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niukas — sužeistas.

Lietuva - sovietų

Ponia Fusko su vaikais parodo kaip iš arbūzu galima padaryti žibintus, tinkančius Halloween sezonui.
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Laivo vadovybė nubaudė 25 juo
dus jūreivius už riaušes.
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Rinkimai Kanadoje
“ OTTAWA^■'■-^~Vakafc*TCąna- 
dos balsuotojai rinko naują par-

sis — nereikalingas. Kavango (b% 
gentis nori bendradarbiauti su apklausinėjimai

šytas, pareiškė sekmadienį ke
li vyriausybės pareigūnai, jų 
tarpe viceprezidentas Agnew, 
pasirodęs TV pasikalbėjime ABC 
stotyje. Kai kuriuos klausimus
reikia dar gerai išryškinti, pa- dėjo ugniagesiams ir policijai 
reiškė Agnew. gelbėti žmones.

nužudymu. Oro piratai įsakė tuos tris teismo laukiančius arabus 
tuoj atgabenti į Zagrebo aerodromą Jugoslavijoje. Kol vokiečiai 
atgabeno kalinius, pagrobtasis jų lėktuvas skraidė ore virš Za
grebo.

Lapkričio 20 dieną sueina 25 metai nuo britu princesės Elzbietos ir 
Graikijos princo Pilypo vedybų, čia matome oficialią ty vedybų 
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Clevelando lietuvaitės didžiojoje spaudoje
. ' WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas su žmona šian
dien atvyksta į Čikagą, kur jam rengiamas paradas La Salle gat^ 
vėje. Jo vizitas Čikagoje ir numatomas apsilankymas Kaliforni
joje bus paskutiniai ja kampanijos vizitai prieš lapkričio 7 d. rin
kimus. Praėjusią savaitę jis važinėjo po New Yorką, Ohio, Mi- 
chiganą, Kentucky ir West Virginiją. Sekmadienio New York 
Times pirmame puslapyje įdėjo nemažą UPI fotografiją, kur 
besišypsąs prezidentas parodytas lietuvaičių tarpe. Po fotogra
fija sakoma: “Prezidentas Nixonas, sveikinamas moterų tautiš
kais lietuvių drabužiais, jam atvykus į Clevelando aerodromą.
Panašias nuotraukas įsidėjo ir abu didieji Čikagos dienraščiai.
Paskutinieji viešosios opinijos 

tyrinėjimų rezultatai rodo, kad 
prezidentas Nixonas išlaiko di
delę persvarą prieš sen. McGo- 
verną, nors pastarasis irgi pa
gerino savo poziciją. Jei neį
vyks nepramatomų netikėtumų, 
prezidentas turėtų laimėti rin
kimus užtikrintai.

Įdomi yra Sovietų Sąjungos 
spaudos laikysena Amerikos rin
kimų atžvilgiu. Nors sovietų 
laikraščiai vengia kištis tiesio
giniai į rinkimus ir vengia pa
remti vieną ar kitą kandidatą, 
straipsnių tonas rodo, kad Mas
kva nieko neturi prieš Nįxono 
perrinkimą. Sen.' McGovernas 
parodomas, kaip radikalių pasi
keitimų šalininkas. Jam daug 
pakaukė sovietų spaudoje jo pa
sisakymas prieš prekybos sutar
tį, pasakymas, kad jis prieš ją 
balsuos, jei Kremlius nepanai
kins žydams taikomų suvaržy
mų išvažiuoti į Izraelį.

Sovietų komentaruose neabe-

MIAMI. — Keturi ginkluoti 
balti vyrai pagrobė keleivinį lėk
tuvą, pasirengusi pakilti Hous
ton© aerodrome ir privertė pilo
tą skristi į Kubą. Dar aerodro
me vienas piratas nušovė lėktu
vų bendrovės tarnautoją ir ki
tą sužeidė. Trys piratai buvo 
ieškomi policijos už banko api
plėšimą Arlington, Va.

TOKIJO, y Kinijos ir Japo
nija pasirašė prekybos susita-; 
rimą, kuris apima 120 mil. dol. 
prekybą. Japonija pirks sojos 
pupas ir kukurūzus, o pati par
duos plieno gaminius, mašinas 
ir trąšas.

NEW YORKAS. — Amerikie
tė rašytoja Pearl Buck, parašiu
si daug knygų apie Kiniją ir gy
venusi ten virš 40 metų, negavo 
vizos aplankyti Kiniją. Ambasa-

jojama, kad laimės Nixonas 
vis pabrėžiama, kad. amerikie-, 
čiai už Nixona balsuos todėl, kad 
jis važiavo į Maskvą ir pageri
no santykius su Sovietų Sąjunga. 
Maskvos spauda nieko nemini 
apie žmonių nuotaikas dėl pre
zidento kelionės į. Pekiną.

Sovietų laikraščiuose vengia
ma tiesiog kritikuoti preziden
tą 'Nixona. Korespondentai — 
privačiai pasako užsienio kores
pondentams, kad nenorima su
drumsti prekybos atmosferos. 
Be to, kam pulti žmogų, kuris 
dar ketveris metus bus Ameri
kos prezidentu, sako Maskvos 
žurnalistai.

Nežinia, kaip atsiliept į Ni- 
xono kampaniją .Vietnamo rei
kalai. Stebėtojai sako, kad 1968 
metais prezidentas Thieu paken
kė kandidatui Hubertui Humph
rey, atsisakydamas derėtis Pa
ryžiuje. Tuo metu Thieu tikė
josi, kad respublikonams laimė- 

-jus rinkimus j Pietų Vietnamo 
padėtis pagerės, šį kartą Thieu 
negali tikėtis geresnių sąlygų 
iš McGovemo, todėl jo spaudi
mas prezidentui Nixonui nėra 
toks veiksmingas.

ilgą laika- šmeižė ir - kritikavo 
Pekino vyriausybę ir liaudį, to
dėl jos vizitas nepageidaujamas.

HANOJUS. . — Kambodijos 
nuverstas princas Sihanoukas 
lankėsi Hanojuje, o jam sugrį
žus Pekine įvyko banketas, jo 50 
metų sukakties proga.' Premje
ras Chou En Lai pasakė banke
te kalbą, kurioje pareiškė prita
rimą Indokinijos taikos planui.

MASKVA. — Sovietų Pravda 
atmeta idėją, kad prezidentas 
Thieu gali sustabdyti taikos pla
nus, jų nepriimdamas. Jo vaid
mens perdėtas didinimas gali 
apgauti mažiau patyrusius Ame
rikos balsuotojus, tačiau pasau
lio opinijos jis neapgaus, rašo 
Pravda, ragindama Ameriką ne
praleisti geros progos taikai su
grąžinti į Indokiniją.

ČIKAGA. — Išgarsinta negrė 
komunistė Angela Davis kalbė
jo Illinois komunistų mintingo 
Midland viešbutyje. Ji pareiškė, 
kad jos kelionės po komunisti
nes šalis sustiprino jos įsitikini
mą ir viltis, kad Amerika taps 
komunistinė valstybė.
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Egipte buvo suimtas gen. 
Mohammed Ahmed Sadek, karo 
ministeris, tik šeštadienį pre
zidento Sadato atleistas iš pa
reigų. Stebėtojai mano, l__
Egipte vyksta nesutarimai tarp 
palankių sovietams 
žmonių ir nepalankių.

Anglijoje miglotame ke
lyje į vieną krūvą suvažiavo apie 
60 automobilių ir sunkvežimių. 
Ligoninėse guli 27 žmonės.

Rytų Vokietijoje susidūrė 
migloje du traukiniai, 15 žmo
nių žuvo.

Saigone lankėsi astronau
tas James Irwių. Jis padovanojo 
prezidentui Thieu pasirašytą 
mėnulio fotografiją.

♦ Ispanijoje, Barcelonoje su
griuvo nuo dujų sprogimo du na
mai, 16 žmonių žuvo, 16 buvo su
žeisti.

Čikagoje, sovietų Beryož- 
kos grupės koncerte žydai vėl de
monstravo, vienas buvo suim
tas.

ARABAI MUENCHENE IŠVADAVOIZRAELIO SPORTININKU ŽUDIKUS c-
TEL AVIVAS. — Izraelio vyriausybė piktai pasmerkė V. Vo

kietija už trijų arabii teroristų paleidimą. Sekmadienį du arabai, 
ginklu grasindami pagrobė keleivinį vokiečių Lufthansa lėktuvą 

privertė jį skristi į Zagrebą. Lėktuve buvo 20 keleivių ir 
įgulos narių. Arabai pareikalavo tuoj iš kalėjimo išleisti tris te- 

valdžios roristus’ Pagautus Muechene ir kaltinamus 11 žydų sportininkų

SINGAPURAS. — Lėktuvne
šyje “Saratoga” kilo gaisras, ku
riame žuvo trys jūreiviai ir 13 
buvo sužeistų. Laivas tuo metu 
stovėjo Singapūro . uoste. Gais
ras sužalojo elektrinius įrengi
mus vienoje laivo dalyje.

“Saratoga” yra 1,039 pėdų 
ilgumo laivas su 4,900 įgulos na
riais. šį mėnesį tai jau trečia
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s '■s- SAIGONAS. Iš karinės vadovybės sluoksnių pranešama, 
kad ne tik' Amerikos aviacija nutraukė puolimus virš 20-tos pa
ralelės Šiaurės Vietname, bet ir karo laivyno bombardavimas ten 
buvo sustabdytas. Visi kreiseriai ir naikintuvai pasitraukė į 
pietus, tačiau ir čia sumažino savo aktyvumą, karinei vadovybei 
norint pagerbti taikos derybų klimatą.

♦ Devynių metu Dennis nelaimė JAV karo laivuose. Spa- 
Chrchill Miami parke • greitai lio 1 d. “Newport News” laive 
skubėjo dviračių.į žvėrių “pa- kilo sprogimas, užmušęs 19 jū- 
laiminimo” ceremonijas. Besku- reivių ir 10 sužeidęs. Spalio 13 
bedamas jis užvažiavo ant tigro, d. lėktuvnešyje “Kitty Hawk’’ 
Nors, paprastai, jaukus tigras įvyko muštynės tarp juodų ir 
berniuką gerokai apdraskė, kai baltų jūreivių, sužeistų buvo 46. 
jo uodega įsisuko į dviračio ra
tą. Ant grandinės tigrą laikęs 
Hawkes, Tarzano ręlės aktorius, 
irgi nukentėjo, kai jis bandė ti
grą suvaldyti.

Nauja Balfo Centro valdyba
DETROITAS. — Praėjusį šeš

tadienį ir sekmadienį Detroite 
vyko Balfo seimas, kuriam pir
mininkavo : E. Skališius, E. Pau- 
razienė ir J. Lukas, sekretoriavo 
B. BaleiŠytė ir O. Gerdvilienė.

Didžiausios svarbos seimo nu
tarimas buvo perkelti organi
zacijos centrą iš New Yorko į 
Čikagą. Išrinkta ir nauja cen
tro valdyba. Pirmininkė M. Ru
dienė, keturi direktoriai: kun. 
A. Trakis, D. Bobelienė, A. Dau- 
kienė ir J. Jasaitis. Gen. sekre
torius A. Dzirvonas, protokolų 
sekretorė V. BaleiŠytė, iždinin
kas J. Čepaitis.

Direktorių tarybos pirm, iš
rinktas kun. V. Martikus.

Diplomatų apsaugos naujas įstatymas 
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas pasirašė įstaty
mą, kuris apsaugo užsienio di
plomatus, oficialius svečius, gas
troliuojančias užsienio kultūri
nes grupes. Įstatymas paskelbia 
federaliniu nusikaltimu diploma
tų nužudymus, pagrobimus, per
sekiojimus. Įstatymas apima ir 
diplomatų šeimos narius.

Demonstracijos prie užsienio 
atstovybių yra draudžiamos. Jos 
gali vykti ne arčiau kaip 100 
pėdų nuo užsienio atstovybių, 
o District of Columbia tas at
stumas yra 500 pėdų.

Naujas įstatymas apims apie 
100,000 užsieniečių diplomatų ir 
JAV vyriausybės “oficialių sve
čių”.

20-ji paralelė eina virš Thanh 
hoa uosto šiaurės Vietname, ji 
yra 85 mylios į pietus nuo Ha
nojaus ir 210 mylių į šiaurę nuo 
demilitarizuotos zonos.

Ir į pietus nuo 20-tosios pa
ralelės oro bei jūrų artilerijos 
puolimai gerokai sumažinti. Per 
dieną padaryta 120 užskridimų. 
Vienas JAV lėktuvas nukritęs 
netoli Vinh miesto. Lakūnas lai
komas dingusiu.

Saigono vyriausybės kariuo
menė atsiėmė iš komunistų 15 
vietovių, kurias priešas neseniai 
buvo užėmęs. Dar dėl šešių 
vyksta kovos. Pietiečiai išstūmė 
komunistus ir iš Dak To mies
to, į šiaurės vakarus nuo Kon- 
tumo.

Jau penktą dieną iš eilės ko
munistų jėgos Pietų Vietname 
įvykdė virš 100 puolimų, matyt, 
laukdamos karo paliaubų ir ti
kėdamos išplėsti savo teritorines 
valdas.

Indokinijos taikos susitari
mas šiandien dar nebus pasira-

Kaip praneša “Sovietskaja 
Litva”, spalio 6 d., švenčiant So
vietų Sąjungos penkiasdešimt, 
po Lietuvą važinėjo daugybė 
propagandistų — paskaitininkų. 
Paskaitų temos daugiausia esan
čios marksizmas-leninizmas, Le
nino nacionalinė politika, sovie
tinis patriotizmas ir pan. Kon
krečiai minimos tokios paskaitų 
temos: “Lietuva tarp broliškų 
tautų”, “Mūsų šalis — SSSR”, 
“Mes visi draugai didžiojoje Tė
vynėje” ir pan. (Lietuvos ar 
lietuvių tautos klausimui ne
randame nei vienos temos. — 
Red.). (E)

RUDU. —^Pietvakanų Afri
kos gentis Kavango. pranešė 
Jungtinėms Tautoms, kad tos or- Ramentą. Partija, gavusi daū- 
ganizacijos rūpestis ir kišima- ‘ gilusia balsų sudarys vyriausy- 
sis — nereikalingas. Kavango * bę- Prieš rinkimus gyventojų 
o___  ___  _______ ______ __ ' i parodė, kad
Pietų Afrika, savo globėja, mo- j aP^e 17 nuošimčių kanadiečių 
tina ir drauge, sakoma genties ^ar nežinojo už ką balsuoti, to- 
memorandume Jungtinėms Tau- 'dėl rinkimų rezultatai galėjo pa- 

"krypti bet kuria linkme.
Pagrindinės trys partijos bu-

toms.
BELFASTAS. — Vienas šiau

rinės Airijos jaunas vyras nu-'v0 premjero Trudeau liberalai, 
šautas, kitas' sužeistas* iš pra- kurie paskutiniuose 1968 metų 
žiuojančio automobilio, šešta-1 rinkimuose laimėjo 46% visų 
dienį žuvo britų kareivis Lon-, balsų ir gavo parlamente 155 at- 
donderry mieste ir 10 metų ber- stovus iš 264’ vietų. Konservą-Nelaimė Čikagoje

ČIKAGA. — Illinois Central 
traukinėlis vakar rytą, vežda
mas ^žmones į darbą, atsitrenkė 
prie 27 gatvės stoties, netoli Mc
Cormick Place, į kitą, stovintį 
traukinį. 1

Šias eilutes rašant dar ne visi 
žmonės buvo ištraukti iš vago
nų laužo. Buvo jau 29 žuvę, o 
sužeistų virš 200.

Nelaimės vieta — netoli ligo- 
' ninės, slaugės ir gydytojai pa-

torių partijai vadovavo kandi
datas į premjerus Robert Stan
field, jo partija turėjo 72 vietas. 
Trečia partija — naujieji de
mokratai — šiuose rinkimuose 
buvo vadovaujami David Lewis. 

' Stebėtojai sako, kad šie rin
kimai nesukėlė didelio balsuo
tojų entuziazmo. Buvo nuomo
nių, kad liberalai gali vėl laimė
ti, tačiau mažesne dauguma.

Paleidus arabus, lėktuvas nu
sileido, pasiėmė kalinius, prisi
pylė gazolino ir išskrido į Tri
polį, Libijoje. Čia visi arabai 
buvo sutikti kaip didžiausi he
rojai. Palestinos išlaisvinimo 
organizacija per Libijos radiją 
paskelbė: “Muecheno operacijos 
išlaisvinti herojai saugiai 
leido su savo išgelbėtojais 
joje”.

Šie įvykiai sukėlė didelį 
1 vylima Izraelyje. Prie Vokieti- 
l , ■

jos ambasados įvyko demonstra
cijos. kurių dalyviai kaltino vo
kiečius, jog jie lyg laukė progos 
nusikratyti arabais kaliniais ir 
juos tuoj atidavė, nemėgindami 
nuginkluoti oro piratų. Vokie
čiai — bailiai, šaukė demons
tracijos dalyviai.

Izraelis pasmerkė V. Vokie
tiją už nedovanotiną veiksmą, 
kuris ateityje padrąsins arabus 
toliau grobti lėktuvus ir žudy
ti žmones. Už Bonos lengvabū- 
.dišką .elgesį užmokės nekaltos 
aukbs’ ateityje. Pasaulis nieka
da - nenugalės rteroristųrTrert visr — 
taip elgsis, kaip Bonos vyriausy
bė, sako Izraelio ministeris Ga- 
lili. 4

Savo ruožtu, Izraelio aviacija 
vakar du kart puolė Sirijos te
ritoriją. Pirmame puolime tai
kiniais buvo keturi arabų pa
bėgėlių kaimai, kur prisilaiko 
palestiniečių partizanai. Viena 
pabėgėlių stovykla buvo vos 4 
mylios nuo Sirijos sostinės 
Damasko. Antrame puolime iz
raelitų lėktuvai daužė Sirijos ka
reivines, šarvuotų automobilių 
depus ir gazolino sandėlius. Visi 
Izraelio lėktuvai laimingai su
grįžę į savo bazes.

Buenos Aires lenkų laikraš
tis “Glos Polski” š. m. liepos 21 
d. atspausdino Kazimierz Zdzie- 
chowski’o ilgoką straipsnį apie 
Lietuvą. Apžvelgęs pastarųjų 
metų įvykius Lietuvoje, autorius 
pastebi, kad Lietuva gali virsti 
Sovietų Sąjungos parako stati
ne. Ilgiau sustoja prie religi
nio persekiojimo ir pastebi, kad. 
kaip 19 šimtmety, tautinio at
gimimo metu, taip ir dabar ku
nigai stovi tautinės kovos pirmo
se eilėse. Baigdamas pastebi, 
kad sovietai dažnai sako, jog gu
dai ir ukrainiečiai yra rusams 
labai artimos tautos, o jų kal
bos esančios labai panašios, to
dėl ir turi susilieti j vieną tau
tą, atseit rusų. Tačiau lietuvių 
atveju, sako autorius, šitas ar
gumentas jokiu būdu negali bū
ti panaudotas. (E)

Žydai rūšiuoja senatorius
WASHINGTONAS. — Nau

jai įsisteigusi žydų tyrinėjimo 
įstaiga, apsvarstė visų JAV kon
greso narių laikyseną, jų balsa
vimą įvairiais žydus liečiančiais 
klausimais ir paskelbė, kurie po
litikai kiek vertinti žydų bal
suotojų.

Šimto procentų žydų draugai 
yra penki senatoriai: Hugh 
Scott, Hubert Humphrey. Ab- 
rohom Ribicoff, Richard Schwei- 
ker ir John Tunney.

Sen. Jacob Javits “vertas” 
97',. Sen. Me Govern — 87'/<. 
Blogiausiai įvertintas sen. Eul- 
bright — jis gavo nulį. Nekaip 
žydų akyse stovi ir demokratų 
vadas senate sen. Mansfield, ga
vęs 8.5'-'.

— Apie š. m. spalio 3 d. Vil
niaus sovietų teismo nubaustus 
aštuonis jaunuolius rašo Londo
no “The Daily Telegraph”, at
kreipdamas dėmesį į palyginti 
nedideles bausmes. kas Sovieti- 
joje už politinius nusikaltimus 
visai negirdėta. Mat. teisiamieji 
oficialiai buvo kaltinami ne po
litine veikla, bet neva judėjimo 
trukdymu Kauno gatvėse. (E)
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SKAITYK ’R KITAM PĄTAI’K 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

Ižonėn žengę, 
antrojo žingsnio,

baiminasi.5 Jei mano vai

O toji šuoliais į mus atslenkan
ti pražūtis yra štai kokia.
Pagimdyti, pakalbėti, pasisukio
ti darbovietėje negana: reikia 

žmoniškos veiklos

savos prietarais apklotos' būs
tinės.

Pasimokę iš prancūzų, rusų 
revoliucijų, neruoštame sau pa
našaus likimo, kokį rengė vieno 
krašto karalienė (pyragą vietoj 
duonos badaujantiems patarda
ma valyti), ar kitos šalies ca
ras (pančius — kančias laisvėn 

dedamas). 
Pirmiausia ryžkimės at- į Liaukimės visi gydytojai vien 

simptomus sunkiausios žmoni
jos ligos tvarkę—griebkimės pa
stangų užbėgti už akių negalei, 
nes geriausias gydytojas yra tik 
tas, kuris apsaugo žmogų nuo 
ligos. Nustokime,L. dvasiškiai, 
maldavę Tvėrėją užrišti atsiri- 
šusius mūsų batų raiščius: Tvė
rėjas suteikė-mums patiems jė
gų tokiems' ir panašiems dar
bams. Paleistame tas jėgas kū
rybingiems?' savo ’ asmeniui at-

Frank Zog3S. PresidenC

vaistas, taigi kaip ricina. Nusi
pirkai stiklinę už penkis dolerius. 
Ten vienoj uncijoj yra 14 gramų 
Senuos lapų. O tai vidurius Uuo- 
suojanti medžiaga. Dar Į2% al
koholio yra tam skystyje. Daug 
pigiau tavernoje tokios degtinės 
gali nusipirkti. Na, ir kada mes 
atsisakysime visokių prietarų! 
Geriau, kad kas nors kur nors 
išnešdintų visas tas moterėles, 
kurios prietaruose gyvena ir ki
tiems lengvatikiams mediciniš
kas nesąmones įperša. Mesk 
laukan tą nelemtą skystį ir Pra
dėk karį ant visados gyventi 
sava galva, o jei tokios neturį, 
tai dabar ruduo ■— nenusimink: 
kopūstą ant pečių užsidėjus vie
toj savosios sveikiau pajėgsi gy
venti. Bent tada negalės apgavi
kai išnaudoti, 
nam sutiktam

Nė vienam 
liuosuoj ančių 
kai gydytojas pataria arba kai 
reikia žmogų parengti X-Ray 
peršvietimui ar gulint ligoninėj 
ar'dėl kitų priežasčių kartais 
tenka trumpą laiką imti liuosuo- 
jančius, pvz. po operacijos.

Valgyk lietuviškai sriubas 
tris kartus per dieną, gausiai 
vaisių-daržovių — ir viduriai 
tuštintis ims be jokių penkių 
dolerių pagalbos. Juos geriau 
Baltui ar Lietuvio Sodyboj sta
tysimam Tautiškam kryžiui pa
aukok. Tai bus tiek kūnui, tiek 
jausmams geresnė nauda ne tik 
pačiam^ bet ir artimui.

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ___________

Gana mediciniškų prietarų f
Klausimas. Gerb. Daktare, 

prašau pasakyti, ar verta pirkti 
už .penkis dolerius kaip stiklinės 
didumo skystį — išvarymui — 
sutirpdinimui tulžies pūslėj ak
menų? Chicagos šiaurėje par
davinėjami tokie vaistai vardu 
Chiontus. Perka lietuviai. Nu
sipirkau ir aš. Sako vienai mo
teriškei skaudėję viduriai — ji 
gėrė tuos vaistus ir nustojo 
skaudėti. Kita gėrusi nuo tul
žies pūslės'akmenų, nenorėjusi 
operuotis. Bet jai ėmė galva 
suktis ir ji pasidavę daktaro pa
tarimui — atsigulė ligoninėn 
operacijai. Dabar man galva 
susimaišė, nežinau, kas su tais 
vaistais daryt. Penkis dolerius 
užmokėjau, nesinori mesti lauk. 
Ačiū už pabarimą.

Atsakymas. Vaistas Chion
tus yra vidurius liuosuojantis

nuolių tampa pavyzdingais su
augusiai. Kitaip ir būti negali 
_ ir nebus, kol mes suaugusie
ji neatgimsime troškimui išsi- 
siauginti savyje tikrą žmogų, 
nežiūrint mūsų tautybės, religi
jos, išsilavinimo, visuomeninės 
padėties bei kišenės storio. Vi
si tie ir panašūs kiti dalykai yra 
tik tiek verti, kiek jie padeda 
man, tamstai ir jam, bei kiekvie
nam kitam pavyzdingesniu — 
jausmais sveikesniu asmeniu 
tapti..

Pasiskaityti. Mental Hygiene, 
52:323, July 1968.
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One good reas« is the Payrol Savings 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
are purchased through the Plan. It’s 
helping Americana save more money 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Savisęs 
Plan is such ax easy way to save. All 
you do is sign up wheje you work an< 
the amount you specify is set aside from 
each paycheck and used to buy U.S. 
Savings Bonds. It’s the easy way te 
bald a nest egg.
_You’ve got your reasons to save money. 
There's one great way to do it painlessly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

Pražūtis jaunam ir pagyve
nus am mūsiškiui artinasi' Šuo- 
lla’5 per paskutinį puskapį me
tu Jei mes,nesiimsime reikia
ma s savųjų apsaugos, mes au 
savo vaikais užtikrintai visų ne
garbingiausiai pražūsime. Kol 
dar ne viskas prarasta, ryžki
mės atgimti tikrai veiklai — sa
vęs sr savojo jaunimo išgelbė-( besiveržiantiems 
jimųi. f 
sisakyti prietartingo gyvenimo 
visose savo veiklos srityse. Tiek 
gydytojai, tiek dvasiškiai — tė
vų mokytojų ir kiekvieno dar 
galvoti bei jausti žmoniškai pa
bėgančio talkinami — stokime 
pirmieji gelbėti savęs ir savų
jų^ visus antraeilius (Mortos, 
e angeliškai tariant) savus nų- 
site'kimus bei veiksmus atidė-

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
pastoly reikalus visos mū 
'U apylinkes.. Dėkojame 
i u;ns už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
■r ateityje. ' 'V***
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000.

Mes neatlikom savo pareigų 
savai jaunajai kartai dvejopai 
prasikalsdami: 1. mes jos nu
siskundimų neklausėme, ir 
kartais klausėme 
jome.

Pajėgiausias’ š’i* 
minių negalavim 
Roy W. Menninger, M. D 

kad dabartiniu

U.S. Savings 
Bonds.

II tomas, 1%2 m. Gražiais viršeliais. Kaina §5.00
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knyga galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikią 
pridėti _ 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų'' ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NA U JI ENDS

1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiy 
jūsy namo pagerinimy duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiu 
reikalu? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavu^ namus.

Visuomenės apsileidimas iššau
kia jaunuolio protestavimą
•Minėtas dvasinių — jausmi

nių ligų žinovas tvirtina, kad da
bartinis jauno žmogaus įvairio
pas triukšmavimas yra simpto
mas baisios jį apėmusios nege
rovės: visuomenės nepajėgumo 
suteikti jaunuoliui atsakančią 
vietą savųjų tarpe. Juk mūsų 
visuomenė jaunimą laiko praei
nantį nemalonumą' sukeliančiais 
asmenimis. Jaunimo reikalai 
laikomi mūsų darbų trukdymu. 
Nekreipti dėmesio ir laukti, kol 
tas jaunimo sukeltas negerumas 
praeis, dažnas suaugusiųjų taip 
nusiramina. Kitais žodžiais, iš
eina, kad visuomenė jaunimą lai
ko nevykusiu vaikystės tęsiniu. 
Tik ji laukia, kol mylimas vai
kelis pereis jaunuoliškus pavo-

Chicago Savings
and Loan Association

krašto jaus- 
ivarkytojas 

virti
ną, kad dabartinių jaunuolių 
vargai yra daugeriopi. Ar mes 
žinome, kad kas dešimta neiš
tekėjusi septyniolikmetė pasto
ja? Ar mes girdėjom, kad 60% 
jaunuolių išteka būdamos sun
kumoj ? Ar mums yra žinoma, 
kad netekėjusių, dar 18 metų ne
sulaukusių, motinų skaičius nūo 
1940 metų ketveriopai pagausė
jo? Ar mums nieko nesako tie
sa, kad kas antros jaunuolių ve
dybos baigiasi skyrybomis dar 
keturių metų vedybinio gyveni
mo nesulaukus? Ar mums gir
dėta tiesa, kad šiandien gatvė
je sutinkamos tarp 15-18 metų 
amžiaus moteriškės sudaro 40% 
visų tos lyties atstovių?

Jaunuolių negerumams dar 
galo nesimato. Tarp 10 ir 17 
metų jaunuolių trys iš šimto 
šiais metais bus apkaltinti nu
sikaltimu. Pernai beveik milijo
nas vaikų buvo teisiami šiam 
krašte ' už nūsikaltimūs. Neįti
kėtinaibaisūs narkotikų vartoji-'i 
mo šiame krašte pagausėjimas 
išgąsdino visus, Įskaitant Bal
tuose Rūmuose gyvenančiuosius. 
Virš pusės visų jaunuolių uni
versitetuose ir žemesnėse mo
kyklose jau vartoja Įvairius nuo
dus: marinuaną, amphetaminus, 
barbitūratus ir LSD.

Kitus teisti — save teisinti mes 
visada esame pasirengę

Išgąsdinti savų jaunuolių 
triukšmavimų, mes tuojau ima
me save teisinti. Mes gėrimės 
savo pamaldumu, savo teisingu
mu, savo, išmintimi, iš aukšto 
žiūrėdami Į triukšmaujančius, 
didžiai jausmais sumenkusius 
jaunuolius. Baimės ir pyčio pil
ni, mes nepamatuotai imame pul- 
ti jaunimą: neatlaidžiartnusitei- 
kiame dėl jaunimo elgesių, tuoj 
pildome jų reikalavimus arba ąt-. 
sukame nugaras jų rūpesčiams, 
reikalams ir būtiftumams — ir, 
pagaliau, visai nekreipiame dė
mesio į-jauno žmogaus šauksmą, 
tiesa gana triukšmingą — gel
bėti jį nuo tikros pražūties.

Šitokia suaugusiųjų laikysena 
dėl jaunuolių pagrįstoj- reikala
vimų tik didina kiekvienam sun
kenybes. Jaunuolis, ima jaustis 
nesuprastas vyresniųjų. Mes ta
riamės besielgia teisingai ir 
jaunuoliams naudingai, kai tik
rumoje savo išgąsčiu ir pykčiu 
bei pamokslavimu mes nieko ge
ro — kūrybiško jaunuoliams ne- 
suteikiam. Blogiausia, kad mes 
reikiamai nesielgdami, nustu- 
miam šalin savus, būtinai atlikti
nus darbus savai jaunajai kar
tai. Mes save laikydami teisin
gais, nekreipiame dėmesio Į svar
biausią reikalą: į mūsų visuo
menės nepajėgumą tvarkyti jau
no žmogaus reikalus. Mes krei
piame dėmesį į simptomus — 
taip triukšmingai jaunuolių 
mums perduodamus, o pamiršta
me rimtas negeroves, kurios tuos 
simptomus jaunuosiuose iššau-

ir išsigąstam. —Ar tokia nelai
mė neištiks mano vaikus, daž
nas
kas pateks narkomanijos tink
lan, ar ne aš būsiu kaltas? šiais 
suiručių ir dvasinių audrų lai
kais minėtos statistikos maišosi 
kartu su tėvų baimingumu ir 
mus baimė apima, žiūrintį šian
dieninio jaunimo ateitį.

— žinoma, kad šiandieninis 
jaunimas yra nepatikimas, aud
ringas ir nusikalstamumui lin
kęs, dažnas galvojam. Staigus 
automobilio padangų cypimas 
artimame "gatvės kampe tuoj 
mums primena, kad tai jaunuo
lio pramuštgalviškumas, nors 
mes tikrai m ežinom, kas taip ne
žmoniškai trankosi gatvėmis. 
Kai pamatom gatvėje besibū
riuojančius jaunuolius, nors jie 
nieku dėti būtų, tik iš sporto 
aikštės į namus grįžtų — mes 
tuoj baiminamės, ar nebūsim 
apiplėšti.

Philomena D. Pakel, President
WESTERN A V E. TEL.: GR 6-7575
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MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS $8632 

PHONE: Ž54-M71

New Yorke yra mokykla, vadovaujama ponios Beispiel, kur jau 10 
metu naudojamas 44 raidžiu alfabetas ir jauni mokiniai iimoksta 

skaityti suprastintu i. t. a. būdu (initial teaching alphabet).

jus ir taps ateities žmogum. Mes 
dažnai įsivaizduojam esą hu- 
akrįaustieji, o jaunuoliai 
su skriaudįjai. Jausdamiesi esą 
jaunuolių aukomis, pradedame 
au jais raminimo ir papirkinėji- 

' mo pilną gyvenimą: perkame 
jiems naują mašiną, elektrinę gi 
tarą, arba vis didiname, duoda
mus jiems arbatpinigius, ten
kindami kiekvieną jų pareikala
vimą. Visa tai mes jiems teikia
me, kad tik jie prasišalintų iš 
mūsų akių.

Toks ir panašus jauno žmo
gaus šalinimas iš savos visuo
menės sukelia jaunime protestą. 
Jis pradeda darbais šaukti: — 
“•Protestuoju”. Tuomi jaunas 
'mogus nori pasakyti kaip dide
lis yra mūsų apsileidimas jau
nuoliui nesuteikiant galimybės 
artimiau bendrauti — dirbti vi
suomenėje. Vaikui ir jaunuoliui 
nurodomas vienui vienas kelias: 
baigti mokslą. Šitokį išskyrimą 
labiausiai jaučia penkiolikme
tis. šalia mokyklos lankymo, jis 
nieko teisėtai negali daryti vi
suomenėje. Jis negali nelankyt 
mokyklos. Jis negali dirbti, svai
gintis, rūkyti. Jis negali maši
nos vairuoti, išskyrus mokyk
lon dr iš mokyklos į namus. Jis 
negali vesti, balsuoti, kariuome
nėn stoti, ir, žinoma, hingo loš
ti bei kaip kitaip “gembliuoti”.

Išvada. Neužvertame akių 
saviems nežmoniškumams, rei
kalaudami žmoniškos elgsenos 
iš jaunuolio. Pramatytame sa
vo netikusios elgsenos pasėkas. 
Energijos ir smalsumo kupinas 
jaunuolis yra viliojamas suau
gusiųjų į blogį. Jis mato vyres
niųjų laisvai ir perdėtai pasinė
rimą į‘ įvairiausius nežmonišku
mus. Jis stebi skelbimus, skir
tus suaugusių malonumams, ku
rie jaunuoliui draudžiami. Ko
kios burtininkės jėga tas jau
nuolis gali staiga tapti subren
dusiu jausmais, atsakingom pa
reigom pasirengusiu vyru, ger
biančiu save ir artimą žmogum, 
kada jis buvo vyresniųjų moko
mas blogiausių dalykų? Už tai 
nenuostabu, kad labai mažai jau-

PAGYVENUSIŲJŲ APSILEIDIMĄ
Jaunimas kviečia mus dvikovon dėl to, kad mes 

jiems tinkamos vietos savoj aplinkoj neparuošėm.
Roy W« Menninger, M,.D.

malonu kiekvienam keltis iš vi
sokeriopo miego— tiek kūniško, Į sakantiems ir amžiui pritaikin- 
tiek dvasiško — jausminio, visi į tiems veiksmams (atsikaskime 
iki vienam turime laiku keltis užkastus taleriūs, evangeliškai 
ir stoti į sunkiausią darbą — sa- kalbant)
vo ir savųjų dar bent kiek žmo- kaip pradėsime Tvėrėją garbinti 
nykesnei ateičiai užtikrinti. Pa 
s'ryžę geriems veiksmams —

Jam ir žmogui priimtiniausiu 
būdu. Tik tada mes pajėgsime 

pirmą žingsnį žmoniškėjimo ke- pritraukti visus' likusius saviš- 
neatsisakykime kius prie sunkių nuo tikros, ne- 
, nors ir labai garbingos jr greitai atslenkan- 

nsmalonu bus mums žygiuoti išį čios -p'ažūties apsaugos darbų.



ALFONSAS NAKAS

Detroite buvo j landų. Galėčiau apie tą jo odi-Į 
i • ei rudeniška, perdėm sėją smulkmeniškai papasako- 
biaun diena nuo anksčiausio ry
to iki vidurnakčio. Mažiausia 
du šimtai mūsų ją savo kailiu 
patyrėme, važiuodami dešimtis 
myliu iki Lietuvių namų, ieško
dami vietos automobiliams pa
statyti, per drumzlino vandens 
balutes irdamiesi į prieangį. Kai 
tokią dieną pasijudini iš šiltų 
namų, tai imi bijoti, jog tu vie
nas ten ir tebusi. Bet kai vos 
beįspraudi savo mašiną į per
pildytą aikštę, kai prie durų pa
tenki į eilutę, kai šalia scenos 
matai jaunuolius besiklijuojan- 
čius barzda, kai moterys baltai 
dangsto stalus ir dėlioja gėles 
bei puodelius, kai visi, lietų nu
sipurtę, vėl šventiškai atrodo ir 
sveikinasi, tai pamažu pusiaus
vyrą atgauni. šitaip buvo atė
jus į Vytauto Alanto 70-tojo 
gimtadienio iškilmes.
Dr. K. Karvelis apie V. Alantą

Kad iškilmės vietoj trečios 
prasidėjo pusvalandžiu vėliau, tai 
šį kartą visiškai ne publikos kal
tė. Ogi pats solenizantas, pa
aiškėjo, važiavęs nuo savų na
mų iki Lietuvių namų, apie tu
ziną mylių, net dvi su puse va-

ti, nes pats girdėjau iš kelių pa
sakorių lūpų, bet verčiau palik
siu pasipasakoti pačiam Vytau
tui Alantui, kai rašys naują ro
maną. -

Iškilmes pradėjo trumpu žoy 
dėlių vyriausias jų c rengėjas, 
nes Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos, Detroito skyriaus v-bos pir
mininkas (šiais metais pirmi
ninkaująs ir LB apylinkei)* Vla
das Selenis. Jis sakė, jog pagal 
darbus V. Alantas turėtų būti 
dešimčia ar dvidešimčia metų 
senesnis, o pagal išvaizdą — 
tiek pat jaunesnis. Pakvietęs ir 
į sceną atvedęs jaunutę, grakš
čią, meilią programos pranešė
ją Rūtą Čerškūtę, neapsiriko: ji 
iki pat galo akademinę progra
mą tvarkė labai gerai.

“Vytauto Alanto ir jo kūry
bos pagrindiniai bruožai” — ši
taip buvo pavadinta dr. Kazio 
Karvelio paskaita.' Visiškai' už
temdytoj salėj beviltiška buvo 
ką nors į bloknotą pasižymėti, 
tad ir palikau savo žurnalistinius 
instrumentus kišenėse. Nebega
liu dr. K. Karvelio paskaitos ap
rašymo pradėti kokia reikšmin- 

I ga citata, nors visas pagrindi- Rašytojo žurnalisto Vytauto Alanto 70 mėty sukakties minėjime • akademi
joje spalio 22 d. Detroito Liet, namuose dr. Kazys Karvelis skaito paskaitą 

"Vytauto Alanto ir jo kūrybos pagrindiniai bruožai".
Nuotrauka K. Sragausko

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

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų' žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

• , Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACTJpJE

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

čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
" ■ į

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

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

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

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl, Metais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

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

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

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU f VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL S3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 40 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju<>- 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS.

Į- 52 psl., $1,00. v -
Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 173* So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$ 
atsįlankanr darbo valandomis arba užsakant peštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą

nes paskaitos dalis neblogai at
simenu. Prelegentas pasakė, ka
da, kur ir kokia pavarde Vytau
tas gyvenimo kelionę pradėjo 
(1902 m. birželio 18 d., Sidabra
ve, Naujamiesčio valsčiuje, Pa
nevėžio apskrity, kaip Adomo ir 
Agnieškos Jakševičių sūnus), 
kada ir kodėl pavardę pakeitė, 
kur, kada mokėsi, kur kada, ką 
dirbo. Apie kūrybą kalbėdamas 
priminė, jog sukaktuvininkas 
yra parašęs 25 knygas. Ilgiau
sia apsistojo ties Pragaro Po
švaistėmis ir Amžinuoju Lietu
viu, kadangi abu šie veikalai yra 
giminingi ir juose yra sudėta vi
ta autoriaus pasaulėžiūrinė filo
sofija. Paskaitą dr. K. Karve
lis-rėmė citatomis, ypač iš Am
žinojo Lietuvio. Paskaitoje bu
vo panagrinėta ne tik V. Alanto 
filosofija, bet ir jo beletristikoje 
svarbią vietą užėmusios meilės 
scenos.

I Kūryba aktoriaus interpretacijoj
• Paskaita buvo akademiškai 

rimta, bet dėl gausybės gerai pa
rinktų citatų ir ne sausa, ir viso
kiai publikai lengvai įkandama. 
Ne tik ilgi plojimai nuo scenos 
į salę grįžtantį dr. K. Karvelį 
pasitiko, bet ir į priekį su iš
tiesta ranka, žengęs pats Vy
tautas Alantas.

' Kazys Gricius, iš profesijos 
mokytojas, bet iš pamėgimo ak
torius, daugelį kartų vaidinęs 
Zuzanos Arlauskaitės Dramos 
mėgėjų sambūryje ir retkar
čiais Justo Pusdešrio Alkos ko
lektyve, apie septyniolika minu
čių skaitė V. Alanto kūrybą. Pa
sirinkęs skirsnelį iš Amžinojo 
Lietuvio II knygos pabaigos, kur 
rašytojas Morkus Sintautas, li
gos ir nevilties apimtas, minty
se ar haliucinacijose susitinka 
su savo veikalų herojais ir veda 
su jais pokalbius. Rodosi, aš 
pats minimą knygą labai ati
džiai skaičiau, nes, vėliau pa
aiškinsiu, turėjau prie jos pirš
tus prikišti, bet K. Griciui skai
tant savo ausimis netikėjau, jog 
tai čia tas pats Sintautas. Ge
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslu. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:
• NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
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dingai turiu prisipažinti, jog ma
no Sintautas manes visiškai ne
jaudino. o, Griciaus Sintautas 
beveik ašarą spaudė...
Jaunimas... šiapus ir anapus 

-- uždangos
Po K. Griciaus dar turėjo sek

ti scenos veikalo ištrauka, Am
žinojo Lietuvio pristatymas 
skaitytojui ir solenizanto V. 
Alanto žodis. Dar reikėjo pus
antros valandos. Tai čia buvo 
padaryta pertauka, prieš kurią 
sugiedotas Lietuvos himnas.

Ištrauka iš V. Alanto kome
dijos šiapus Uždangos suvaidi
no, išskyrus tik vieną suaugusį, 
žalias jaunimėlis. Prie vaidin
tojų — vėliau." Apie jaunimą 
kalbėti pradėjęs, turiu grįžti į 
akademinės dalies vidurį, kur pa
likau du iškiliuosius jaunuolius. 
Tai studentai Karolė Veselkaitė 
ir Robertas Selenis. LŽS centro 
valdyba, pažadėjusi stipendijas 
jauniesiems spaudos bendradar
biams, kurie savo straipsnių bei 
korespondencijų iškarpomis įro
dys lietuvių spaudoje dalyvavi
mą, šalia kelių čikagiečių, su
laukė ir abiejų minimų detroi- 
tiečių reagavimo. Vadinamos 
stipendijos buvo paskirstytos 
vienkartinių piniginių premijų 
pavidalu. Vienas iš antrosios 
premijos laimėtojų kaip tik ir 
buvo Robertas Selenis, o viena 
iš trečiųjų — Karolė Veselkaitė. 
Į sceną buvo iškviesti iškilmės- 
na atvažiavę net du LŽS c. val- 
aybos atstovai: vicepirm. Vla
das Būtėnas ir iždininkas Jurgis 
Janušaitis. Po trumpo J. Ja- 
nušaičio sveikinamojo žodžio, 
abu laimėtojai gavo po čekį, ,pu
blikai gausiai plojant. Gi VI. Se
lenis savo sūnui ir Karolei čia 
pat grąžino iš LŽS c. v-bos at
gautus albumus su jų straips
nių iškarpomis. Abu jaunieji 
darbuotojai (R. Selenis ir pil
nateisis LŽS narys!) čia pat bu
vo apdovanoti savo vienminčių : 
Gintė Damušytė ateitininkų var
du Karolei įteikė metinę Aidų 
žurnalo prenumeratą, o Kasty
tis Karvelis, skautu vardu, Ro
bertui — % Stefanijos Rūkienės 
knygą Grįžimas į laisvę.

Tuo tarpu grįžkime prie vai
dinimo šiapus Uždangos, čia ge
riausias Detroito lietuvių akto
rius, gi kaip dabar įsitikinome 
ir neblogas režisierius, Karolis 
Balys į sceną paleido šešius jau
nuolius: Saulių Jankauską, Ra
są Žemaitytę, Ramunę Rūkšte- 
lytę, Saulių Petrulį, Laurą Pe
trulytę ir Rusnę Baltrušaitytę 
(ji buvo pranešėja). Ir ką gi? 
Gimė viena aktorė, Rasos Že
maitytės asmenyje. Iki šiol vai
dinusi tik lituanistinės mokyk
los vaizdeliuose, dabar ji gavo 
kaprizingos, nervingos jaunos

ponios rolę ir sukėlė visų nuo-1 čiau, nebominėsiu pavardėmis nė; karui Įpusėjus, į mpnės langus, 
stabą. Buvo dar pora neblogai 
vaidinusių, bet jų pavardžių ne
beminėsiu, kad nenuskriausčiau 
tų, kurie, deja, tik padėjo savo 
monologais, kad vaidinantieji 

■vaidintų.
į Dar man neteko su Vytautu 
Alantu kalbėti apie “šiapus ir

, anapus uždangos” iškilmėse da- 
, lyvavusius jaunuolius. Tik ma- 
; čiau iš balkono, kaip jis, vaidi- 
' nimui pasibaigus, plojo. Ir stebė
jau balkonan susirinkusius apie 

! dvidešimtį studentų. Ir girdė- 
: jau, kaip jie juokėsi sekdami 
i j uokingus komedijos dialogus. 
! Ir prisiminiau, kaip Alantams 
bei jų giminėms į,salę įžengus, 
studentė Aida Smalinskaitė ir 
studentas Linas Mikulionis pri
segė po gėlę. Jaunimas šiapus 
ir anapus uždangos! Spėju, jog 
Vytauto Alanto širdis tuo jau-

1 nimu labiausiai džiaugėsi.
V. Alantas apie savo kūrybą
Pagaliau, šių eilučių autorius 

buvo gavęs'įsakymą iš iškilmių 
rengėjų, pristatyti Amžinąjį Lie
tuvį. Buvo norėta, kad tatai pa
daryčiau per 3-4 minutes. De
ja, visus kitus bebardamas, kam 
jie tiek ilgai užtrunka, ir pats 
su pristatymu užtrukau net vie
nuolika minučių. Tai jau aiškus 
senatvės pažymys. Bet, atrodė, 
negalima trumpiau, ir tiek...

Ir tuomet jau buvo leista kal
bėti pačiam sukaktuvininkui. 
Kalbėjo apie savo kūrybą ir sa
vo filosofiją. Ne atsitiktinai 
daugiau sustojo ties iPragoro Po
švaistėmis ir Amžinuoju Lietu
viu. Ir citatomis ir čia pat pa
rinktais žodžiais aiškino, jog 
Amžinajame Lietuvyje ieškojęs 
sintezės tarp senosios Lietuvos 
bei senosios religijos ir dabar
tinės krikščionybės. Aiškino ir 
kaip sunku yra dabar lietuvišką 
knygą išleisti. Dėkojo paskuti
niųjų veikalų mecenatams, juos 
pavardėmis išminėjęs. Sakė, bū
siąs dėkingas, jei ir Šventaragio 
II'tomui bei ateities veikalams 
leisti rastųsi mecenatų.

Vaišės ir sveikinimai

vieno. Tokios kalbos, be'jokios} 
abejonės, įdomiausios būna pa
tiems kalbėtojams.

Visa eilė sukaktuvininko 
draugų bei įvairių veiksnių vir
šūnių atsiuntė sveikinimo laiš
kus bei telegramas iš įvairių 
JAV miestų ir net iš Australi
jos. Nebežymėdamas sveikinto
jų titulų nei iš kur jie, besumi
niu* tik pavardes: Juozas Rajec
kas, .Stasys Barzdukas, Liudas 
Dovydėnas, Alė Rūta, Stasys 
Santvaras, Janina Narūnė-Pakš- 
fienė, Algirdas T. Antanaitis, se
selė Rita-Antanina, Aleksas Lai- 
kūnas, Genovaitė ir Jonas Vėb
ros, Antanina Adomėnienė, Kon
stantinas Petrauskas, Marija ir 
Balys Raugai, Leonardas šimu
tis, Antanas Rūkštelė, Stanley 
Balzekas, jr„ Antanas Skirka, 
Juozas Žilevičius, Kazys Ražaus- 
kas.

Svečių tarpe iš kitų miestų 
salėje buvo Ada ir Aleksandras 
Jociai iš Toronto, kun. Žvirb
lis (nežinau, deja, iš kur), Stasė 
Liaugaudienė bei Magdalena ir 
Vladas Selevunčikai iš Bostono, 
Balys Gražulis su ponia iš Flin- 
to, Pranas Turūta iš Grand Ra
pids, didelis būrys tautiečių iš 
Windsoro ir au minėti LŽS c. 
v-bos nariai Jurgis Janušaitis 
ir Vladas Būtėnas iš Čikagos.

Giliam, tamsiam rudens va-

įkyriai barbenant šaltam lietui, 
Vytautas Alantas dar kartą mos
telėjo ranka ir dar kartą prabi
lo. Dabar jis dėkojo visiems 
sveikintojams, visiems pobūvio 
dalyviams, visiems rengėjams, 
ypatingai Bronei ir IJadui Se- 
leniams, kurie kitas ir kitus 
taip tvarkingai į vietas buvo įs
tatą ir patys daugiausia dirbę, 
kad pobūvis pasisektų.

Atsisveikinant Čikagiškis ma
no kolega ir bičiulis pasidžiaugė, 
kad Detroitas surengęs neblo
giau už Čikagą. Tik, sako, kodėl 
jūs Vytauto Alanto kaip žurna
listo nė kiek neparyškinote. 
Hmm? Gal jo ir tiesa. Bet Vy
tautas Alantas, 
dį tardamas. 
Tad gal labai 
me?...

nė paskutinį žo-- 
nepriekaištavo.

nė nenusikalto-

juodi plaučiaiTokio šunu
C

Japonijos sostinės Tokio oras 
tiek užterštas, kad didžioji 
šunų dalis jau turi “juodus 
pigučius”. Dr. Kazuo Takeino- 
to padarė 2000 valkatų šunų 
skrodimą rado, kad iš kiekvie
nų penkių, keturi šunys turi 
juodus plaučius, o penktasis 
serga plaučni vėžiu.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

V. Alantai kalbėti baigus, pro
gramos vedėjai ženklą davus, pu
blika sugiedojo ilgiausių, laimin
gu, darbingų metų. Visa svita 
sėdo už stalų kitoje salėje ir, 
žurnalistienėm kavą pilstant, 
prasidėjo vaišės. Dabar sveiki
nimų skaitymo ir kalbų sakymo 
programai vadovavo Kastytis 
Karvelis. Bijodamas, kad kurio 
kalbėtojo pavardės nepraleis-

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - kaip pavasaris, ktris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimt-ųtu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pauiažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

mato, 126 psl Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos, 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIODI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolilus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. S5.00,

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščių šilelis”, vertimas. 42 psl. S2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL S1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $8.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI.. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. .70 psl., $1.00.
20. Eiena-Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL S2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. S3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.W.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.
IN A W A

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000,

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

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

1800 So. Halsted St. Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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$12.00 
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okupacija skau-
ir Lietuvos Už- 

Iš okupantų

prezidentų kalbos ir raštai. Prezidentas Niksonąs dažnai 
užeina j šią biblioteką reikalingiems dokumentams pa
tikrinti.

Amerikoje padėti stiprūs demokratiniai pagrindai 
kraštui valdyti. Krašto prezidentu yra žmogus, daugiau
sia balsų gavęs laisvų ir demokratinių rinkimų metu. Nei 
prezidentas, nei valstybės pareigūnai žmonių nebijo. Jie 
vykdo gyventojų daugumos valią ir praneša žmonėms 
apie valstybės planus ir vyriausybės užsimojimus. Spau
dos konferencijos metu suvažiavusieji redaktoriai gavo 
didoką pluoštą tikslių ir naudingų informacijų, kurias 
perduos skaitytojams. ... ...

DIENRAŠTI “NAUJIENAS
JOS VISAD RAŠO 

TEISYBĘ

“Krėvė Mickevičius 
min Kaunas

Kadangi Sovietų 
Lietuvą jėga okupavo 
ir kadangi Lietuvoje 
vvriausvbei ir suvereninei tei
sei veikti neleidžiama, tai visi 
dabar Lietuvoje daromi aktai 
yra ne Lietuvos Vyriausybės 
arba žmonių aktai, bet Sovie
tų Rusijos aktai ir kaipo tokie 
neprivalomi suvereninės Lie
tuvos pareigūnams bei lais
viems piliečiams.
Petras Daužvardis Konsulas”.

Vargiai Krėvė Mickevičius ką 
žinojo apie tokias jo vardu 
siuntinėjamas telegramas.

Velionio Daūžvardžio nusis
tatymą nusako ir toks atvejis. 
1960 metais velionis minėjo 65 
metų amžiaus sukakti ir 35 
metų sukaktį Lietuvos diplo
matinėje tarnyboje. Ryšium 
su tuo kunigas dr. Prunskis tu
rėjo ilgesnį. pasikalbėjimą su 
sukaktuvininku. Tarpe kitų 
klausimų buvo ir sekantis:

— Kokius dar turite planus, 
svajones, ryšium su ateitimi?

(Nukelta į 5 psl.)

klasėje prapuldavau. Mokytojas jau išeidavo, o aš 
vis dar girdėdavau jo žodžius ir sukeltus vaizdus. Ma
tyt, kad ir mokytojai tą mano silpnybę pastebėdavo.

Atsimenu mokytoją Gylį. Man atrodė, kad jis bu
vo rusas. O gal ir lietuvis, nes jo pavardė labai jau lie
tuviška, bet jis tiktai rusiškai tekalbėdavo. Galimas ir 
toks atsitikimas, nes vietomis mokytojams buvo už
drausta lietuviškai kalbėti. Klasės, kur neleisdavo 
dėstyti lietuvių kalbos, viskas turėjo būti rusiška. Aš 
pats rusiškai jau buvau gerokai pramokęs. Klasėje ga
lėjau laisvai rusiškai kalbėti. Visas knygas skaityda
vau tiktai .rusiškai. Lietuviškai skaitydavau tiktai tuos 
spausdinius, kuriuos tėvas slaptais kebais gaudavo.

Vieną kartą, atsimenu, mokytojas Gylis, susirado 
mano tėvus ir jiems pasakė:

— Leiskite šį vaiką mokytis. Iš jo gali būti mokytas 
žmogus.

Jis, maty t, buvo labai geros nuomonės apie mane. 
Mano tėvams patiko tokia opinija, bet jie nekreipė į 
ją jokio dėmesio. Gero mokytojo jie nepaklausė ir ma
nęs i aukštesnę mokyklą neleido. Buvau laimingas, kad 
gimiau turtingame tėvo ūkyje, bet buvau nepatenkin
tas, kad negalėjau siekti aukštesnio mokslo.

Mano tėvas, rodos, buvo protingas žmogus. Jis pats 
buvo daugiau prasimokinęs, negu kiti Bliuviškių ūki
ninkai, bet kalėjimas, areštai ir' reikalas išleisti tokią 
stambią pinigų sumą, matyt, jį sulaikė. Jis taip pat 
nenorėjo, kad aš patekčiau į caro kariuomenę. Jam 
pačiam teko trejis'metus būti caro kariu, todėl jis ne
norėjo, kad aš? eičiau karo tarnybon. Tėvas nebuvo 
pacifistas, bet jis norėjo apsaugoti savo vaiką nuo pa
žeminimo ir kitų kančių, kurias tenka iškentėti kiek
vienoje didesnėje kariuomenėje.

Kai pasakiau, kad noriu mokytis, tai jis nuvedė

Gyvenimą Amerikoje pradė
jo nuo sunkaus fabriko darbo 
su septynių dolerių uždarbio 
savaitėje. Bet nei svetimas 
kraštas, nei svetima kalba, nei 
sunkus fabriko darbas ir neda- 
tekliai jauno emigranto nepa
laužė. Jis tvirtai ir pastoviai 
veržėsi pirmyn. Jau 1915 me
tais Daužvardi matome nariu 
lietuvių organizacijose, o už 
kebų metų ir jų vadovybėse. 
1920 — 1923 metų laikotarpy
je buvo Katalikų Moksleivių 
Susivienijimo sekretorius ir 
pirmininkas; 1924 — 1925 me
tais Lietuvių Katalikų Darbi
ninkų Sąjungos ir Lietuvos Vy
čių vicepirmininkas, šalia vi
suomeninės veiklos, Daužvar
dis neužmiršta ir mokslo. Per 
keturis metus sunkaus darbo

Aš taip pat svajojau apie širdies išliejimą, bet pas 
mane šios svajonės nebuvo tokios didelės. Mane la
biausiai traukė mokslo paslaptys. Negalite Įsivaizduoti, 
kaip mane žavėjo skaičių kombinacijos. Kai aš pra
mokau pačių pagrindinių matematikos taisyklių, tai 
negalėjau atsigėrėti skaitmenų galia ir misterija. La
biausiai mane stebino nulis. Vienas reiškė vieną vie
netą, antras reiškė antrą, bet nulis nieko nereiškė. O 
kai jį pristatydavai prie vieno, tai jis pakeisdavo visą 
eilę. -Dar vėliau, kai įsitraukiau į geometriją ir trigo
nometriją, tai nustebimui galo nesimatė.

Aš prasėdėddavau valandų valandas, betraukda
mas šaknis ir beskaičiuodamas sekansus ir kosekansus. 
Juos surašydavau eilėje ir sekdavau, kaip proporcin
gai jie augo arba mažėjo. Visur tas pats gražus ir pa
slaptingas matematiškas ritmas.

Mane žavėjo fizika, gamtos mokslai, o labiausiai 
stebėjausi chemijos stebuklais. Man patiko rašyti, bet

Informuoja krašto gyventojus
Labai dažnai prezidentas Niksonąs pasisako svarbes

niais krašto reikalais, o praeitą penktadienį aukštas vie
tas užimantieji JAV vyriausybės pareigūnai informavo 
etninių grupių laikraščių redaktorius ne tiktai apie šian
dien vedamą-JAV vyriausybės vidaus ir užsienio politiką, 
bet gana plačiai pasisakė ir apie tos politikos tikslus. 
Krašto piliečiai gali būti daug našesni, jeigu jie žino, ku
riais sumetimais vyriausybė daro svarbesnius ir ne tokius 
jau svarbius žingsnius.

Sovietų Sąjungoje ir komunistų valdomoje Kinijoje 
vyriausybė krašto gyventojų visai neinformuoja. Komu
nistų valdomuose kraštuose turi vadinamas propagandos 
ministerijas, kurių tikslas vesti propagandą, bet ne duoti 
tikslių žinių apie vidaus ir užsienio įvykius. Specialiai 
paskirti slapti sovietų valdžios pareigūnai vedė derybas 
su Hitleriu Antrajam Pasauliniam Karui pradėti, tuo tar
pu krašto gyventojai nieko apie tai nežinojo. Apie tas de
rybas jie patyrė, kai Hitlerio užsienio ministras Ribben- 
tropas atvyko Į Maskvą ir pasirašė susitarimus karui pra
dėti ir Rytų Europai pasidalinti. Hitleris, privedęs Vo
kietiją prie baisios katastrofos, pats nusižudė, o Deka
nozovą, vedusį slaptas derybas su naciais, patys komu
nistai sušaudė, bet sovietų karo jėgų iš okupuotos Lietu
vos rusai dar neatšaukia.

Komunistų pavergtų kraštų gyventojai pirma žinias 
patiria iš užsienio radijo, o vėliau svarbesniais reikalais 
pasisako ir sovietų valdžia. Tuo tarpu Amerikoje reikalai 
kitaip tvarkomi. Amerikoje yra spaudos ir žodžio laisvė. 
Spauda pasisako visais svarbesniais klausimais. Gyven
tojai žino kongreso ir- yyriausybės i užsimojimus. Kad? 
krašto gyventojai būtų tiksliau informuoti, Prezidentas

Kokie reikšmingi šie Vinco 
Kudirkos žodžiai kuriuos prisi
mename lygindami dvejas laido
tuves — prieš metus mirusio 
Lietuvos Generalinio Konsulo 
dr. Petro Daūžvardžio ir kiek 
anksčiau mirusio Lietuvą oku
pavusios imperijos buvusio dik
tatoriaus. Dr. Petro Daužvar- 
džio niekas nebijojo, niekas 
prieš jį nedrebėjo, o jį mylėjo 
kaip žmogų, kaip Lietuvos 
laisvės simbolį, o kai jis mirė, 
tai keli tūkstančiai lietuvių ir 
nelietuvių su Chicagos miesto 
burmistru, kardinolu ir sveti
mų valstybių konsulais atėjo 
jam, mažos valstybės konsului, 
paskutinę pagarbą atiduoti.

Lietuvą okupavusios raudo-

šertinę kumelaitę į Prūsus, ją pardavė ir išpirko man 
bilietą kelionėn į Ameriką.

Atvažiavęs Ameriką labai smarkiai nusivyliau dė
de. Dėdė man, manau, kad ir tėvui, buvo parašęs, 
kad mane priims ir padės Kanadojeesiekti aukštesnio 
mokslo. Jeigu būčiau neturėjęs dėdės pažado, tai var
gu ar aš būčiau drįsęs vykti į Kanadą. Aš žinojau, kad 
be kalbos man bus sunku, bet tikėjaus angliškai pra
mokti. Bet iš dėdės aš laukiau finansinės paramos 
mokslo mokesčiams. Man didelis akmuo užgulė ant 
krūtinės, kai Montrealio stotyje niekur jo nepastebė
jau. Dar liūdniau pasidarė, kai nuvažiavau į jo namus 
ir radau jį išvargusį ir dar neapsirengusį (tikrovėje 
dar neišsipagiriojusį) ir sėdintį virtuvėje. Jis turėjo 
žinoti, ką man buvo parašęs ir jam buvo aišku, kad 
jauną berniuką reikia pasitikti nežinomame krašte. Jam 
nereikėjo man nieko pasakoti. Pirmas žvilgsnis į dėdę 
man pasakė, kad tuo žmogumi aš negalėsiu pasitikėti.

Ne vieną kartą esu svarstęs pasitikėjimo klausimą. 
Geriausia pasitikėti žmogumi, kai jį pažįsti. Bet gyve
nime ne visuomet turi galimybės žmogų pažinti. Kar
tais reikia tuojau spręsti — gali pasitikėti, ar negalų 
Ne man vienam, bet ir keliems mano pažįstamiems 
šiuo klausimu padėjo žmogaus šeštas jausmas. Kur 
jis yra, ir kas jį kontroliuoja — negalėčiau pasakyti.

Ji buvo rami ir gerą lygsvarą turinti moteris. Ką ji 
būtų išliejusi tuose raštuose, man būtų sunku pasakyti. 
Gal ji būtų papasakojusi apie motinos meilę vaikams; 
gal ji būtų pasakiusi, kas josios krūtinėj darėsi, kai 
josios vyras, pradėjęs politikuoti, uodegą įkišo ir vi
siems metams buvo pasitraukęs iš ūkio. Jai vienai teko 
rūpintis visais ūkio reikalais. Jai teko rūpintis.ir pini
gais nevien ūkiui, bet ir jo advokatams, • kuriems pini
gas labiau rūpėjo negu ūkininkams padarytas netei
sėtumas.

nueitą kelią. Iš gyvųjų tarpe 
dar esančių Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos narių esu vie
nintelis, kuriam teko su velio
niu kurį laiką dirbti vienoje 
įstaigoje ir tuo būdu jį kiek ar
čiau pažinti.

Velionis buvo gimęs Šiaurės 
Rytų Lietuvoj praėjus lygiai 
šimtui metų nuo to, kai Lietu
va buvo galutinai užkariauta ir 
įjungta į carų Rusijos imperi
ją. Net ir pats Lietuvos vardas 

•buvo panaikintas, Lietuvos te
ritorija išdalinta į kelias guber
nijas bendrai pavadintas Šiau
rės Vakarų Kraštu — Sievero 
Zapadny Krai, Nežiūrint šim
tą metų užsitęsusios okupaci
jos, Daužvardžių šeimoje kaip 
ir daugumoje Lietuvos gyven
tojų lietuviškumo kibirkštėlė 
tebebuvo gyva. 1914-jų metų 
pradžioje, dar devyniolikos 
metų nesulaukęs Petras Dauž
vardis išvyksta į Ameriką. Iš
vyksta gal ne tiek sau asmeni
nės laimės ieškodamas, kiek 
siekdamas laisvės sau ir lais
vės kovoti už rusų priespaudo
je kenčiančius tautiečius, už 
pavergtos Lietuvos laisvę. Jo 
kaip ir kiekvieno iš gimtinės 
išrauto emigranto kelias buvo 
ne rožėmis, bet erškėčiais klo-

kontraversijų. Jo nusistatymas 
buvo tvirtas principiniuose da
lykuose, bet neprincipipio po
būdžio kliūtis, lyg laivo kapi
tonas uolas, 
plaukti.

Lietuvos 
tižiai palietė 
sienio Tarnybą 
kontrolėn patekusios Užsienio 
Reikalų Ministerijos Kaune vi
siems Lietuvos pasiuntinybių 
ir konsulatų tranautojams plau
kė pakartotini įsakymai grįžti 
namo. Veik iš poros šimtų tar
nautojų tų įsakymų paklausė 
tik du ar trys žemo rango val
dininkai. Meskime žvilgsnį 
kaip į šitokį principinio pobū
džio įsakymą reagavo velionis 
Daužvardis.

1940 metų rugpiūčio 13 die
ną Lietuvos Konsulatas Chica
go]e gavo sekančio turinio te
legramą :

“Ryšius su Lietuvos priėmi- 
muSovietų Sąjungos Respub
likų tarpan, konsulato veikla 
nuo rugpiūčio aštuntos sustab
doma, o pats konsulatas likvi
duojamas stop konsulato ar
chyvus ir turtą tuojau perduo
kite artimiausiai Sovietų pa
siuntinybei ar konsulatui stop 
tai atlikus, personalas priva
lo tuojau grįžti Lietuvon. Krė
vė Mickevičius”-.

Susižinojęs su Lietuvos Mi- 
nisteriu Washingtone Povilu 
Žadeikių patyrė, kad jis turi - 
nuspręsti, ar jis nori tą tele
gramą ignoruoti, ar bet ką at
sakyti. Rugpiūčio 17 dieną 
Daužvardis pasiuntė Lietuvon 
sekančio turinio telegramą:

Užsien-

nosios Rusijos 'diktatoriui gy
vam esant prieš jį drebėjo ne 
tik du šimtai milijonų Rusijos 
imperijos vergų, bet ir pasau- 

! lis, kurį jis gąsdino žvanginda
mas automatiniais ginklais. 
Bet kai jis mirė ir kai milijo
nai vergų pajuto, kad jie jo 
gali nebebijoti, tai į amžinastį 
palydėti atėjo vos pora tuzinų 
artimųjų. Tai tokia ryški yra 
meilės galybė,^ meilė žmogui, 
kuris jos užsitarnavo uoliai ei
damas jam patikėtas pareigas 
ir ištiesdamas pagalbos ranką 
vargau- pakliuvusiems tautie
čiams.

Minėdami metines mirties 
sukaktuves meskime žvilgsnį į 
velionio dr. Petro Daūžvardžio

nių įvykių interpretaciją.
Be Naujienų atstovų, į Baltųjų Rūmų vaišes buvo 

pakviesti įtakingiausių lietuvių organizacijų pirmininkai, 
— Dr. Kęstutis Valiūnas, Vyrausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas ir Dr. Kazys Bobelis — Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas. Jiedu atvyko į Washing- 
toną ryte ir pasimatė su visa eile atsakomingų pareigūnų 
Valstybės Departamente ir pasikeitė nuomonėmis su įta
kingesniais senato atstovais. Visą dieną jiedu vizitavo 
Valstybės Departamento pareigūnus ir įtakingesnius se
nato komitetų narius, o vakare JAV prezidentas juodu 
pakvietėį Baltuosius Rūmus vaišėms.

Baltuose Rūmuose kviestiniai svečiai išklausė turi
ningos prezidento kalbos. Vėliau kiekvienas turėjo pro
gos susitikti ir pasikalbėti su atsakomingais pareigūnais 
ir departamentų direktoriais bei referentais. Be to, su
kviesti žmonės buvo prezidento svečiai. Jiems buvo su
teikta privilegija apžiūrėti Baltuosius Rūmus ir pasitei
rauti informacijų ne tik apie šiandieninį krašto gyveni
mą, ’ bet ir apie praeitį. Be visos eilės- praeitį- primenan
čių dalykų, Baltuose Rūmuose yra didelė biblioteka, ku- 

ir Valstybės Departamentas kartas nuo karto sukviečia Irioje yra visi svarbesnieji istoriniai dokumentai, buvusių 
spaudos atstovus ir papasakoja apie JAV užsienio poli
tikos užsimojimus. Naudingiausia, kad tokių trumpų ir 
tikslių informacijų metu redaktoriai gali klausti ne tik 
sekretorius, bet ir kitus atsakomingus pareigūnus apie 
tikslius duomenis ir teisingas informacijas.

Praeitą penktadienį Washingtone buvo sukviesti et
ninių laikraščių redaktorių informacinė konferencija. 
Suvažiavo apie pusantro šimto redaktorių iš kiekvieno 
svarbesnio JAV centro. Iš lietuviškų dienraščių, konfe
rencijoje dalyvavo tiktai Naujienų redaktorius. Iš viso, 
Naujienos turėjo didžiausią atstovybę. Be redaktoriaus, 
konferencijoje dalyvavo Antanas ir Milda Vaivadai, Nau

jienų atstovai Washingtone. Visi atidžiai klausė referen
tų, o vėliau surinko galimai didesnį duomenų kiekį. Visi 
trys Naujienų atstovai dalyvavo Baltuose Rūmuose su
ruoštose vaišėse, išklausė paties prezidento kalbos, lie-i 
čiančios Amerikoje gyvenančias tautines mažumas ir jų 
rūpesčius Europoje likusiais broliais ir seserimis, su sve
čiais pasisveikino ir pavaišino. Prezidentas yra girdėjęs

susitaupęs šiek tiek išteklių 
1918 metais stoja į lietuvių tais 
laikais pamėgtą Valparaiso 
universitetą Indianos valstijo
je. Valparaiso universitete lie
tuviai studentai buvo išsiko
voję lietuvių kalbai tokias pat 
teises kaip ir kitoms svetimoms 
kalboms, už kurias būdavo 
duodamos užskaitos, ameriko
niškai tariant — kreditai. To 
universiteto lietuvių kalbos 
dėstytojų tarpe matome ir 
Petrą Daužvardį.

Gavęs reikalingus pagrin- 
1 dus Valparaiso universitete, 
1922 metais Daužvardis persi
kelia į Georgetown universite
tą Washingtonee, kame 1924 
metais gauna teisių bakalauro 
laipsnį, o 1940 metais atnauji
na nutrauktas studijas John 
Marshall Law School Chica- 
goje, ir 1942 metais gauna tei
sių daktaro laipsnį. Nors ir 
turėjo gerą teoretinį pasiruo
šimą teisių praktikai, bet ja 
niekad nesivertė, nes jau 1925 
metais įsijungė į Lietuvos už
sienio tarnybą, kurioje lojaliai 
ištarnavo iki savo mirties. Kad 
ir nesivertė teisių praktika, te
oretinis pasiruošimas buvo la
bai naudingas ginant lietuvių 
interesus teismuose, ypatingai 
Lietuvai patekus Sovietų Ru
sijos okupacijom

Su velioniu pirmą kartą su
sipažinau 1936 metų sausio 
mėnesio gale, kai į Generali
nį Konsulatą New Yorke atkel
tas sekretoriaus pareigoms. 
Tuo metu Vicekonsulas Dauž
vardis -ėjo Generalinio Konsu
lo pareigas iki į New Yorką 
buvo atkeltas Generalinis Kon
sulas Jonas Budrys, o sekan
čiais metais Daužvairdis iškel
tas į Chičagą.

Nuo .pat pirmųjų bendradar
biavimo dienų man krito dė
mesin naujojo mano viršinin
ko atsidavimas pareigom. Bū
damas įstaigos viršininku, jis 
pats su valandomis nesiskaity- 
davo, jei reikėdavo tą ar kitą 
uždavinį laiku atlikti. Kaip 
daugeliui yra suprantama, 
konsulą darbas valandų neži
no. Normalus raštinės darbas 
turi savo valandas, bet po jų, 
eina ’ įvairiausi susirinkimai', 
posėdžiai, pasitarimai ir po
būviai, kuriuose konsulas turi 
dalyvauti ir būt pasiruošęs net 
kalbą pasakyti, šalia tvirto pa
reigos jausmo velionis turėjo 
įgimtą žmonių pamėgimą, tad 
ir visokie pobūviai iam būda
vo su malonumu surišta parei
ga. Su interesantais velionis 
visada būdavo malonus, su vi
sais mokėdavo susikalbėti. Pats 
praėjęs sunkų imigranto kelią 
greit ir lengvai įsigilindavo į 
interesantų problemas.

Būdamas švelnaus charakte
rio, velionis vengdavo ginčų ir
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ŽVILGSNIS Į DR. P. DAUŽVARDĮ
“Netas yra didis prieš ką milijoMi
Prispausti vergijos žemyn galvas lenkia 
O dvasioje keikia didžiais tironais,

’ Kuriuos reikią garbint nors jie visiems kenkia"

šito silpnumo negalima palyginti su džiaugsmu, kurį 
suteikia kiekviena nauja mokslo žinia. Teisingiau bū
tų pasakyta — kiekvienas atidengimas. Teisybė, ne aš 
tą gamtos ar mokslo stebuklą atidengiau. Bet kadangi 
jis man pasirodo pirmą kartą, tai man — naujas ste
buklo pamatymas.

Be to, aš visuomet mėgau ir mėgstu naujovėmis pa
sidalyti su artimaisiais ir draugais. Kažkur dar Griš
kabūdyje esu skaitęs apie rusų gamtininką Michailovš- 
kį. kuris kiekvienam rusui inteligentui patardavo da
lytis įsigytomis žiniomis. .Jis tvirtino, jog tai esanti 
kiekvieno daugiąu žinių turinčio žmogaus pareiga. 
Jeigu aš daugiau žinojau, tai norėjau, kad mano bro
lis daugiau žinotų ir nesidrov.ėdavau tų žinių perduoti 
ir motinai. Mano motina mokėjo labai gerai klausyti. 
Ji gal ir žinojo vieną kitą gamtos paslaptį, bet jeigu aš 
pradėdavau ką naujo jai pasakoti, tai ji mokėjo klau
syti ir mane raginti toliau pasakoti.

Iš mažens norėjau mokytis, bet kai prisimenu tai 
mane labiau traukė kelionės. ' Man patiko geografijos 
pamokos. YpatingaDatidžiai klausydavau geografijos 
mokytojo, kuris buvo geras pasakotojas. Kai pradė
davo “važinėti” po šiaurės ledus, kai pasiekdavo 
Špicbergeną ir kitus šiaurės vandenis bei salas, tai aš 
išsižiojęs klausydavau. Buvo įdomios ir istorijos pa
mokos. Jos buvo įdomios todėl, kad mokytojas mokė
davo vaikuose sukelti susidomėjimą. Istorija, aišku, su
dėtingesnis reikalas. Istorijon įeina ne vien karaliai ir 
jų karūnos. Istoriją veikia kitos jėgos. Bet jeigu mo
kytojas yra geras, tas jėgas supranta ir pajėgia jas mo
kiniams papasakoti, tai įdomu pasiklausyti ir naudin
ga pasimokyti.

Mokykla mane sužavėdavo. Ne pati mokykla, bet 
dėstomi dalykai. Jeigu mokytojas būdavo geras, tai aš
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ether countries $23.00 per year.

Ifi cents per copy. 15 c. on Saturday

g

Užsieniuose:
metams _________________ $23.00
pusei metų _____________  $13.00
vienam mėnesiui__________ $3-50

trims
vienam mėnesiui

-------------- $6.0C
___  12.00

Kanadoje:
metams - _________  {22.00
pusei metų _____________  $12.00
vienam mėnesiui ________  $3.00

Naujienos eina kasdien. Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telet BAymarkst 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašte Money 
Orderiu kartu su n laikymu.

I



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

28SS W. 63rd STREET 
Ofij® PROSPECT 8-3229
Rezid. WAIbr«ok 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryt©, 
uždaryta,

R«n tol. 2394483

DR. K. G. BALUKAS 
AKVIERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

AAodicii Buildins). -Til. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepiau skambinti 374-8012

T«l»f.: PRospoct 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

MANITOBOS
PORTAGĘ LA PRAIRIE, Man. 

— Nuo paskutiniojo laiško pas 
mus nieko įdomesnio neįvyko. 
Klausiate, ar pas mus daug 
sniego? šiandien yra spalio 28 
dieną, bet iki šiol Prerijose snie
go nė vaistams negautum. Nors, 
kaip taisyklė, sniegas normaliai 
Čia kasmet ateina rugsėjo pasku
tinėmis dienomis, bet šiemet — 
tegul tie oro pranašai per tele
viziją plėšosi spėliodami, ko
kia šalta ir gili ši žiema būsian
ti, tuo tarpu pas mus farmeriai 
laukuose tebebaigia kulti pasė
lių likučius ir tebepuošia atei
nančiam pavasariui dirvožemį. 
Priešingai, per TV pats mačiau, 
Chicaga senokai jau buvo snie
gu užversta. Ha-ha-ha! Bene 
tik mūsų žemės kamuolis ver
čiasi ant kito šono!

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T»M. 695-0533 -

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

. 2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid-: 388-2233
*' > OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Jauniškienės 90 m. sukaktuvės

WINNIPEG, Man. — Ilgo lai
mingo amžiaus p. Uršulei Jau-

GRADINSKAS
MODERNUS STEREO 
FONOGRAFAS

TIK 59.95
2512 W. 47 ST. — FR 6.1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
L-- ' - į

(PUTRAMENTAS)

DR. NINA KRAIKE- 
KRIAUCEUŪNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ L|GO$ 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Tslef. 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 71st STREET

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

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

URLfrS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILUS GEUlNYČIA 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai: PR 84)833 Ir- PR 8-0834

PERKRAUSTYMAl
MOVING 

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R.ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’.’.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEI8UT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

'PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St, 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų, 
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tek: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

s Visos programos is W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir- sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

k ------ 1 ~ --------- -

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.______

V. Tumasonis, M. D., S. C.
C H I R U R G A S 

2454 WEST 71st,STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123 

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

ZZ P. ŠILEIKIS, 0. P.
Hi ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629

Telef.: PRespect 6-5084 I

FORSTT FIRES HURT 
OUR FOREST FKIENBS

Oar ▼ildlife hu oo defetwr 
the arelat use of ire.

• So pliaže follair Smoke/f ABCc 
Al'VHqn boU mMdbes till o»LL 
Be sum to drowa all oampkm.

stir the ashes, aad drcnrn 
them again. Crash all 

txnokei dead oat.

niškienei, sulaukusiai 90 metų 
amžiaus! Aną sekmadienį, spa
lio 22 dieną visa Jauniškių šei
ma su skaitingais draugais ir 
artimais minėjo savo motinėlės 
90 metų amžiaus sukaktuves. 
Lietuvių parapijos salėje buvo 
sukviesta virš 100 svečių lietu, 
vių ir nelietuvių. Gerų draugų 
Jauniškiai daug turi ir svetim
taučių tarpe, nes motina čia 
Winnipege gyvena jau nuo 1910 
metų.

Čia ji ištekėję už Povilo Jau- 
niškio (miręs prieš keletą metų), 
užaugino tris dukras ir vieną 
sūnų, kurs yra medicinos dakta
ras ir gyvena Winnipego mies
te, visų lietuvių labai gerbiamas 
kaip teisingas ir geras gydyto
jas. Yra vedęs, užaugino sūnų 
ir dukrą, kurie studijuoja šio 
miesto universitete (Manitoba 
University).

Viena Uršulės duktė Emilija 
yra ištekėjusi už lietuvio Pale- 
liūno (Palmer) ir gyvena Ha
miltone, Ontario provincijoje; 
antroji duktė ištekėjo taip -pat 
už lietuvio Riaubos ir gyvena 
Chicago j e, JAV-bėse. Trečioji 
duktė yra registruota nursė 
(gail. sesuo), ištekėjusi už ki
tataučio ir gyvena kažkur New 
Yorko, N. Y., apylinkėse, JAV- 
bėsė. Kartu su savo vyru ir ji 
dalyvavo savo motinėlės gim
tadienio pagerbime. Visi vaikai 
kalba gerai lietuviškai ir visi da
lyvauja lietuviškoje veikloje. 
Ypač gražiai lietuviškai kalba 
daktaras Jauniškis, kurs įvai
riose minėjimuose yra pasakęs 
nemažai kalbų — lietuviškai ir 
angliškai.

Gražu buvo žiūrėti kai ponia 
V. Zavadzkienė atnešė didžiulį 
iš 90 raudonų rožių buketą. Taip 
jau buvo celebrantei įteikta įvai
rių kitų dovanų, daugiausiai vi
sų svečių pirktų kolektyviai. Ur
šulės anūkai savo senelei at
nešė tortą su 90 degančiomis žva
kutėmis. Net iš šalies stebint 
vaizdas buvo tikrai jaudinan
tis.

Buvo daug sveikinimų iš įvai
rių vietų, laiškai, telegramomis 
ir žodžiu. Winnipego miesto ma
joras Yuba solenizantę pasvei
kino special, laišku; o miesto al- 
dermanas lietuvis Steponavi
čius (Stephan) sveikino gyvu 
žodžiu. Buvo ir dar kitų aukš
tų pareigūnų sveikinimų. Visų 
linkėjimuose išreikšta kad su
kaktuvininkė gyventų dar ilgus 
metus.

Pati jubiliatė atrodo dar ga
na šauniai. Ji pasakė gražų pa
dėkos žodį ją sveikinusiems ir 
apsilankiusiems savo šeimos na
riams ir svečiams.

Jauniškių šeima yra daug gel
bėjusi dar po I Pasaulinio ka
ro atvažiavusiems pirmiesiems 
imigrantams lietuviams; Sun
kiems metams Kanadoje užėjus 
Jauniškių namai buvo pavirtę 
tikra pašto įstaiga laiškams lie
tuvių, kurie gaudavo trumpa
laikius darbus arba važinėdavo 
darbų ieškodami prekiniais trau
kiniais. Jauniškiai turėdavo pil
nas rankas priimti ir adresa
tams persiųsti iš jų giminių 
gautus laiškus, o taip pat iš to
kių klaidžiojančių laikinų darbi
ninkų primdavo laiškus ir juos 
persiųsdavo jų artimiesiems Lie
tuvoje.

Jauniškiai taip pat gelbėjo pa
gal išgales iš šio II pasaulinio ka
ro bei bolševikų okupacijos au
kas — pabėgėlius, ypač padeda
mi susirasti darbus. Velionis 
Povilas Jauniškis buvo Dainos 
choro garbės narys Toronte ir 
jį rėmė pinigais.

Grįžtant prie jubiliejinių vai
šių, tai nuo geriausių valgių ir 
gėrimų stalai lūžo! Tokio šaunu
mo ir vaišingumo vargu iki šiol 
yra tekę matyti! Svečiai ir vieš
nios linksminosi iki vėlyvos nak
ties.

Atsiprašau.jubiliatės ir sve
čių jei ką netiksliai prirašiau. 
Ilgiausių metų, ilgiausių L

Povilas Liaukevičius

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
’NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Flegel >nly cm

Indianoj atidaromas 
plento 1—-94 tarpas

Chicagos Motor Club prane
ša,

Joey Fusco ruošiasi išpjaustyti arbūze akis ir nosį, tačiau pirma nu
tarė paragauti, koks arbūzo skonis.

vai. prieš piet U. S. Hwy. 421 
ir greitkelio sankryžoje įvyks
ta atidarymas iki šiol buvusio 
nebaigto, 17 mylių ilgumo 
plento tarpas. Baigus ilgai nu
delstąjį tarpą, dabar keliu I — 
94 bus galima be sustojimo ar
su sustojimais nuvažiuoti nuo 
pat Part Huron, Mich, iki Bil
lings, Montana, tai yra 1,600 
mylių.

Keletą metų motoristai, no
rėdami tuo plentu važiuoti, 
nuo Chesterton, Ind., iki Indi
ana — Michigan valstijų sie
nos turėdavo sukti į 20 ar 12 
kelią.

Pensininkams tik dalinai - 
nupiginta transportacija 
Jau keli skaitytojai kreipėsi, 

prašydami* “tiksliau’ paaiškin
ti kiek ir kuriomis valandomis 
Chicagos Tranzito Administra
cija (CTA) nupigino pensinin
kams važinėjimo kainas mies
to autobusais ir traukinėliais.

Daug kam! neaišku dėlto, 
kad yra neaiškiu )QTA direk
toriai tokius nupiginimuš nu
statė labai nevienodai, ir tatai 
padarė su dideliu nenoru ir de
juodami, kad pensininkams 
važmą nupiginus sumažėjan- 
čios jų pajamos.

Štai Chicago Transit Autho
rity biuletenyje (For Imme
diate Release) is spalio 20 d. be 
kt. pažodžiui parašyta:

Valandos, kuriomis senes
nieji piliečiai gali naudotis CTA 
priemonėmis papigintomis kai
nomis, yra praplėstos taip kad 
apima vakarus nuo pirmadie
nio iki penktadienio ir platesni 
pasinaudojimą šeštadieniais.

Pradedant nuo sekmadienio, 
spalio 22. d., naujosios valan
dos vra:

V • w. w ■

♦Sekmadieniais ir šventa
dieniais nuo 7 vai. ryto iki 10 
vai. vak.;

♦Nuo pirmadienio iki penk
tadienio nuo 9 vai. ryto iki 3 
vai. popiečio ir nuo 7 iki 10 vai. 
vakaro.

♦šeštadieniais nuo 9 vai. ry
to iki 10 vai. vakaro.

Pirmininkas Cafferty pareiš
kė, kad jo nujautimu yra rei
kalinga finansinė parama pa
dengti CTA deficitui, kurs su
sidaro vežiojant senesnius pi
liečius nupigintomis kainomis.

Iki 1973 m. sausio 1 dienos 
galiosiančios, kaip iki šiol, Me
dicare kortelės.' Vėliau tos Me
dicare kortelės' būsiančios pa
keistos specialiais leidimais, 
vad. Senior Citizen’s Reduced
Fare Permit

Kartoja perspėjimus 
apie , žiemą ir gripą

Be perspėjimų, kad šiemet, 
atrodo, gresia nepaprastai 
stipri žiemą, JT priklausanti 
Pasaulio Sveikatos Organiza-

katk šį ketvirtadienį 10:30 cija perspėja dėl galimos nau-

apMvgoK m«iw Bumą, apgink mano lupa*.
Psalmė 141:1

Jcimu tvirtai apsaugosime savo mintis, savo proti^ tada reikės mažtaii 
Į sargiu apsaugojimui mus u dariny ir žodžiu- Labiausia turime apsaugoti savo 
I mintu. “Iš Širdies pilnumo burna kalba9, šių žodžių teisinguiBą ypatin

gai parodo iš dvasios atgimdytieji, kadangi jie yra palyginamai atviresni 
save pasielgimuose ir kalboje, negu kiti žmones. Turėdami tikra širdį, jio 
mažiau saugojas savo kalboje, negu prieš jų atgimimo; bet juo taniau reikia 
jiems atsiminti Apaštalo žodžius: uJei kas nenusideda savo lūpomis, tas 
yra tobulas žmogus”. Jok. 3:2.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčia. Bažnyčių yra daug bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi ‘Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chlca^Og 
llUftoIs «O6W.

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

( 'J 8V. RAITO TYRINĖTOJAI
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■V

TtVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

ŽVILGSNIS
Į DR. P. DAUŽVARDĮ

(Atkelta iš 4 psl.) i į
— Mano ateities planai .ma

no asmeninio gyvenimo visai 
neliečia, širdis ir galva nu-
kreipta dirbti tam tikslui, ku
riam įsikinkęs; talkininkauti 
visų mūsų rezistencijoje ir ko
voję dėl aukščiausio mūsų sie
kimo —- Lietuvos išlaisvinimo,

Kai velioniui daktaro buvo 
pasakyta, kad jo padėtis be^ 
viltiška, tai ir tą jis priėmė sto
iškai lyg artėjanti mirtis ne jį, 
bet ką kitą liestų. Tą patyręs 
ramiai sau tvarkė savo asme
ninius ir Generalinio Konsulo 
reikalus veik iki paskutinės 
gyvenimo valandos.

Prisimindamas savo buvusį 
viršininką ir kolegą dr. Petrą 
Daužvardį, negaliu nutylėti ir 
jo gyvenimo-palydovės dabartį* 
nės Lietuvos Generalinės Kon
solės Juzės D aužvardienos. Vi
suose velionio darbuose ji bu
vo nepamainoma talkininkė ir 
visų konsularinių bei visuo
meninių darbų aktyvi dalyvė, 
todėl be didelių sunkumų ji 
efektingai tęsia Lietuvos atsto
vavimą. Lietuvos trispalvė ir 
toliau plevėsuoja pasaulio lietu
vių sostinėje Chicagoję.

Daug lietuvių kartų nuėjo 
amžinybėn, kaip nuėjo amži
nybėn ir Lietuvos Generalinis 
Konsulas Dr. Petras Daužvar
dis, ^bet visas buvusias ir būsi
mas kartas riša pagrindinis 
mūsų visų tikslas — Lietuvos
laisvė.

(Pabaiga)

jos gripo epidemijos, kuri bū
sianti “naujos laidos” ir kito
kia negu iki šiol buvusios. Dak
tarai turėsią prieš tą gripą pa
vartoti kitokius anti — grupi
nius įšvirkštimus.

Ši naujoji gripo “laida” pir
miausia pastebėta Indijoje ir 
vadinamą ne “Azijos” ar Hong 
— Kongo gripas, o “angliška
sis”.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— S, L. A. Motery 134 kuopos narių 
susirinkimas Įvyks lapkričio 3 dieną, 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Nesivėluokite. Susirinkimo pradžia 
6:30 vai. vak. Kurie dar nesumokėjo
te savo nario mokesčio, prašomi su
mokėti. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Halik, nut. rast.

— Eržvilko Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyks trečiadienį, lapkričio 
1 dieną 8:00 vai. vak. Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Nariai ir na
rės prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės.

E. McNamee

— Brighton Parko Liatuviy Motery 
klubo susirinkimas įvyks ketvirtadie
ni lapkričio 2 dieną, 8:00 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Narės prašomos atsilankyti taiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

E, McNamee

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 Sa WESTERN AVE.

EUDEIKI 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.:. YArds 7-1741 • 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: ,
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI 
MAS CIENA 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

K0PLYČ«4f 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1 00a

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AYE. Phone: LAfayetle 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVE. TeL: YAras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) K

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 |

11U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Rl. 974-4410

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

.■     —   ——----------------------------------------------------—
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?š 11 metu čikagietis Frank Zapolis pradėjo propaguoti lietuviškas kalėdines puošmenas. Jis atkreipė 
lesi i lietuvišku ornamentu grožį ir išaugino būrį tautinio meno meisteriu, kuriu rankose natūralūs ar 
etiniai šiaudeliai susiformuoja į snaiges, eglutės šakeles, geometrines figūras ir iy meniškus junginius, 
tuviu tautiniu menu pradėjo domėtis amerikiečiai ir kitu tautybių žmonės, ruošdami kursus ir kviesdami 
uvius mokytojais. Šiemet, lapkričio mėn. 7—14—21 ir 28 d.z antradieniais, 7:30—9:00 vai. vak. tokie kur- 
bus Ford city prekybos centre. Juose mokys (iš kairės i dešinę): Lucille Vesota, Bernice Kasarski, He

len Pius ir priekyje esanti Eleanora Zapolis.

HELP WANTib — MaLc-FEMALE HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkiy Reikia Darbininkų ir Darbininkiy

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP
WARNER - SWASEY — GISIIOLT

1st AND 2nd SHUT .

TURRET LATHE — SETUP OPERATORS
AND OPERATORS <

1st AND 2nd SHIFT

AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP
BROWN SHARPE

1st AND 2nd SHIFT

j ELECTRICIANS
ELECTRONIC BACKGROUND AND SOME INDUSTRIAL EXPERIENCE.

TOOL GRINDER
1st SHIFT

Powers offers an outstanding benefit program which includes company paid 
medical and life insurance, pension plan, disability benefits. Liberal vaca
tion and holiday plan, low cost company cafeteria and clean, modern air 

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

POWERS REGULATOR
3400 WEST OAKTON SKOKIE, ILL.

OR 3-6700 or CO 7-6300
An Equal Opportunity Employer

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

__________ ___________________ __ _______ _______ _ _______ ______ _____-J_______________„—U~U-LJ~U~U~-I^- W * I

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJBIAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W-. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-774,

BUTŲ NUOMAVIMAS •
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

BUTKAUS ŠEIMĄ VERTĖ BĖGTI Ivią tautoj laisvės troškimą, so
vietinis okupantas priverstas

LAISVĖS TROŠKIMAS
įmerikos Lietuviu Tarvbos 
dyba informavo tarvbos 
ius ir rėmėjus apie Dr. Zig- 
Butkaus ir jo šeimos nuta- 
ą.bėgti iš rusų okupuotos 
tuvos. Dr. Butkus lietuvių 
ūdos atstovams papasako- 
įpie pasiryžimą bėgti, kė
lės pavojus ir šiame krašte

maitinti mūsų tautą savo pro
paganda ir kiek galėdamas

ti Tamstų dėmėsi i keletą bū- slėpti iš laisvojo pasaulio atei- 
dingesnių Zigmo Butkaus ir jo ] nančias žinias, ypačiai apie 
žmonos spaudai patiektų p<- laisvųjų lietuvių veiklą. Todėl
reiškimų apie padėti paverg
toj tėvynėj ir apie mūsų pačių 
veiklą, kai jie vieną kartą ga
lėjo viską laisvai ir be jokios 
baimės išsakyti.

pavergtų lietuvių svarbiausi 
informacijos šaltiniai yra lie
tuvių kalba iš Vakarų perduo
damos radijo programos: Ame
rikos Balso, Vatikano, Madri-

Taigi, pirmiausia, nežiūrint do ir kitų radijo stočių, šiij

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų 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

DEL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS TEL. 238-8656

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

. MACHINISTS
FOR MACHINE REPAIR WORK.

ns sunkumus. Kad provo- 
jriai nepanaudotų laisvės 
ekusiu lietuviu asmeniš- 
ns tikslams ir nesukeltų ne- 
alingų kivirčų lietuvių tar- 
Altas paruošė šias infor- 
jjas:
eseniai iš okupuotos Lietu- 
i laisvuosius Vakarus pusi
kė ir i Jungtines Valstybes 
ko teisininkas Zigmas But- 
su savo žmona Dr. Danute 
<iene ir trimis mažais val
iais. Teisininkas Z. But- 
yra pats žymiausias ligšiol 
lisvąji pasauli pasprukęs 
ys iš pavergtos Lietuvos, 
yra buvęs teisėjas, proku- 
iros darbuotojas ir advo- 
is, o jo žmona vertėsi gy- 
)jos praktika.
ia proga norėtume atkreip-

visokių aukštesnių ar ženąes- 
nių pareigūnų iš anapus aiški
nimų apie tariamą paeiti lietu
vių savoj “Tarybų respubli
koj” savivaldą, Butkai, be jo
kių rezervų pareiškė, kad pa
vergtoj Lietuvoj jokios laisvės 
ir jokio savarankiškumo netu
rima, o viską tvarko okupan
tas rusas.

Esant tokiai padėčiai, visoj 
lietuvių tautoj kyla nepapras
tas laisvės troškimas, neskai
tau tik mažos okupantui patai
kaujančių saujelės, šis laisvės 
ilgesys pradėjo išsilieti tragiš
kais protesto pasireiškimais, 
kaip Romo Kalantos ir kitų sa
vanoriškais susideginimais ir 
tų liūdnų Įvykių pasėkoje Įvy
kusiomis demonstracijomis.

Norėdamas užgniaužti lietu-

radijo programų išlaikymas ir 
jų stiprinimas turi būti laisvų- 

įjų lietuvių vienas iš pagrindi
nių uždavinių. Net ir apie Bra
žinskų gelbėjimą pavergtieji 
tautiečiai pirmiausia sužinojo 
tik pasiklausę šių radijo sto
čių. Mūsų broliams pavergtoj 
tėvynėj buvęs didelis džiaugs
mas patirti apie laisvųjų lietu
vių pastangas išgelbėti Bražin
skus iš jiems gresiančios grą
žinimo pražūties.

Nenuostabu todėl, kad oku
pantas nesigaili jokių šmeižtų 
politini darbą dirbantiems lais
viesiems lietuviams. Okupan
to Į mus nukreiptas pyktis ro
do, kad laisvieji lietuviai bent 
ligšiol savo pareigas tinkamai 
atliko.

ELECTRICIANS
FOR CONSTRUCTION AND 

MAINTENANCE WORK.

DIE MAKERS
MUST HAVE DIE REPAIR 

EXPERIENCE.

STEAM FITTERS
FACTORY EXPERIENCE PREFERED

Permanent positions. Company 
benefits include:

PAID GROUP INSURANCE 
HOSPITALIZATION 

PENSION - VACATION - HOLIDAYS 
COMPANY CAFETERIA

AMERICAN CAN CO.
6017 So. WESTERN A5TE.

SIUNTINIAI Į LIETUV’Ą
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

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

Butkų nuoširdus ir atviras 
išsipasakojimas turėtų atkreip
ti mūsų dėmėsi ir Į tą perdaug 
lengvą vad. “ryšių su kraštu’’ 
ieškojimą. Jiems tiesiog pasi
piktinimą sukėlė faktas, kad 
Čikagos priemiesty Cicero, at
sirado keletas tėvų, pasiuntu
sių savo vaikus Į komjaunuo
lių stovyklas pavergtoj nEiefa- 
voj. Reikėtų manyti, kad Ci
cero lietuvių kolonijos veikėjai 
turėtų išrausti, išgirdę toki Į 
laisvę pasprukusių mūsų tau-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

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

aiygų spinta ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00 
K. Bielinis, DIENOJANT. gražiai įrišta. 464 pusi.................. 56.00
Prof. V»cl. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

įrištas, 431 pusi. ------------ ---- ------------------------------ $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi. įrišta — $3.00. minkštais 
viršeliais — $2.00: II dalis, 225 pusi., įrišta — $3.00, 
minkštais viršeliais — ____________________ ___ _ $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__ S5.50
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 Dusi. ......................  $3.00
P. Llūdžiuvieni, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., _________________________ ____-.............. $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

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

pusL, dabar tik------------------------------------------------$10.00

; ^Pavergtoj Lietuvoj pasirodė 
aiškiu, nors ir labai skaudžiu 
okupantui pasipriešinimo . pa
sireiškimu. Pačiu Butku šei
mos daug rizikos pareikalavęs 
pasitraukimas j laisvąjį pasau
li irgi yra protesto okupantui 
pareiškimas.

Mes turime pareigą pasirū
pinti tinkamai sušelpti Butkų 
šeimą, kad jie neturėtų daug 
sunkumų; Amerikoj bent taip 
Įsikurti, kaip jie buvo paverg
toj Lietuvoj susitvarkę. Iš tie
sų, abiems profesionalams me
džiaginis gyvenimas Lietuvoj 
nesukėlė jokių problemų, o tik 
laisvės ilgesys verte juos leistis 
i rizikingą žygi ir nežinomą 
ateitį.

Amerikos Lietuvių Taryba

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

NAUJIENAS
4-- - - - - iwtan—

Lfehrrw twtl perki ir prvkxA 
ir props ihžtoo blrtii per

NAUJAM*
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— Pedagogė Antanina Liut- 
kutė - Valaitienė praeitą pirma
dieni buvo išvežta j General Lu
theran Hospital, kur jos sūnus 
Dr. Jonas Valaitis dirba. Praei
tą savaitgali iš New Yorko buvo 
atvykęs Į Chicagą jos sūnus inž. 
Jurgis Valaitis. Ponia Valaitie
nė sunkiai serga,

MECHANIC
Cummings and Detroit fleet. Must 
have min. 4 yrs. diesel exp. Union 
shop. Shift allowance and Co. bene

fits. Tel. 927-6060.
MURPHY - MILES

DIV. AMERICAN OIL CO. 
3052 So. PITNEY CT.

An Equal Opportunity Employer

— šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjungos suvažiavi
mas ruošiamas Clevelande, o ne 
kaip anksčiau planuota — Pitts- 
burge. Smulkesnių informaci
jų galima gauti PLJS Ryšių 
Centre Margučio patalpose, 
2422 W. Marquette Road, Chi
cago, Ill. 60629. Prašoma kreip
tis asmeniškai.

r i r>

— Tradicinė Chicagos Miesto 
Tautybių paroda ir Mugė bus šį 
savaitgalį Navy Pier halėse. Lie
tuvių kultūros paviljoną paruoš 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejus. Taip pat lietuviams skir
tose patalpose bus Dr. Kriauče- 
liūno vardo Montessori mokyk
los kavinė ir Chicagos skautų 
bazaras.

— Julius Minkūnas Naujienų 
skaitytojas iš Marcellus mieste
lio Michigan valstijoje šiomis 
dienomis aplankė savo pažįsta
mus, gyvenančius Chicagoje. 

i Sakosi Chicagoje išgyvenęs ke
liolika metų, bet jo gyvenamoje 
vietovėje gyvenimas esąs sau
gesnis ir sveikesnis.

— Mike Laužaitis, gyv. Rrigh- 
ton Parko apylinkėje, praeitą 

■ trečiadienį grįžo iš Kentucky 
valstijos. Iš ten jis parsivežė 
nemažą kieki įvairių žuvų prisi
gaudęs.

JOURNEYMAN MACHINIST
Experienced only. — Must be 

able to work sample or an 
engine lathe.

GR 5-1003

5 KAMBARIŲ, 18 m. senumo rezi
dencija prie 71 ir Sacramento. — 
$28.200.

PRIE 59 IR KILBOURN 2 butų po 
5 ir 4 kambarius mūro namas. 2 ma
šinų muro garažas. Tik $33,500.

2 BUTŲ kampinis mūras 5 ir 5 kam
barių. pilnas rūsys, nauja gazo šilima. 
Prie 52 ir Kedzie. $33,900.

46 IR CAMPBELL 2 po 4 kamaba- 
rius, pilnas rūsys, gazo šilima, gara
žas. $26,000. _

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

66 IR ROCKWELL 2 butų geram 
stovy mūras. S32,000.

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

DVIEJŲ ŠEIMŲ 1% aukšto 15 me
tų senumo baltų plytų mūras prie pat 
Marauette Parko. $35.900.

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

•

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

A GOOD BUY BY 0W7NER 
LOW THIRTYS

99 AND CAMPBELL
Deluxe 6 rooms custom built brick 
bungalow. Very large lot. Full base
ment. 1% baths. 11 years old. Wall 
to wall carpeting throut. Screened 
porch, patio. Near St. John Fisher 
parish. Owner transferred. 779-9214.

HELP WANT'D — 'SMALE 
Darbininkių R»ikia

NAMAI PRAŠO
6 KAMBARIŲ kaip naujas ang] 

kos konstrukcijos mūras, gazo šik 
mas. Gražus beismantas, platus lot; 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,501

7 KAMBARIŲ CAPE COD. 4 m 
garni. Įrengtas beismantas. Gazo s 
dymas. Garažas. Arti mokyklų, M; 
quette Parke. $26,000.

5 KAMBARIŲ apie 25 metų dide 
mūras. Aukšta pastogė, garažas. A 
parko ir mokyklų. Vertas 24,000.

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

3 BUTŲ mūras ir 2 auto mūro t 
ražas. Gazo šildymas. Prie Param* 
$36,000.

5^4 KAMBARIŲ 15 metų mūr; 
Centralinis oro vėsinimas. Karpei 
užuolaidos. Marquette Parke. Tt 
galima užimti. $25.000.

• NAUJAS 2 AUKŠTŲ MŪR*
1- mam aukšte liuksus beauty she 
vonia ir 2 kambarių puošnus bu1
2- me aukšte prie parko. $37,000.

1% AUKŠTO 2 butų mūras. K1 
dėmūs 5% kamb. 1-me aukšte ir 
kamb. butas 2-me aukšte. Du ie 
m ai. gazu t šildymas, garažas, ra 
gatvė arti Western ir Marquette F 
autobuso. $21.000.

13 BUTU MŪRO NAMAS Puik 
butai d”oda $20,000 nuomos. Nauj 
gazo šildymas. Sausas beismant 
Kaina 6 metu pajamos.

MODERNUS NAUJAS 2 butu n 
ras Marquette Parke. 2 auto garaž 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisnu 
tas. 2 gazu šildymai. Alum, lang 
Tuoj galima matvti. $36.300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS M; 
quette Parke nrie mokyklos. Kai 
rimtam pardavimui.

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 me
mūras. 2 vonios. įrengtas beisms 
tas; Garažas. Arti 83-cios ir Kedz 
$32.000. ' '

2 AUKŠTU 2 BUTŲ-NAMAS, p 
tus lotas. Garažas. Arti musu. 
$22 000

10 BUTU MŪRAS, apie $15.0 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. S73^l

Valdis Real Estate
FOR GENERAL CLEANING

Laundry, in organized, uptown home, 
one or 2 days per week or will con
sider live in, must work without 

supervision.
Profesional couple with teen age son

271-4054

7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-72

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

TAVERNA
HARĄ’EY APYLINKĖJE, >

NAMAS SU 3 BUTAIS IR BIZNIS 
SU PATALPOMIS GYVENTI. 
SAVININKAS FINANSUOJA.

FRANK E. ROBINSON CO.
Tel. (312) 331-5040

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CICERO APYLINKĖJE-^;

- pusės.- Suaugusiems. ■ 
1410 So. 49th AVENUE. Ąj 

Galima apžiūrėti nuo 8:00 -vai. ryto 
iki 4:00 vai. popiet.

Po 4:00 vai. skambinti tel. TO 3-0609.

TERRA
Brangenybės, L«lkrodžl«l, Dovines 

visoms progoms.
3237 WIST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 424-4660

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Ti’somI auto motorai, stabdžiai, 

tune-vps Ir t. t.
024 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL TIL VI 7-9327

A. 4 L INSURANCE A REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4445 So. ASHLAND AVI.

uA 34773
(Currency Ezchange įtaigoj)
Plgva automobllty draudimai, i

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Model 
vonia, spintelės, karšto vandens ši 
ma gazu, 1% auto garažas. Marqu 
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Modi 
nios vonios. Alumin, langai. Nau 
šilima gazu. Geros pajamos. ,Mi 
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios t 
nios, spintelės, nauja šilima ga: 
alumin. langai. 3 automobilių ga: 
žas. Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nau 
šilima gazu. alumin. langai, 2 au 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. J 
deli kambariai, modernios virtūvi 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 .s 
to garažas. S36,5Q0. _

11 BUTŲ 7 metu mūras. Koklin 
plytelės, šaldytuvai ir virimo peči 
šildymas gazu. alumin. langai. T 
jamu apie $23.000. Apylinkė 59-t 
ir Kedzie. >150,000.

NERIS REAL ESTAT
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

♦ East Chicago, Indiana. L. 
Į B. East Chicagos apylinkės val- 
|dyba š. m. lapkričio 4 dieną, šeš-Į 
tadieni. 7 vai. vak. rengia tradi
cinį linksmą rudens balių. Me
ninę dalį atlieka solistė N. Aukš- 
tuolienė. akompaniatorius mu- 

(zikas A. Giedraitis. Šokiams 
gros žinomas orkestras. Karšta 
vakarienė, turtingas baras. Vie
ta — Lietuvių parapijos salėje. 
3905 Fir St.. East Chicago, Ind. 
L. B. Valdyba prašo apylinkės 
narius bei svečius skaitlingai 
dalyvauti ir visiems kartu links
mai praleisti vakarą. Bilietų 
galima bus gauti prie įėjimo.

— Cicero Jūrų šaulių kuopa 
“Klaipėda” ruošia šeštadienį, 
lapkričio mėn. 4 d. B., Pakšto 
salėje tradicinį “švyturio” ba
lių, grojant jo paties orkestrui. 
Pradžia 7 vai. 30 min. vakaro, 
įėjimo auka 5 doleriai asmeniui. 
Veiks baras, bus trumpa pro
grama, šilta vakarienė ir dova
nų. Staliukus užsakyti 656-6862 
iki 2 vūl. ir 656-4186 visą dieną. 
Kviečia visus linksmai praleisti 
laiką su šauliais.

Valdyba ir Parengimo 
Vadovai 

(Pr) '

M. A.ŠIMKUS
Real įstate, Notary Poblic 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 244-745# 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.L - -»

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer 
Chicago, |||. 64WZ TeL YA 7-59H

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 
metų modemus ant 33' sklypo. Idea 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Iv; 
raus dydžio butai. 63-Čia ir Pulasl 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamt 
rių — 2 miegami. Centralinis o 
Šildrmas. Garažas. Dideli kamt 
riai, naujai išdažyti. 64rta ir Saci 
mento. — 24,500.

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

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento

TEL. 436-7878

(Pr).

A. G. AUTO REBIMIDESS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
lomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininku. Kai

nos nebrangios.
3513-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5#8»
Anicetu Gerbeėieustat, Uv.

PRIE PARKO
' 5 KAMBARIŲ BUNGALOW

3 miegamieji, centralinis oro šald 
mas ir šildymas. įrengtas sklep;

patio. Vieta prie 71 ir Troy.
Savininko telefonas 

776-5927

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

SOUTH BERWYN savininkas ps 
duoda 5 miegamųjų pajamų namą : 
2 mašinų garažu ant 50 pėdų sklyp 

Virš $30,000. 
Tel. 7494157.




