoblllv draudimai.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REIKALINGI PATYRĖ 
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORIAI 
ŽOMČINIŲ 

IR ODINIŲ DRABUŽIŲ 
SIUVIMUI 

Tel. CE 6-8074 
MIESTO CENTRE

HELP WANTED -t MALE 
Darbininką Reikia

— Ketvirtadienį, spalio 26 d. 
7 vai. v. Jaunimo Centre susi
renka jaunieji žurnalistai. Pra 
dedami žurnalistų kursai. Kvie
čiami ir tie, kurie anksčiau 
kursuose nedalvvavo.

5 KAMBARIŲ, 18 m. senumo rezi
dencija prie 71 ir Sacramento. — 
S28 200

PRIE 59 IR KILBOURN 2 butų po 
5 ir 4 kambarius mūro namas. 2 ma
šinų mūro garažas. Tik $33500.

2 BUTŲ'kampinis mūras 5, ir 5 kam
barių. pilnas rūsys, nauja gazo šilima. 
Prie

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

gražiai įrišta. 592 pusi.
įrišta. 464 nusl. _______

— Vytautas Narutis iš Mar
quette Parko apylinkės išrink
tas Studentų ateitininkų s-gos 
pirmininku.

Piliečiai lapkričio 7 d. eida
mi balsuoti turi jau dabar ap
sispręsti už kuriuos asmenis 
balsuoti. Patartina balsus ati
duoti tiems, kurie žinomi tar
navimu tvarkingų amerikiečių 
reikalams. Balsų neduoti tiems, 
kurie tik nori patekti valdžion, 
kad “pasišienavus”, o juos iš
rinkusių interesai jiems nerū
pės kaip pernykštis sniegas (j).

3100 WEST OAKTON
OR 3-6700

An Equal Opportunity Employer

AR PINIGAIS 
NUGALĖS KRIMINALĄ?

Skaičiau spaudoje, kad Chi- 
caga ir Cook apskritis iš Fede
ralinės valdžios gavo 18,1 mili
joną dolerių paramos kovai su 
kriminalu. Tai esanti gera 
pradžia, bet efektyviai kovoti 
su kriminalu reikėtų 225 mili
jonų. Žmonės skaito, kraipo

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

I^ake Como ežere, Wisconsin 
valstijoje, Jonas Beinarauskas, 
17 metų, šiomis dienomis suga
vo 32” 7 svarų lydeką: Deja, 
keturių uncijų trūko, kad būtų 
didžiausia lydeka, sugauta šiais 
metais. Sugavusiam didžiau
sią lydeką, meškeriojimo sezo
nui baigiantis, skiriama 120 dol. 
vertės premija meškeriojimo 
Įrankiais.

— Chicago Lung Association 
praneša, kad tabako rūkymas 
kenkia negimusįems vaikams 
ir sunkina gimdymą. Draugi
ja jau pradėjo garsinti kalėdi
nius ženklus už kuriuos su
rinktus pinigus panaudojo ko
vai prieš plaučių ligas ir oro 
tarša.

NOTARIAT AS — VERTIMAI

A. G. AUTO REBULDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas Atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininku. Kai- 

4 nos nebrangios.
3578-24 W. 63r'd Street, Chicago, III. 

TEL. — 7766888 
Anketas

TIRIA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

nūs
žas

PRIE 56 IR TROY paveldėjimas, 
5 kambarių mūro ,bungalow, 2 mie
gami. $18,500.

66 IR ROCKWELL 2 butų geram 
stovy mūras. $32,000.

67 IR TRIPP 4 miegamų 19 metų 
senumo mūro namas. Įrengtas rūsys. 
2 masinu garažas. $31,500.

DVIEJŲ ŠEIMŲ 1% aukšto 15 me
tu senumo baltų plytų mūras prie pat 
Marquette Parko. S35.900.

PRIE 65 IR RICHMOND labai gerai 
prižiūrėtas 2 butų po 6 kambarius, 
mūrinis. $36,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

riu — 2 miegami, 
šildrmas. Garažas, 
rial, naujai įšdažytL 
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas Ir 
ipsndintas Namas kaip pasaka. 69-ta 
m Beit $25.500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento) 

TEL. 436-7878

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

^212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

♦ Sekmadienį, spalio mėn. 29 
d. Kons. Petro Daužvardžio vie- 
nerių metų mirties sukakties 
minėjimas — Akademija.

10 vai. iš ryto pamaldos šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Pamaldas

6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas, platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,500.

7 KAMBARIŲ CAPE COD, 4 mie
gami, Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette'Parke. $26,000.

5 KAMBARIŲ apie 25 metų didelis 
mūras. Ąukšta pastogė, garažas. Arti 
parko ir mokyklų. Vertas 24,000.

2 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už $29,500.

3 BUTŲ mūras ir 2 auto mūro ga
ražas. Gazo Šildymas. Prie. Paramos. 
$36,000.

5% KAMBARIU 15 metų mūras. 
Centralinis oro vėsinimas. Karpetai, 
užuolaidos. Marquette Parke. Tuoj 
galima užimti. $25.000.

NAUJAS 2 AUKŠTŲ MŪRAS.
1- mam aukšte liuksus beauty shop, 
vonia ir 2 kambarių puošnus butas
2- me aukšte prie parko. $37,000.

1% AUKŠTO. 2 butų mūras. Mo
dernūs 5% kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du Įėji
mai. gazu šildymas. Garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21.000.

13 BUTU MŪRO NAMAS Puikūs 
butai d’inda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metu pajamos.

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

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

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2vvonios. įrengtas beisman^ 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22 000

10 BUTU MŪRAS, anie $15.000 
na j amų. arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

galvas
vapėdiškai švaistomasi
kesčių
pinigais
nigais,
inianoma
gų nieko negelbč 
riausia ;
kišenėse
Įprasta kasdien vis 
darysis nuožmesnis, 
nis ir dažnesnis.

juokiasi, kaip ieng-.dio ir televizija dažnai bubny- 
ja apie policijos “žiaurumą” 
Tačiau jei banditas policinin
ką nušauna, tai paprastai te
paminima tik keliais žodžiais

K. ERI N GIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICI 
T«Į»omI lute motorai, stabdžiai, 

fune-ups Ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL? TEL. VI 7-9321

Nieko negelbės milijonai do
lerių kovai su kriminalu. Rei
kia tik teismus pertvarkyti, 
kad jie kietesnę ranką panau
dotų prieš kriminalo vėžį, ku
ris negailestingai ėfla, naikina 
sveiką Amerikos kūną. Dau
gelis dabartinių politikierių, 
kandidatuodami į Įvairias val
džios vietas žada negailestingą 
kovą prieš kriminalą, bet kaip 
išrenkami tai dažniausiai su 
juo apsipranta ir net naudoja
si jo patarnavimais.. Pavyzdys 
yra kaip kriminalas ugnimi 
spjaudosi prieš dabartini Illi
nois valstijos prokurorą E. 
Hanrahan. Politikierių tarpe 
atrodo jis neturi užtarėjų, bet 
tik visuomenėje.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

— Argentinos Lietuviai, pro
testuodami prieš bolševikinių 
okupantų Lietuvos pavergimą, 
ak.tyviai jungiasi i Jaunimo 
peticijos parašų telkimo vajų. 
Jaunimo Kongresas yra nuta
ręs surinkti pusę milijono pa- 
aktyviai jungiasi į Jaunimo 
Tautu Generaliniam sekreto
riui ateinančių metų vasario 
mėn. Argentinos lietuvių va
dovybė pati atsispausdino

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambariu 20 
metu modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metu. įvai
raus dydžio butai. 63-?ia ir'Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
<mnia. spintelės, karšto vandens šili
ma gazu. 1% a’ito garažas. Marquet
te Parke. $21.900.

GRAŽUS 6 BUTU MŪRAS. Moder- 
nios vonios. Alumin, langai. Nauia 
šilima gazu. Geros Pajamos. Mar
quette Parke. $67.500.

4 BUTU MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja ■ šilima gazu, 
alumin langai, 3 automobiliu gara
žas. Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauia 
šilima gazu. alumin langai. 2 auto 
garažas Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. Di
leli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 au
to garažas $36.500. _

11 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
nlvtelės. šaldytuvai ir virimo pečiai, 
Rldymas gazu alumin langai. Pa- 
’amu anie $23 000 ' Apylinkė 59-tos 
!r Kedzie. $150 000

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

— Edward J. Mankus, Chi
cago Tribune dienraščio foto 
korespondentas' ir turintis sa
vo studiją Foto Visuals, 3250 
W. Marquette Rd., po opera
cijos sveiksta namuose ir už 
2 — 3 savaičių pradės kasdie
nini darbą laikraštyje bej stu
dijoje.

is mo- 
mokėtojų ištrauktais 

Kriminalą užpilti pi- 
kad jis nesiautėlų ne- 

Išmetimas tų pini- 
nes jie tik- 

sutirps tik politikierių 
, o kriminalas kaip 

darosi ir 
žiaures-

redaktorė II PL.IK Žiniaraščio,!Be to, savo 
dabar sutiko tęsti to paties ži-- mente yra 
niaraščio 
gos Ryšių 
redakcijos
Mirga šerepkaitė, Ina Stravins- 
kvtė, Rita Kekštaitė. Loreta 
Plienaitė ir Aušrinė Karaitytė. 
Jau išleistas pirmasis žinia
raščio numeris. Numatomas 
leisti kartą mėnesyje. Nedide
lio formato 
informuoja 
palaikymui.
Marquette Rd 
60629.

PARDUODAM!
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

<0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR $4421
S200 So. WESTERN AVE.

Amerikietis p^rkci 
Romos koliziejy

Thomas Merrk-k, multimilijo
nierius iš Laguna Beach, Ka
lifornijoje, pasiūlė milijoną do
lerių už griūti pradėjusį koli- 
ziejų (Colosseum), kuriame im
perinės Romos laikais gladiato
riai kaudavosi ir krikščionys 
žvėrims suryti būdavo atiduo
dami. Kita milijoną, dolerių jis 
skirtu to milžiniško pastato re
montui ir tuomet iš turistų 
imtu mokestį, kurį dalintųsi pu
siau su momos miestu. Bet Ro
mos senienų superintendentas 
Gianfilipp Cerettoni pasipiktinęs 
pasakė, kad koįiziejus yra ver
tas daugiau kaip bilijoną ir kad 
Roma iš turistų mokesčio nieka
dos neimsianti. Bet Roma su 
kolizieju yrą prasiskolinusi ir 
linkusi derėtis.

12 vai. Paminklo atidarymas 
šv. Kazimiero Lietuvių kapi
nėse.

4 vai. popiet Jaunime Centro 
salėje Minėjimas - Akademija.

Gen. Konsulas A. Simutis pa
grindinis kalbėtojas.

Meninė dalis: A. Stephens 
Aldutės, operos solistė D. Stan
kui tytė ir trio: P. Matiukas, P. 
Armonas ir A. Vasaitis.

Kviečiame visas lietuviškas 
organizacijas ir visus lietuvius 
šiame minėjime dalyvauti.

Chicagos A. L. Taryba

Nesaugu Chicagos 
nesaugu namuose, nesaugu net 
darbovietėse. Priežastis yra ta, 
kad dabartiniai teismai krimi
nalui yra labai gailestingi; ne
sistengia jį izoliuoti, nubausti, 
bet stengiasi jį išteisinti. Tvir
tinama, kad tik vienas iš 9 Į 
teismo rankas patekusių, yra 
nubaudžiamas, likusieji pa
leidžiami lygtinai arba jų by
los išmetamos kaip nesugeban
čių teisme gintis. Dažnai po
licininkai yra apkaltinami kri
minalistą sugavę, o kriminalis
tas paleidžiamas. Jei polici
ninkas besigindamas piktada
rį nuduobia, tai spauda, ra-

Vilius J. Trųmpjonas, gerų 
darbų rėmėjas, Įstojo į Lietuvių 
Fondą, inešdamas šimtą dole
rių. šią pradinę sumą jis pasi
žadėjo pakelti kas metą po šim
tą dolerių, iki kol bus gyvas, 

sudarytame testa- 
paskyręs 

redagavimą PIJS-,Fondui penkis šimtus 
centrui. PagelbinĮ atskirai 
personalą sudaro Trųmpjonas nėra dar seno

— Kun. Žvirblis iš Grand Ra
pids, paaukojo Daužvardžio 
Fondui 8100.00, jaunųjų žur
nalistų ugdymui.

— Chicago Heart Association 
šiemet švenčia 50 metų sukak
tį. Ta proga spalio 27 d. Pal
mer House viešbutyje ruošia
mi pietūs su šokiais, kuriuose 
patarnaujančios svečiams mo
terys dėvės charakteringas šio 
laikotarpio madų suknias.

TAVERN & BUILDING
Near 2 funeral homes. 1st floor ta
vern & 4 Room Flat. 2nd floor 5% 

rooms & 3 room flat in rear. 
By owner.

4358 So. CALIFORNIA AVE.
VI 7-8289

BROOKFIELD. ILL
Only 1% years old 4 unit fully leased 

all face brick building.
• Spacious balconv each apt.
• 2 bedrooms, bath, kitchen with 

separate dining area.
• Full basement with extra storage 

suae* fnr each tenan*
• Excellent parking. Good neigh

borhood.
$96.900

Call PAT BURRUSS
312 — 354-9250 312

RICH PORT REALTOR 
547 So. LA GRANGE RD 

LA GRANGE. ILL.

Up to $5.82 per hour
Powers offers an outstanding benefits program which includes company 
paid medical & life insurance, pension plan, disability benefits. Liberal 
vacation and holiday plan, low cost company cafeteria and clean, modern, 

air conditioned work facilities.
FOR MORE INFORMATION CALL OR COME IN:

POWERS REGULATOR
SKOKIE, ILL.

CO 7-6300

Nauiienose galima gauti ouikiu 
knygų spinta ar lentyna:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI,
K. Bielinis, D1ENOJANT, gražiai
Prof. Vacį. Biržiška. ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas. 431 nusl. _______________ ..........................
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis. 208 nusl. irišta — $3.00. minkštais 
viršeliais — $2.00: H dalis, 225 yusl., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —__________________________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi._______ ____________
P. Liūdžiuviene, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., ___ ______________ _________________
S. Michelsonas, LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

irišta — $5.00 minkštais viršeliais — _______
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik___________________________

A. T VI U S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardarimas Ir Talaymaa
2646 WEST «9th STREET

Tat.: REpublIc 7-1941

NAMŲ VALDYMAS

I VtSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

LietuviuC 

dolerių 
Kadangi ponas V. J.

am
žiaus, jis lietuvybės reikalams 
atiduos savo dalį su kaupu ir 
jam reikia palinkėti tik ilgo gy
venimo.

Į Lietuvių Fondą įstojo taip 
pat Chicagoje gyvenanti panelė 

4 psl. Žiniaraštis)Urtė Jankutė, įneŠdama Į Fon- 
jaunimą jungties 
Adresas: 2422 W.

Chicago. Ill;

Lietuviai Televizijoje, š. m 
spalio mėn. 28 diena 7:30 vai 
vakaro Balio Pakšto svetainėje 
rengia linksmą rudens balių.[laiko vysk. Brizgys 
Šokiams gros visų mėgiamas 
Balio Pakšto orkestras. Žino
mos šeimininkės pavaišins sve
čius skania Įvairių lietuvišku 
valgių vakariene. Atsigaivini
mui ir nuotaikos pataisymui 
veiks mėgiamų gėrimų baras.

Bus meniškai pravesta vertin
ga loterija, matysite ir kitų 
įvairumų. Visus kviečiame ir 
lauksime atsilankant į mūsų 
parengimą, tuo parenisite mūsų 
pastangas išlaikyti Lietuvių

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608
MB
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