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PAKEITIMAI EGIPTO KARIUOMENĖJ
REIŠKIA PATAIKAVIMĄ KREMLIUI

BEIRUTAS.— Politiniai stebėtojai Egipte tvirtina, kad pre
zidentas Sadąt yra patekęs j rimtus politinius sunkumus. Paėmęs 
valdžią, jis išvalė kairįjį arabų socialistų unijos sparną su Aly 
Sabry priešakyje. Sabry buvo Sovietų Sąjungos draugas ir pa
tikėtinis. Dabar Sadatas atsisuko prieš dešinįjį savo valdančios 
grupės sparną, pašalindamas karo ministerį, generolą Saddeką, 
kuris kartu buvo kariuomenės vadu ir karinės produkcijos mi- 
nisteriu. Į jo vietą prezidentas paskyrė ne populiarų kariuomenėje 
štabo viršininką gen. Saad ai Dine Shazli, bet buvusį karinės 
žvalgybos viršininką gen. Ahmed Ismail. Karinės produkcijos mi- 
nisteriu paskirtas civilis Kamai ai Badry.

Šie prezidento ėjimai rodo, j 
kad jis vėl bandys pasukti Mas
kvos link. Pašalintas, ir kaip 
pranešama, namų arešte laiko
mas, gen. Saddek buvo nusista
tęs prieš sovietų įtaką Egipte. 
Jo pastangomis sovietų karinis 
personalas buvo iš Egipto iš
varytas. .. . j . ..

Gen. Saddek ir gen. Shazli vie
šai kritikuodavo nepakankamą 
sovietų karinę paramą, kuri ne
leido Egiptui pradėti prieš Iz
raelį karo. Tų dviejų karininkų 
pažiūras rėmė ir daugiau aukš
tų kariuomenės vadų. Preziden
tui, norint pašalinti jų Įtaką ka
riuomenės vadovybėje, teks pa
daryti dar daug pakeitimų. Nau
jas suartėjimas su Maskva ka
riuomenei gali nepatikti.

Prezidentas galėjo pašalinti 
kariuomenės vada ir Maskvos 
spaudžiamas. Lapkričio 10-15 
dienomis Maskvoje viešės Ęgip- 
tp karinė delegacija, bandydama 
vėl gauti iš Maskvos norimų gih- 
klų. Neseniai iš Maskvos grį
žęs premjeras Sidky pareiškė, 
kad Kosyginas jam pažadėjęs 
karinę paramą, “pagal Sovietų 
Sąjungos išgales”. ,

Sakoma, kad Egipto preziden
tas yrą nusivylęs vakarų vals
tybių laikysena. Nei Washing- 
tonas, nei Londonas ar Paryžius 
neparodė dėkingumo Egiptui už 
sovietų įtakos susilpninimą.

Abi Korėjos keičia 
konstitucjas

TOKIJO. — Abi Korėjos rim
tai žengia į derybas dėl susijun
gimo. Jau žinoma, kad Pietų 
Korėja pasiūlė pakeitimų savo 
konstitucijoje. Praėjusią sa
vaitę ir šiaurės Korėjos komu
nistų partijos centro komitetas 
nutarė padaryti reikšmingų pa
keitimų ir savo konstitucijoje.

Svarbiausias pakeitimas — 
šiaūrės Korėja jau nesisavina 
Pietinės Korėjos žemių ir. neža
dą jų “išvaduoti”. Pietų Korė
jos valdžiai pripažįstama juris
dikcija Pietų Korėjos teritorijo
je. šiaurės Korėjos konstituci
ja jau neskelbia,,- kad Seoulas 
yra visos Korėjos sostinė, o Py- 
ongyangas jau nebevadinamas 
“laikinąja sostine”.

Pietinės Korėjos pasiūlyti pa
keitimai irgi atsisako teisės jė
ga prijungti šiaurės Korėją prie 
Pietų. Pakeitus konstitucijas, 
abi Korėjos rimtai pradės de
rėtis dėl abiejų dalių sujungi
mo.
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— Vadinamoji Vidaus Reika
lų ministerija ok. Lietuvoje pa
skelbė, kad per pirmuosius aš
tuonis šių metų mėnesius Drus
kininkuose “išaiškinta daugiau 
kaip 80 smulkių spekuliantų” 
gintaro dirbiniai. Jie nu
bausti “administracine tvarka” 
(Literatūra ir Menas”, 1972.IX. 
303. .- (E)

MANILA. — Filipinų vyriau
sybė paskelbė, kad ji paleis kai 
kuriuos suimtuosius politikus, 
jei jie viešai išsižadės ryšių su 
komunistais ir kitomis smurtą 
skatinančiomis grupėmis, šiuo 
metu suimtų skaičius siekia 
apie 3,000.

NEW. YORKAS. — Du Ame
rikos bankai — First National 
City Bank ir Chase Manhattan 
Bank veda pasikalbėjimus su 
sovietų valdžios atstovais dėl 
leidimo steigti Maskvoje tų ban
kų skyrius. Didėjant prekybai 
tarp Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos, bankai tikisi “būti naudin
gi”.

SAIGONAS. — Praėjusią sa
vaitę iš Vietnamo sugrįžo dar 
300 amerikiečių kareivių, jų ten 
liko 33,700. Iki gruodžio 1 d. 
prezidentas- pažadėjo -.palikti 
'Vietname nedaugiau 27,000. Jei 
bus pasirašyta paliaubų sutar
tis, tada visi amerikiečiai bus iš
vežti per tris mėnesius.

WASHINGTONAS. — Sekma
dienį “The Washington Star” 
parašė vedamąjį, kuriame pri
taria prezidento Nixono perrin
kimui. -

TAIPEJUS. — Tautinės Kini
jos prezidentas Chiang Kai Slie
kas tyliai atšventė 85 metų su
kaktį. Sostinėje kalbama, kad 
jam padaryta sunki gerklės ope
racija, nors šeimos sluoksniai 
teigia, kad jis sunkiai peršalęs.

TOKIJO. — Japonija ir Kana
da tariasi dėl pastovios kviečių 
prekybos, kuri garantuotų Ja
ponijai per ilgesnį, laiką kviečių 
kiekius. Japonija ieško kviečių 
dar Prancūzijoje, Argentinoje 
ir Australijoje.

BERLYNAS. — Keturi sąjun
gininkai jau ketvirtą kartą su
sirinko dviem valandoms svars
tyti sąjungininkų teisių Vokie
tijoje, po to, kai abi Vokietijos 
įstos į Jungtines Tautas.

PANAMA. — Per Panamos 
kanalą nuo jo atidarymo 1914 
metais praplaukė jau 400,000 
laivų. . ‘

FLAGSTAFF. — Vienas mo
telio savininkas seniai svarstė, 
kur ilsisi arkliai, kuriuos jis daž
nai matydavo tempiamus auto
mobilių priekabose. Jis įsteigė 
motelį arkliams, kur už 7 dol. 
jie gali praleisti naktį jaukioje 
arklidėje. Motelis turi gerą pa
sisekimą.

TEL AVIVAS. — Amerikie
čių žydų padedamas, Izraelis no
ri priveisti Izraelyje tokių žvė
rių ir naminių gyvulių, kurie 
gyvendavo senovės, Biblijos 
laikų, Palestinoje. Iš zoologi
jos sodų ir iš Afrikos valsty
bių renkami žvėrys. Vienas to
kių yra etiopiškas “onager” asi
las, kuriuo, kaip aiškina žino
vai, Jėzus Kristus jojęs į Jeru
zalę.

Piety Vietnamo prezidentas Nguyen Van Thieu, kurio pasipriešini
mas taikos derybų sąlygoms, neleido Amerikai ir Šiaurės Vietnamui 
pasirašyti vakar sutarties. Amerika buvo pažadėjusi Hanojui leisti 
palikti P. Vietname savo kariuomenę. Su tuo nesutinka Saigono 

valdžia. Derybos bus tęsiamos toliau.

YRA VILČIŲ, KAD HANOJUS DERĖSIS
WASHINGTONAS. — Nors vakar taikos, sutartis nebuvo 

pasirašyta, kaip Hanojus reikalavo, Washingtono pareigūnai turi 
vilčių, kad karo paliaubos galėsi prasidėti- daraipriež rinkimus, 
nes šiaurės Vietnamas sutikęs dar kartą susitikti su Kissingeriu. 
Kitas geras-ženklas — Hanojus vežąs amerikiečius karo belaisvius 
į Hanojų iš visame krašte išmėtytų mažų belaisvių stovyklų. Be
laisviai laikomi mažomis grupės, kad Amerikai būtų sunkiau juos 
išvaduoti, kaip kartą nesėkmingai buvo pabandyta. Belaisviai su- 
vežami į Hanojų, kad juos būtų lengviau perduoti Amerikai.

Hanojaus radijas paskelbė, j 
kad Amerikos lėktuvui nuskan
dinus nedidelį šiaurės Vietnamo 
laivą, ten žuvo ir. vienas ame
rikietis lakūnas, tik ką ištrauk
tas iš jūros, kurion jis įkrito su 
parašiutu, jo lėktuvą numušus 
Š. Vietnamo gynėjams. Tai pir
mas atsitikimas šiame kare, kad 
amerikietis belaisvis žūtų nuo 
saviškių kulkos.

Washingtonas, svarstydamas 
karo paliaubų galimybes, reiškia 
viltį, kad Saigono vyriausybė 
anksčiau ar vėliau-sutiks su Ame 
rikos ir Š. Vietnamo sutartomis 
sąlygomis. Kito kelio Saigonui 
nėra. Prezidento patarėjas Kis- 
singeris dar gali išsiderėti iš ko
munistų ir nežymių sutarties 
pakeitimų.

Belgų žurnalas 
apie Pabaltijį

Prel. V. Mincevičiaus, italų 
kalba Elta Biuletenio Romoje 
redaktoriaus pastangomis, Bel
gijoje (Zelem) leidžiamo biule
tenio “Bažnyčia Liudytoja”, lie
pos mėn. 88 Nr. visas paskirtas 
Pabaltijo valstybėms.

Birželio mėn. biuletenio laida 
taip pat buvo skirta Lietuvai. 
Turinyje tarp kitko: JAV Bal
tųjų Rūmų,'Valstybės Departa
mento, Atstovų Rūmų pareiški
mai, 17,054 Lietuvos katalikų 
memorandumas Brežnevui ir 
Kurt Waldheim, latvių komu
nistų memorandumas, bruzdėji
mas Lietuvos jaunimo tarpe,

Britų valdžia 
derisi su unijom

LONDONAS. — Britanijos 
premjeras Heath toliau tęsia 
derybas su pramonės ir darbi
ninkų unijų vadais dėl savano
riško kainų ir algų kontroliavi
mo. Vyriausybė sutinka pasi
priešinimą un i jų tarpe. Valdžia 
pasiūlė kainas apriboti 5% pa
kėlimais per metus, o darbinin
kai prašomi sutikti su 5 dol. sa
vaitei -— algų padidinimu per 
visus metus.

Vyriausybė aiškiai pasakė, 
kad nesusitarus savanoriškai 
kovoti prieš infliaciją, vyriau
sybė bus priversta kontroles 
įvesti įstatymų keliu. Konser
vatorių valdžia labai to vengia; 
nes jos pagrindinis bruožas — 
laisva rinka be jokių planavimų 
ar varžymų. Centrinis planavi
mas yra daugiau darbiečių par
tijos bruožas. 

ttIr “

Lvove bus Varšuvos 
pakto štabas

MASKVA. — Diplomatinių 
Rytų Europos sluoksnių žinio
mis, Varšuvos pakto karinė są
junga ruošiasi perkelti savo vy
riausią štabą į Lvovo miestą,! 
vakarinėje Sovietų Sąjungoje, 
buvusioje Lenkijos teritorijoje. 
Lvovas patogus tuo, kai jis yra 
netoli nuo Lenkijos, čekoslova-| 
kijos, Rumunijos ir Vengrijos- 
Varšuvos pakto narių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Penkiolikos narių Čilės mi- 
nisterių kabinetas atsistatydi-
no. Prezidentas Allende priėmė 
dviejų ministerių pasitraukimą.
Manoma, kad jų vieton bus pa
kviesti kariškiai.

Baltieji Rūmai pareiškė, 
vakar, kad Amerika neskubės 
su taikos sutarties pasirašymu, 
nežiūrės jokių terminų, tik steng
sis, kad sutartis atneštų pasto
vią taiką ir nebūtų naujų kon
fliktu šiltadaržiu.

fe . ■

fe Paryžiuje pastatytos tele
vizijos kameros viešbutyje, kur 
vyksta š. Vietnamo - Amerikos- 
Viet Congo ir P. Vietnamo dery
bos. Televizija filmuos sutar
ties pasirašymo ceremonijas, ku
rių laukiama dar prieš Amerikos 
rinkimus.

fe Britanijos parlamentą ati
darė karalienė Elzbieta, pasaky
dama 9 min. kalbą ir nušviesda
ma vyriausybės n ustatytas gai
rės.

Graikijoj autobusų nelai
mėj žuvo 7 amerikiečiai, ekskur
sijos, kuri važinėjo šv. Povilo 
keliais, nariai.

Komunistai Pietų Vietna
me vakar puolė 121 vietovę.

Kanados rinkimuose prem
jero Trudeau partija turėjo daug 
nepasisekimų. Vyriausybės ir 
opozicijos gauti balsai nedaug 
skiriasi. Kanada gali likti su 
mažumos vyriausybe.

Italijoje lėktuvo nelaimė
je žuvo 27. žnionės,. A -

ŽENEVA. — Europos pabė
gėlių. komitetas garantavo lai
kinas pastoges 4,(MX) Ugandos 
ištremiamų indų, pakistaniečių 
ar bengalų.

Nelaisva Amerika
Maskvos teatre

MASKVA. — Naujas vaidini
mas, kuriame stipriai kritikuo
jama Amerika, jos smurtas ir ki
ti neigiami gyvenimo bruožai, 
pasirodė Maskvos Taganka tea
tre. Vaidinimo autorius poetas 
Jevtušenko, ne kartą važinėjęs 
po Ameriką. . Kūrinio pavadini
mas — “Po laisvės statulos 
oda”.

Amerika parodoma, kaip ne
suvaldomo smurto šalis, kur

nauja areštų banga Lietuvoje ir 
Ukrainoje, kun. Antano Šeške
vičiaus procesas. (E)

KAIP ĮVYKO TRAUKINIO NELAIM
Mašinistas sako: blogi stabdžiai

ČIKAGA. — Prezidentas Nixonas, sužinojęs apie pirm 
Čikagoje įvykusią traukinio nelaimę, kurioje žuvo 44 asme
sužeistų buvo 320, atšaukė numatytą Čikagoje jo garbei p 
Sen. McGovern irgi atidėjo nakties paradą su žibintais, kui
rėjo įvykti trečiadienio vakare, 
dieni merui Daley ir pareiškė u 
giminėms.

Teroristai buvo '■ 
pasirengę žūti

FRANKFURTAS. — Vokie
tis lėktuvo pilotas, kurio lėktu
vą arabai privertė skristi į Za
grebą, Jugoslavijoje, gynė savo 
nutarimą pasiduoti arabų rei
kalavimams. Jis pareiškė spau
dai, kad palestiniečiai buvo man
dagūs, tačiau rimtai pasirengę 
žūti, jei jų reikalavimai nebūtų 
vykdomi. Lėktuvui, skraidan
čiam virš Zagrebo, jau ėmė truk
ti gazolino, tačiau arabai įsakė 
tol nenusileisti aerodrome, kol 
Vokietija nepaleis savo kalėjime 
laikomų trijų arabų, kaltinamų 
už žydų sportininkų nužudymą 
Muencheno Olimpiadoje.

Izraelio vyriausybė įteikė Va
karų Vokietijai formalų protes
tą, klausdama ar vokiečių vy
riausybė pakeitė savo pažiūras 
į terorizmą. Izraelio darbo uni
jų federacija Histadrut paskel
bė, kad ji sustabdo visus savo 
pareigūnų ar narių vizitus j Va
karų Vokietiją.
^Negalėdamas pasiekti teroris

tų Libijoje, Izraelis smogė Si
rijos palestiniečių stovykloms, 
kur Sirijos žiniomis, 75' arabai 
žuvo ir 70 buvo sužeisti. Golano 
aukštumas apšaudė Sirij’os ar
tilerija, čia buvo sužeistas izrae
litas kareivis.

Amerikos ambasadorius Jung
tinėse Tautose George Bush pa
reiškė, kad Amerika nėra paten
kinta Jungtinių Tautų pažanga 
terorizmo klausimu. Laikas bė
ga, o JT nieko pozityvaus neat
siekia. Valstybės departamen
tas pareiškė, kad Amerika nepri
taria vokiečių kalinių arabų pa
leidimui.

Balti boikotuoja 
Brooklyno mokyklas

NEW YORKAS. — Tėvų boi
kotas uždarė 6 mokvklas New

Prezidentas paskambino į 
uojautą žuvusių ir nukent

Illinois Central geleži 
mašinistas, kuris vadovav 
mam traukiniui, pareiškė 
jo traukinio stabdžiai n 
taip, kaip turėjo veikti. . 
dėjo traukinio priekyje ir 
27-tos gatvės stotelės k< 
torius paskambino, kad ž 
nori išlipti. Tuo metu trai 
gan smarkiai lėkė apie 65 i 
per valandą. Mašinistas 
jo traukinį stabdyti, bet 
džiai nestabdė ir jis pralėl 
tį. Tas pralėkimas pakeitė 
sas už pusantros mylios ni 
tos gatvės į pietus. Ten tu 
pu jau ėjo kitas traukinj

Pralėkęs stotį pirmojo 
kinio mašinistas stūmėsi 

■Jam vėl užėjus ant stotif 
gių, šviesa už pusantros n 
pasikeitė į raudoną, tačiai 
šviesas jau buvo pravai 
antras traukinys. Jis vs 
pamažu, apie 30 mylių pe 
landą greičiu, tačiau jau 
spėjo sustoti, pamatęs pr 
kitą traukinį, tik ką užp 
niu bėgiu atsistūmusį į 
Pirmojo traukinio vagonai 
dyįąųkščiai, . nauji, vad 
“Highlinėr”. Jie sveria po 
(^ĮLsvarų ir paima- po 186 
vius. Aritrasls traukinys 
dėjo iš šešių senoviškų va. 
kurie sveria po 140,000’ s 
ir paima tik po 85 keleiviu 

27-tos gatvės stotis nėra 
valoma visiems traukiniams, 
sustojama tik keleiviams p 
kalavus. Pirmasis trauk 
pradėjo kelionę iš South C 
go 7 ^06 ryto. Nelaimė įvyke 
ryto. Susidūrimas įvyko 2(M 
du nuo Michael Reese ligon 
pora blokų nuo Mercy ligon 
Ligoninių personalas daug 
sidėjo teikiant sužeistiems 
mąją pagalbą.

Pirmojo traukinio kondv 
rius,- sėdėjęs pačiame šešių 
gonų traukinį# gale, pamatę 
lekiantį antrą traukinį, pž 
jo iššokti ir lengvai susi: 
šokdamas lauk. Antrojo trj 
nio mašinistas, sėdėjęs atlel 
čio traukinio priekyje buvo

žmonės žudo savo prezidentus, j Yorko Canarsie rajone, nes 9,000 
kur Kristus būtų vėl nukryžiuo- vaikų neatėjo į mokyklą. Tėvai 
tas, jei sugrįžti] Į žemę. Veiks- protestuoja, kad į baltas mo- 
mas dažnai vyksta prie barika- j kyklas pradėta vežioti autobu- 
dos, padarytos iš kaukuolių. Vie- sais juodi ir portarikiečiai vai
noje pusėje pagaliais ginkluoti kai. Į vieną mokyklą buvor at- 
policininkai, kitoje — prieš ka-( vežti 29 mokiniai iš juodųjų pi
rą protestuojantis jaunimas. Au- gių butų kolonijų. Juos saugojo 
toriui, neužteko Vietnamo ka- apie 200 policininkų.
ro, jis’iš istorijos ištraukė ir Brooklyno balti tėvai, susirin-
indėnus, kurie amerikiečių bu
vo žudomi. Maskvos žiūrovams 
šis spektaklis rodo Ameriką, kaip 
žiauriausią, mažiausiai laisvių 
turinčią šalį.

vadu visada yra sovietų kari
ninkas, turįs savo įstaigą Mas
kvoje.

Spėjama, kad perkėlimas į .
Lvovą daromas ir todėl, kad bū
simoje Europos saugumo kon-

kę prie mokyklos, visaip koliojo 
juodus tėvus. — Jūs gyvuliai, 
Ijums vieta Afrikoj e, grįžkite 
ten, — šaukė baltieji. Vienas 
baltasis, besikarščiuodamas de
monstracijoje, gavo širdies ata- 

ir ligoninėje mirė.

Kviečių laivai 
Rygos uoste

ferencijoje ir derybose dėl ka- MASKVA. — Amerika parda-
riuomenių sumažinimo Europo- vė Sovietų Sąjungai daug kvie- 
je, sovietai bus spiriami sati-' čių, bet, atrodo, reikėjo pirma
traukti savo karines jėgas iš Ry-' parduoti vagonų. “Vodny Tran- 
tinių Europos valstybių. Tuo sport” rašo apie laivus Rygos 
atitraukimo atveju sovietams uoste. laivai stovi neiškrauti.

Nežinia ar į Lvovą bus per- Lvovas duotų į priekį, į vaka- Uosto darbininkai atkerta j prie- 
keltos pakto vyriausio vado įs-Įrus, išsikišusį štabą sovietų te- kaištus: “O kur tuos kviečius 
taigos. Vyriausiu pakto jėgų ritorijoje. 'dėti?”.

kiai sužeistas. Ji ugniagesia 
traukė iš laužo tik po trijų 
landų.

Čikagos apylinkėse tai didž 
šia traukinių nelaimė. V
Amerikos mastu tai didžia 
nelaimė per 14 metų. Tada. 1 
metais rugsėjo 15 d. trauk 
įlėkė j- Newark Įlanką tarp 
zabeth ir Bayonne. Trauki
perlėkė pakeltą tiltą ir 48 as 
nys žuvo.

NICOSIA. Du graikai 
bėgo iš kalėjimo Kipro sal 
Jie buvo nuteisti 14 metų kai 
mo už pasikėsinimą nužuc 
vyskupą Makarios. Kipro p 
vija suėmė tris kalėjimo prii 
retoj us.

Laikraštis sako, kad per pr 
jusio mėnesio pirmas dvi sax 
tęs uostas gavo tik 41 nuošir 
visu reikalingu vagonu. Ir tie 
visi buvo tinkami kviečia 
transportuoti. Kai kurie tr 
kiniai, veždami grūdus, juos 
barstė. Tarp bėgiu buvę dič 
klodai kviečiu, praneša AP 
Maskvos.



NEL X5 (386)

STOVYKLINĖATGAIVANAMIE

erijos tuntininkėms keičiantis

Americans own

norėdamos su

sesiscE

dovanė- 
sueigas 
Dianai 

skautei

Ir meiliai tarpa savęs šneka 
Prie giesmininkų vieversių. 
Ten prakaitas aplieka žmones 
Prie vasaros sunkių darbų,

Apdengia sąnarius visų. 
Bet tave meiliai pavaišina, 
Kai tik nueisi į svečiu, — 
Ten tave myli, valgydina, 
Kiek tik daleidžia išteklius

UVIAI MOKSLO 
PASAULYJE

ir linkėjimai
buvo išreikšti

Naujieji skautiškos veiklos 
metai atnešė kai kurių pasikei- 
fmų Chicagos jūrų skaučių Ne
rijęs tunte. Iškilmingoje tunto 
sueigoje, įvykusioje spalio 8 d., 
•Jaunimo Centre, buvo ne tik ofi
cialiai grįžta iš dviejų stovyklų, 
bet taip pat ir pakeista tunto 
vadovybė. . ■„ '

DVY- 
ilius-

Ten žydi vis konopuikiau...
Šalis ta Lietuva vadinas...

Pr. Vaičaitis

< J h H v 11, MCAUTJL SĄJUNGA 
UT* BALV« VOS'YLJUS

- K.j* k well st.. Chicago. EI. 60629

nadeje įvykusioje jubilieji
nėje jurų skautų stovykloje 
dalyvavusios sesės sudaina- 
vo tos stovyklos dainą ir taip

.. .%- pat grižo i tuntą.
Tolimesnei sueigos eigai sklan

džiai vadovavo komendante g. 
vyr.- valt. Živilė Karahūnaitė. 
Vyko laivų raportai sueigos ko
mendante!, raportas rajono va
dui, vėliavos Įnešimas, himnas. 
Perskaityti Seserijos Vyriausios 
Ska ūkininkės ir Nerijos tunto 
tuntinįnkės įsakymai. Pažangu
mo žymeniu apdovanotoms g. 
valt. Ramunei Kazėnaitei ir g. 
valt. Vidai Mieeevičiūtei bei Vė
liavos žymeniu apdovanotai g. 
vyr. valt. Jūrai Jakaitienei pri-

JEIGU NEBCTV SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ LR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo BiržišKGs "‘Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yr^ 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kekax 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšf. $2-50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu.

NAUJIENOS, HŠJFSo. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

US. Savings 
Bonds.

Po pamaldų, toje pačioje sa
lėje įvyko ’’škilminga sueiga. 
Nusidėjus skambiam stovyklos 
šūkiui, Nerijos tunto sesės įžy
giavo su stovykl'ne daina.

C Sijos stovyklos viršininkė 
g nr. valt. Ramunė Dičie- 
rė, išreiškusi padėką stovy- 
kimiam štabui, stovyktauto- 
jorrs, tėvams ir rėmėjams, 
tmrtininkei ps. A. Jovaraus- 
kienei, perdavė stovyklos 

t- t**rt sm»bol’škai 
grąžino seses Į tuntą. Ka-

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. ~ Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuvišką 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. - WEDNES., NOVEMBER 1, 1972

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina S5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose'' už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

*»?; .(neįrištą) už $2.00. '
' T ’N A U J I E N O S

1739 S’o., Haisted Street — Chicago, 60608

•Jos pakeltos į aukštesnius 
vyr. laipsnius. Atžymėtos sto-

RUOŠIA SLĖPININGĄ RENGINĮ
C* ’ tai bus Skautorama? Gal jaunimo nuotykiu pyne? 

Gal scenos vaizdas iš dabarties?
Palauksim — pamatysim.

Vjsi Chicagos skautų-čių tuntų vienetų vadovai yra prašomi 
įpareigoti brolius ir seses atvykti trečiadieniais,. 7 vai. vakaro, į 
Ja. n:mo Centro 203 kambarį, kuriame vyksta Chicagos skautų-čių 
ansamblio dainavimo repeticijos.

Pareigas perduodančio vado
vės žodis — padėka vadovėms, 
sesėms ir rėmėjams taip pavei
kė jaunąsias vadoves, kad jos 
spontaniškai su ašaromis aky
se subėgusios ratu apsupo savo 
mylimą vadove, 
ja atsisveikinti.

Sveikinimai, 
abiem vadovėm 
Vidurio rajono vado v. s. Trano 
Nedo. Aušros Vartų tunto tun- 
tininkės s. Albinos Ramanaus
kienės, Kernavės tunto tunti- 
ninkės ps. Elenoros šalčiūnienės 
‘r Lituanicos tunto tuntininko 
pą. Sigito .Miknaičio. Abiem va
dovėm įteikta gėlių ir dovanėlių.

Sueigos komendantei perskai
čius pirmąjf naujosios tuntinin- 
kės įsakymą, kuriuo paskelbta 
naujoji tunto vadovybė, išneš
ios vėliavos, ir tuo baigta oficia- 
i oii sueigos dalis.

Prieš pradedant linkmąją su
eigos dalį — lauželį, naujoji tun- 
PnJ'nkė tarė trumpa, žodelį ir 
•'a’-y'-d’rtjrai s:os fdrytčs Fia-

Pasibaigus šv. Mišioms, 
į salę su stovyklos daina 
įžygiuoja “Ragainės” sto
vykla. Sesėm išsirikiavus, iš
girstame skilčių ir stovyk
los šūkius;, įsakymai skel
bia, kad “Ragainėje” būta 
darbščių ir ypač pareigingų 

sesių.

papildyti. Visi raginami kuo 
ma

nos Aleksiūnaitės talkinama, 
buvusiai vadovei įteikė jos va
di jos dovaną — neseniai išleistą 
’storinį Seserijos leidinį — “Lie
tuvių Skaučių Seserija”.’

Lauželį vj kušiai paruošė g_ 
valt. Vilija Bilaišytė su gabio
mis laužavedėmis ir entuzias
tingai- dainuoįančiomitš tunto se
sėmis.. Tėvai ir svečiai mielai 
jungėsi bendron dainom

Koresp.
Sueiga pradėta šv. mišiemis 

mažojoje Jaunimo Centro salė
je. Atnašavo j. v. s’, kun. J. Rai
bužis. S. J. Nuoširdūs jo pa
mokslo žodžiai smigo į šventoje 
aukoje dalyvaujančių širdis, o 
bendra lietuviška giesmė ir mal
da visus dalyvius jungė į tamp
rią to paties idealo bendruome-

Take stock in America 
Buy U.S. Savings Bonds. >

IŠ ALBUMO: ALGIMANTO LAIVO VĖLIAVOS ŠVENTINIMO 
APEIGOS RAKO MIŠKE „ ’ .A

Pv Jčdn. A. Kezys. skaito maldą. Prie vėliavos krikštatovioi: v. s,
Bronius Juodelis, ir ps. Irena Rogienė — nauįaįi Nerijos iūrų skaučlą 

tuntininkė. . > .
Birutės Vindaueaėš nuotr.

ps. ALDONA JOVARAUSKIENĖ 

ligšiolinė Chicagos jūrų skaučių < 
rijos tunto tuntininkė, perdavusi 

' reigas ps. Irenai Regienei.

tunto talkininkui Reniui Dičiui 
— ordinas Už nuopelnus su rė
mėjo kaspinu. Įteiktos 
lės ir pavyzdingiausiai 
la-nkiusiom — ūdrytei 
Aleksiūnaitei iš jūrų
Danutei Weinhoferytei. Įdomus 
buvo kelių ūdryčių pervedimas 
į jūrų skaučių Juodkrantės drau
govę, kurioje jos buvo džiaugs
mingai priimtos.

Jautrus buvo tuntininkių 
pareigomis pasikeitimo mo
mentas. Tuntui trejetą me
tų nuoširdžiai vadovavusi, 
jį iš valties į pajėgų tuntą 
išauginusi, g. ps. Aldona Jo- 
varauskienė perdavė tuntą 
buvusiai pavaduotojai g. 
ps. Irenai Regienei, įteik
dama naujajai tuntininkei 
tunto vėliavą ir tuntininkės 

švilpuką. x

vykios tarpskiltinį konkursą 
laimėjusios: paukštyčių “Bičių” 
skiltis (skiltininkė A. Vaičaity
tė) ir skaučių “Audėtų” skiltis 
(skiltininkė R. Martytė). Joms 
tuntininkė ps. E. šalčiūnienė 
įteikia dovanėles: paukštytėms 
— garsiai švilpiančius švilpu
kus (kuriuos visos tuojau ir iš
bando), o skautėms — puikius 
kompasus, su kuriais jokiame 
žygyje nepaklys.

Lietuviškiausiai “Ragainės” 
stovyklos sesei R. Kupcike- 
vičiūtei dovaną, kurią skyrė 
Čikagos skautininkių drau
govė, įteikia stovyklos vir
šininkė ps. fiL D. Korzonienė
Pristatomos ir gėlytėm pa

puošiamos ir 5 sesės gintarietės, 
stovyklavusios šią vasarą Gin
taro mokyklos stovykloje, ir 
tvirtai pasiryžusios šią mokyk
lą baigti.

Įnešamos vėliavos, giedamas 
Lietuvos himnas. Prie mūsų 
trispalvės Įžodžiui išsirikiuoja 
“Šešupės” dr-vės paukštytės. 
Jauni balseliai
Raudonas kaklaraištis, abu — 
gerojo darbelio ir tėvynės ilge
sio' mazgeliai, gėlytės už nau
jai užrišo kaklaraiščio ir... grei
tai. plakanti skautiška širdelė. 
Geltonas kaklaraištis laukia jau 
tvirtesniu balsu Įžodį davusių 
skaučių. Tai- gražus pulkelis ■ 
“Žemynos” dr-vės sesių. Tun- 
tįninkė tik bėgiojo, visas gėlytė
mis papuošdania, apdovanoda
ma, pasveikindama. Yra pagrin- ; 
do džiaugtis gražia tunto vei-. 
kla: gyva draugovių veikla ža-, 
da ir gyvus metus.

Draugovių vadovybėse įvyko 
ir pasikeitimų; iš pareigų išė-: 
jus “Mirgos” dr-vės drauginin- 
kei vyr. sk. R. Nainytei, šias 
pareigas perėmė-š; J., Kerelienė: 
“Živilės” dr-vės draugininkei i 
vyr. sk. S. Traškaitei išvykus iš 
Čikagos, draugininkės pareigos 
teko vyr. sk. D. Kviklytei.

Sueiga baigta lauželiu (be 
liepsnos), su skambion- dainom,! 
šūkiais ir pasirodymais. Lauželį 1 
vedė vyr. sk. R. Nainytė, naujo- į 
ji tunto laužavedė. Pasirodė 
paukštyčių ir skaučių draugo
vės; joms netrūko linksmumo 
ir išradingumo. ’ Tačiau

didžiausio susidomėjimo su
silaukė naujas kemaviečių 
sekstetas, labai išraiškingai 
padainavęs porą lietuviškų 
“rock and roll” dainų, šios 
“Mirgos” ir “Gražinos” 
dr-vių “žvaigždės”, šioje sri-

Iš Raga:nės i Chicagq 
grižo Kernavė

Spalio 15 d. rytą vėjas jau 
žaidė su pageltusiais medžių la
pais, tačiau Jaunimo Centro di
džiojoje salėje dar galėjai pa
justi smagią vasaros drenų nuo
taiką; čia susirinko kernavietės, 
atnešusios praeitos savo stovyk
los “Ragainės” nuotaikas, juo
ką ir linksmą klegesį. O susi
rinko čia jų dideli būriai: vienas 
— nestovyklavusių, “išblyšku
sių miestiečių”, o kitas — žy
giuojantis su savo skydu, gaire
lėmis ir kitais atžymėjimo žen
klais į (skaitant ir daugelio sto
vyklų vardais išraižytą stovyk
los viršininkės lazda — valdžios 
ir baimės simbolį!).

Kaip visada mums įprasta, už 
atliktą darbą pirmiausiai dėko- 
kojame Viešpačiui. Už laimin
gai praleistą stovykloje laiką pa
dėką Jam reiškėme šv. Mišių 
auka, kurią atnašavo tėv. J. 
Vaišnys, S J. Gitaroms prita
riant, giedojom giesmes, jungė- 
mės su Kūrėju, šv. Komuniją 
priimdamos duonos ir vyno pa
vidalu. Tėv. J. Vaišnio pamoks
lo pagrindine mintis , buvo skau
tų '• pasisveikinimo “Budėk!” 
prasmė. Po jo žodžių gal ge
riau isisąmoninom, kodėl skau
tas visur ir visada turi budėti.

tyje nepralenkiamos. Rei- 
kia tikėtis, kad kitas jų pa
sirodymas jau bus televi

zijoje!
Į šią kernaviečių tunto suei

gą atsilankė Čikagoje besisve
čiuojąs LSS Pinnijos pirminin
kas v. s. A. Saulaitis. Sveikini
mo žodį tarė Vidurio Rajono va
das v. s. P. Nedas. Sueigoje da
lyvavo ir Vidurio rajono vadeivė 
s. I. Kerelienė.

Didžiuliam rate rankomis su
karto ja įžodį, sikabinus, nuaidėjo’‘Ateina nak

tis”. Svečiai, tėveliai ir jų duk
ros išėjo iš šios sueigos pasi
džiaugę bendro rudeninio susi
tikimo smagia nuotaika.

Ašenajus

PARADAS "ROMUVOS" STOVYKLAVIETeJE, KANADOJE 

Ši9 mėty vasarą.
V. Bacevičiaus nuotr.

tuvos mokslu akademijos pušiai- 
dininkų fizikos instituto išspaus- 
diao studiją apie fenomenologi
nio energijos atsileidomo laiko 
priklausymą nuo elektros lauko 
n-s’hkone ir n-germanijume 
prie 77 laipsnių Kelvino Physica 
Status Solidi (b) žurnale 1972 
m. rugp. 1 d., tomas 52, nume
ris 2, kuris leidžiamas Berlyne.

Savo straipsnyje autoriai dau
gumoje remiasi hetuviškais ir 
vakarietiškais mokslo šaltiniais.

Saulius šimoliūnas

— Sek pasaką, mainyte,
' Apie šernu laikus,

‘ Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po laukus... -

S. P»tersoni«n«

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau 
krykštavimai, hauyienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų musų nuli 
siems bei jaunimui:

k N. ButkUm, VELYKI/ PASAKOS, 32 psl„ telpa pasakos ir 
NUKeS, 34 psl. su 8 apsakymėliais is vaikų pasauhe. Abi gausiai 
true^os, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda F ranki enė - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS^ pa^a
matiem e Jūratės Ekhikaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus leidinys. $1,50. >

3. A. Giedrios, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V< Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Žemėje. gr^zus.
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dali J. Kfburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., §1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos piremi- 

j uotą knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos,, noveles, uau. 
V. Stanfikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų. gyvenimo, svajonių, ir žygių. Iliustruota dail. Z. bodeikienes.

Cuošiamasi dideliam bendram tas pristatyti visuomenei lapkri- 
netiniam skautų-čiu pasirody- čio 12 ir 1&,
n .i visuomenei su montažiniu Darbas vyksta pilnu tempu, 
dviejų dalių veikalu. Pasirody-1 tik dar labai trūksta dainininkų, 
ra-, organizuoja Vidurio rajono ■ kurie reikalingi trims chorams 
vadovybė. Veikalą paruošė
re isuoja ps. Irena šerelienė, jai skubiausiaf.įsijungti. Laiko 
padeda -s. Janina Mikutaitienė
. Laučių baletui vadovauja ba-
•etimiakas Jaunutis Puodžiūnas.
Painnms vadovauja vyr.
Z ta Burneikytė-Petkevičienė
Tautinius šokius atliks
mo viltis'

ža, o darbo daug.
Dėl informacijų kreipkitės į 

savo tuntų atstovus: Nerijos — 
valt.; Jūra Jakaitienė, Lituanicos — 

Jonas Jovarauskas, Aušros 
Jauni- Vartą — sesė Milūnienė, Ker- 

Veikalas numatys' naves — A. Martienė.



ALGIRDAS GUSTAITISBE TĖVYNĖS IR BE MEILĖS
Kas turi Mato Šalčiaus spaudai paruoštos *

knygos r
Lietuviškais reikalais besirū

pinantis Česlovas Kudaba oku
puotos Lietuvos spaudoje rašo, 
kad žinomo lietuvių keliautojo, 
žurnalisto, rašytojo, visuomeni
ninko Mato šalčiaus archyvą 
saugo jo duktė gydytoja Ramin
ta Savickienė, Kaune.

• Matas šalčius (1890.X.20— 
1940.V.27 d.) ypač pagarsėjo sa
vo šešių tomų kelionių knyga 
“Svečiuose pas 40 tautų”, kuri 
1935 metais buvo pagerbta li
teratūrine premija. Jis mirė Bo
livijoje, susirgęs drugio liga. Ma
noma, jį uodas įgėlė, apkrėstas 
ta baisia liga, Beni upėje, Bra- 
zilijos-Bolivijos pasienyje. Jis 
miręs Guajara-Mirim miesto li
goninėje, palaidotas beturčių 
kapinėse.

Tenai rašoma, kad, kiek M. 
Šalčiaus giminėms žinoma, ra
šytojas buvo spaudai parengęs 
knygą vardu “Be tėvynės ir be 
meilės”.’ Tos knygos rankraštis 
buvęs pas Veroniką Verkaitę, 
gyvenančią Čikagoje.

Nuo savęs prašau, gal V. Ver- 
kaįtė ar ją pažįstantys asmenys 
malonėtų tą rašytojo Mato SaiDĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI

YRA GERIAUSIA DOVANA
. J • ■ I

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 ADMINISTRACIJOJE

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM 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. Tragediia įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

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

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 8 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 nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI' KOMUNISTU 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 i anglų kalbą.

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

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 juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1737 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$ 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidi;.
Knygą galima ga<ti Naujienose arba pasiunčient čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIEM OS

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

čiaus knygos rankraštį surasti 
ir įteikti kad įr šio laikraščio re
dakcijai, ar kito lietuviško laik
raščio redaktoriams. Jie, pasi
stengtų rankraštį -išspausdinti, 
arba bent padėtų į muziejų sau
gojimui. r

Gal, kartais, kas turi daugiau 
M. šalčiaus raštų, rankraščių, 
nuotraukų ir kt., Viską malo
nėkite saugoti, įduoti kuriai lie
tuviškai redakcijai. Tai mūsų 
tautos kultūros istorijos dalis, 
ir ją visi, visomis’ išgalėmis, tu
rėtume saugoti.

Tai lygiai liečia ir kitų mūsų 
tautos rašytojų, žurnalistų, kul
tūrininkų, visuomenininkų ra
šytinį, nuotraukinį, dokumenti
nį palikimą. Tokius dalykus rei
kia saugoti, jei galima paskelb
ti, atiduoti į patikimas rankas 
pastoviam saugojimui.

Kartais L. E. vadovaujasi Abi
sinijos kalendoriumi?

Ar begali būti didesnė klaida, 
kaip netiksli žmogaus gimimo 
data? O Lietuvių Enciklopedija 
tai praktikuoja.

Neseniai bičiuliai aplankė gar
bingą kultūrininką 65-riu metų 

pmg3. Pacai Lietuvių Eneiklo- 
pediją, jis gimęs rugsėjo 20 d. 
LE atitaisymų nerasta. Koks 
“jubiliato” nustebimas, nes jis 
gimęs spalio 3 dieną. Pas jį li-
ko dovanos su klaidinga data... 
Netrukus gautas toks laiškas 
(ištrauka):

“Jūs netyčiomis padarėte dvi 
klaidas. Pirmiausia, patikėjot 
Lietuvių Enciklopedijai. O ji 
davė mano gimimo dienų pagal 
seną Julijaus Cezario kalendo
rių. 0 kasgi dabar tuo kalendo
rium dar naudojasi? Tik Abi
sinija! Niekas daugiau pasauly
je. Taigi, mano gimtadienis bus 
tik spalio 3 dieną”. ,

Kaip dienas -skaičiavo Julius 
Cezaris, šiuo kart negalėčiau pa
sakyti, nes paskutinis gyvasis 
liudininkas neseniai pasimirė. 
Abisinijoje per italų-abisinų ka
rą nesilankiau, nei buvau pa
kviestas į Adis Abeba leopar
dams nagii skaičiuoti. Taigi,
kaip žinoti abisinišką kalendo
rių?

(Panašiu kalendoriniu įžvalgu
mu LE patvarkė ir mano gimi
mo dieną, ir nbrs aiškiai buvo 
pranešta spalio 5 diena, bet LE 
paskelbė spalio 28 d. Tuojau pa
siųstą patikslinimą atmušė ke
lintame tome, bet kas ten paste
bės?
Riemann leksikonas - pamini ne 
visus lietuvius muzikos kūrėjus

Didelėmis prof, kompozito- 
Juozo Žilevičiaus pastangomis, 
pasaulinio garso “Riemann Mu- 
sik Lexikon”, IV tomas leidžia
mam Vakarų Vokietijoje, pa
minėta eilė lietuvių kompozito
rių ir muzikų.

Visi jie verti to pripažinimo.
Betgi, tarp spaudoje išvar

dintųjų tarpe pasigedau Vytau
to Bacevičiaus, Gražinos Bace
vičiūtės, Juozo Bertulio, Giedros 
Gudauskienės, Jeronimo Kačins-' 
ko, Aleksandro Kučiūno, Ele
nos Kuprevičiūtės, ir eilės kitų. 
Kur gi M. K. Čiurlionis ?

Matomai, leksikono redakci
ja taupė vietą. Gal daugiau su
tiktų redakcija paskelbti papil
dymų tome ar naujoje laidoje?Naujas mokslas

k
Ana diena anūkai atnešė iš 

Kr. Donelaičio lit. mokyklos, tos 
mokyklos biuletenį. Biuletenis 
kaip ir reikia —; grynai informa
cinio pobūdžio. Ten informuo
jama, kad šiais mokslo metais Į 
mokyklos darbą Įsijungė net 10 
naujų mokytojų: kun. J. Ki- 
jauskas SJ, K. Bukaveckaitė, L. 
Grybauskaitė, L. JadvirŠytė, R. 
Kleinaitė,. A. Miglinaitė, P. Mi
liūnas, E. Pakštaitė, A. Rama
nauskaitė ir V. Sparkytė. Valio 
naujiems mokytojams!

Biuletenyje Įrašytas Įdo
mus Vienos klasės ar mokomojo 
dalyko pavadinimas: Bendruo
menės mokslas, mok. Jonas Ja
saitis. Turiu prisipažinti, kad 
anksčiau niekur neteko girdė
ti apie šį naują mokslą. Svar
biausia, kad tas Bendruomenės 
mokslas yra dėstomas toje mo
kykloje, kurią Bendruomenės 
aukštoji vadovybė laiko už savo 
švietimo, programos ribų.

Be abejonės, kad mokyklos 
mokytojai ir mokinių tėvai ži
no ką toje klasėje moko, betgi 
būtų gera, kad ir plačioji liet, 
visuomenė galėtų gauti infor
macijų apie minimą Bendruo
menės mokslą. Gal ir kitos lit. 
mokyklos pasektų šiuo pavyz
džiu. _ K. R.
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Jos buvo rūškanos, sentimentalios
Tos paskutinės mano Vėlinės Kaune — <
Su apšviestais nugeltusiais berželiais, 
Su lapais čežančiais, su plakančia minia ...
Ramiai liepsnojo žvakės ir indeliai, 
O pakasynų maršas vario krūtine 
Dejuodamas graudino medžių viršūnes 
Ir ašarino miglą nuo šakelių ...

* i
Be jokio tikslo eidamas per. spūstį — 
Nebuvo nieko ten lankyt nei liūsti — 
Prisiminiau mergaitę, mirusią kadais__
Plaukais, lyg tie gelsvi berželių lapai, — 
Gražiai gėlėm papuoštą smėlio kapą 
Su širdį veriančiais raudojimų aidais ...

J. Aistis

VĖLINIŲ VIDURNAKTĮ
Visoje Lietuvoje yra randa

mas tikėjimas, kad vidurnaktį 
tarp Visų šventųjų ir Vėliniti 
numirėliai renkasi Į bažnyčią ir 
ten melždiasi, miręs kunigas lai
ko. mišias, dega visos žvakės, 
vargonai griežia. Juos gali ir 
gyvieji matyti, nes pasirodo to
kiu pavidalu, kaip buvo palai
doti, tačiau gyvajam maišytis 
mirusiųjų tarpe esą labai pavo
jinga, nes ji pamatę numirėliai 
persekioja ir nori sudraskyti Į 
kąsnelius, todėl reikia bėgant 
mesti užpakalin savęs koki dra
bužį, numirėliai puola jį dras
kyti, ir tuo metu, žmogus gali pa
bėgti. ---

J. Balys 
(iš Lietuvių tautosakos 

skaitymų)

Iškilmingas Mirusiųjų 
Pagerbimas

Visame kultūringame pasau
lyje su rimta pagarba prisime
nama mirusieji: artimieji drau 
gai ir pažįstami, reiškiama gili 
pagarba jų amžino poilsio vie
toje, Ji laikoma šventa. Tik 
paskutiniais laikais toji pagar
ba ių rimtis kapinėse kai kurių 
vadovaujančių asmenų buvo 
pakeista. Pilną pagarbą kapi
nėse reikia atstatyti. Mes visi 
lietuviai, gausiai dalyvaukime 
šv. Kazimiero ir Tautinėse ka
pinėse, sekmadienį š. m. lap
kričio 5 dienų lygiai 12 vai.

Iškilmės prasidės punktua
liai su dvasiškio malda ir pa
sauliečio žodžiu. Bus padėtas 
vainikas prie kapinių steigėjų 
paminklo pagerbimui tų žmo
nių, kurie rūpinosi, -steigė ir 
kurie yra čia palaidoti. Bus 
uždegta žvakė visų lietuvių 
palaidotų visame pasaulyje ir 
Lietuvoje dvasiniam apjungi
mui. Giesmės in individualus 

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

i
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1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 6060S
MA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

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

kapų lankymas švento Kazimie
ro Lietuvių ir Tautinėse kapi
nėse. ,

šiuo reikalu LB pasauliečių 
komiteto pirmininkas Algis 
Regis kalbės per Margučio ir 
Sophie Barčus radiją š. m. lap
kričio 3 dieną, penktadieni, š. 
m. lapkričio 5 dieną sekmadie
ni Lietuvių TV 8:30 vai. vaka
ro, Vėlinių dieną skiriama vi
sa programa, kurioje meninę 
dalį išpildys: dainininkė Prau- 
rimė Regienė, palydima još 
vyro Leono Rago smuiku ir 
akompaniatoriaus Mahigirdo 
Motekaičio pianinu. Visą lie
tuviškąją visuomenę kviečia
me dalyvauti kapinėse ir žiū
rėti Vėlinių paminėjimo prog
ramą. Tą dieną paskirkime 
tam kilniam religiniam nusitei
kimui, gal ir mus neužilgo 
prisimins, kad gyvenome že
mėje ir lankys mūsų kapus.

Antanas Stakėnas 1739 So. Halsted St, Chicago, TIL 60608

augti - taupykite!

Po Lietuvą — žiema
Jau slavai sukilo. Nuo Juodmario krašto 
Pavasaris eina Karpatų kalnais.
Po Lietuvą — žiema. Nei žodžio, nei rašto 
Neleidžia erelis, suspaudęs sparnais.
Petys gi į petį, na, vyrai, kas gali, 
Sustoję į darbą už mylimą šalį, 
Prikelkime Lietuvą mūsų!
O laikas jau, laikas iš miego pakilti;
Štai penketas amžių — naktis be aušros!
Gana aimanavus! Prižadinkim viltį 
Ir stokim į darbą, nelaukę giedros!
Petys gi į petį ir 1.1.

RAMUNĖ

Ramunėle tu bajtoji, 
Kad išpuoštum mano kelią. 
Tu iš-dulkių atsistoji, 
Skaisčią pakeli galvelę...
Vargui — takui pro’ rugienas 
Tavo žiedas—džiaugsmo kraitis. 
Štai pasauly aš ne vienas, 
Jo bedugnėj ne našlaitis...
Skurdo skausmas lyg pagijo, 

"Skausmo ilgesys nurimo, 
Ir krūtinė jau nebijo 
Kryžiaus žemės ištrėmimo...
Saulėtės taurę tu pripylei, 
Ir tamsus žygiuoju drąsiai, „ 
Ir širdis tik klauso tyliai, 
Ką tu giedi mano dvasiai...

Jurgis Baltrušaitis
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POEZIJOS .VEIKALAI
Poezija - taip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu 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, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 
•• išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys RukŠa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
’ 15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00.

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. 1
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl $2.50. -
21. Alfonsas Tyruolls, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00."
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai,. 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.10.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

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 duo mė
nesio pirmos.

Maironis

MOŠŲ VILNIUS
Vilnius ir jo apylinkės kiek

vieną žavi dideliu gamtos grožiu. •
Miestas išaugęs Neries ir Vil

nelės slėnyje, kurį supa kalvos ir
1 kalnai.

Miesto slėnyje taip pat stūkso 
kalnai: Gedimino, Pilkasis, Be
kešo, Stalo ir Tauro.

Tą slėnį dar puošia parkai, 
aikštės ir beveik patį miestą 
pasiekiantieji šilai.

Vilniaus miesto slėnį juosian
čios kalvos kai kur nuo Neries 
kyla laiptais.

Ne vienoje tokioje terasoje, 
nebetilpdamas savo pradiniame 
slėnyje, miestas išėjo, išlipo per 
kalvas ir nusitiesė buvusiomis 
pakalnėmis Į laukus ir miškus.
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NAUJIENOJ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

512.00 
57-00 
53.00

gražiausių epitetų, lyg kokių 
perlų, po kojomis. VLIKui 
priskiriama gausybė nuopel
nų, tikrų ir abejotinų, net aiš
kiai redaktoriaus i

513.00
$3.50

išsigalvotų, “įs Partijomis ir su jo veikė- 
kad tik daugiau VLIKui būtų jais taip išniekintas, kad nei 
tos garbės. VLIKas ten vadi- Antanas Sniečkus taip nemo-
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LINKĖJIMAI” VLIKUI
P. STRAVINSKAS

Draugo 1972. X 23 d. veda
masis, kuriuo pasveikintas 
VLIKo seimas, susirinkęs savo 
1972 .XL 25, — 26 d. sesijai, 
Clevelande, su “linkėjimais” 
jam, turi tris dalis:, 1) VLIKą 
išgiriantį įvadą, 2) jį ir jo par
tijas bei veikėjus išniekinantį 
dėstymą ir 3) VLIKui susilik- 
viduoti “linkinčią” pabaigą.

L VLIKO IšGYRIMAS
Pirmoje vedamojo dalyje 

VLIKui pažeriama gausybė

ak* ka$ Čia tą visą politinę po
eziją išdeklamuoa! Mūsų Sa
lomėja Nęris Juozapui Stalinui 
tokios hesukftrė jam parašyta
me “himne“.

II. VLIKO, JO 
ORGANjlZACUŲ IR 

VEIKĖJŲ IŠNIEKINIMAS
Antroje vedamojo dalyje tas. 

pats VLIKas su jį sudarančio-

namas “vyriausiu rezistencijas 
centru”, “vienintelė ir aukščiau
sia institucija tautos teisėms 
ginti”, “tautos vardu kalbėti”* 
girdi, “ne tik savo krašte, bet 
ir užsienyje”, nepriklausomos 
Lietuvos atstatymu rūpintis” —-

Pradūrė burbulą
Amerikos lietuviai jau yra girdėję apie Leonardą 

Valiuką ir jo organizuojamus įvairiausius komitetus. Šis 
vyras pradėjo garsėti dar Vokietijoje, tremtinių stovyk
lose, o vėliau visu pilnumu išsijuosę Amerikoje. Kurį 
laiką jis “veikė” New Yorke, bet ten po kojomis maišėsi 
didelis “veikėjų” skaičius, tai “savo centrą” jis perkėlė į 
Kaliforniją. Rašome ^“savo centrą”, nes kur jis beva
žiuotų, tuojau apie save sudaro “centrą”, bet visuomet 
veikia vienas.

Labiausiai jis pagarsėjo savo “rezoliucijomis”. Pri
rašydavo jis tų rezoliucijų eibes, bet visos jos nueidavo į 
įstatymų leidėjų popieriaus krepšį. Nei viena nebuvo 
priimta. Joks rimtesnis įstatymų leidėjas nekreipė į jas 
dėmesio. Rezoliucijoms pravesti Valiukas rinkdavo au
kas. Laiškuose jis sakydavo, kad reikia rezoliucijas pa
rašyti, jas priimti ir pasiųsti. Veltui niekas nedirbo. Nie
ko pozityvaus nedirbo ir pats Valiukas, bet jam gyventi 
juk reikėjo. Jis pats vienas visą tą rezoliucijų reikalą 
tvarkė, bet dėl žmonių akių buvo sudarytas “komitetas”. 
O kai komitetas pareikalavo atskaitomybės, tai Valiukas 
atsisakė su komiteto nariais bet kokių reikalų turėti.

Nepajėgęs pravesti rezoliucijų ir nepajėgęs tinkamai 
pasiaiškinti dėl pajamų ir išlaidų, Valiukas metėsi į ame
rikiečių politiką. Jis važinėjo, laiškus rašė ir" kalbas sakė 
sen. Goldbergo rinkiminėje kampanijoje. Jis tvirtino, 
kad senatorius tikrai bus išrinktas, nes visi, Valiuko ša
lininkai už jį balsuosią. Apie tos Valiuko kampanijos re
zultatus nėra ką kalbėti, juos žinome. Kurį laiką JAV 
Lietuvių Bendruomenės vadovybė buvo įpareigojusi Va
liuką vesti visą propagandą anglų kalba, bet ir šio darbo 
rezultatai buvo liūdnoki. ’ ’ '

Prasidėjus rinkimams Amerikoje, Valiukas ir vėl 
sudarė komitetą, kurį pavadino “Lithuanian American 
for Nixon and Agnew National Committee”. Komiteto 
nariais paskyrė tuos pačius ilgų metų savo bendradarbius, 
būtent: Juozą Kojelį, Edmundą Arba ir Dr. P. Pamatai
tį. Besinaudodamas ilgų metų patirtimi, jis atsispausdi
no laiškus su minėtų asmenų vardais ir savo adresu, ir 
pradėjo prašinėti “bent 25 dolerių”. “Lauksime didesnių 
aukų. Trumpai, skirkite savo piniginę auką pagal savo 
išgales. Šio pobūdžio aukas (iki S100.00) galima nurašyti 
nuo pajamų mokesčių”. — rašo jis laiške “maloniems 
lietuviams”. Jis tame pačiame šių metų spalio 14 dienos 
rašytame laiške tvirtina, kad į jo vedamą darbą įsijungė

toki visuomenės veikėjai, kaip Dr. Z. Kungys, B. Nainys, 
Dr. B. Radzivanas, Dr. R. Sidrys ir visa eilė kitų. Nuo
stabiausia, kad į Valiuko komitetą įjungtas ir Dr. P. Vi-* 
leisis, kuris daug toliau mato už visus jau suminėtus dak
tarus ir inžinierius. Los Angeles Valiuką jis turėtų gerai 
pažinti ir žinoti, kad jis jokių “pajamų mokesčių” nu
rašinėti neturi teisės, nes visas tas komitetas yra nelega
lus ir neteisėtas. Ko gero, čia suminėti vyrai jokio sutiki
mo p. Valiukui nedavė, jų vardus Valiukas pats sauvališ- 
kai Įsirašė, kaip sauvališkai jis ir komitetų (“sudarė”.

Leonardas Valiukas jau buvo sudaręs ne vieną pana
šų “komitetą”. Su tais “komitetais” jis po kraštą švais
tėsi kaip katinas su pūsle.. Kaitaliojo “komitetų” spalvą, 
davė jiems kitus vardus, stumdė juos iš vienos vietos į 
kitą, bet niekad viešai nepaskelbė aukotojų sąrašų ir tiks
liai nenurodė, kur jis išleido gautus pinigus. Už naivių 
lietuvių sudėtas aukas jis pajėgė išsigarsinti ne tik lietu
vių, bet ir amerkiečių tarpe. Jis sugebėjo net savo foto
grafiją įsprausti į laikraščius. Jis ir naujai pripūstą pro
pagandos burbulą bandė paleisti, bet ątsakomingi res
publikonų partijos pareigūnai ėmė jam ir .pradūrė tuščią 
burbulą. Šiomis dienomis jis gavo labai nemalonų laišką 
iš p, Laszlo Pasztor, komiteto direktoriaus, kuriam va
dovauja sekretorius John Volpe, kongreso atstovas Ed
ward Derwihskis, Dr. L, Dobriansky ir kiti. Be kitų da
lykų Kalifornijos Valiukui rašytame laiške šitaip sakoma:

‘‘Neseniai patyriau, kad jūs sudarėte nacionali
nį lietuvių amerikiečių komitetą Niksonui ir Agnew 
išrinkti, ir jau pradėjote rinkti tam komitetui pini
gus. Noriu jums pranešti, kad komitetas prezidentui 
perrinkti paskyrė Dr. John B. Genį Amerikos Lietu- 

' vių Prezidentui Perrinkti Komiteto pirmininku,,
Tąi yra vienintelis Amerikos Lietuvių, Komitetas, 
oficialiai pripažintas -ir todėl vienintelis, turįs teisę 
prašyti aukų visame krašte ir kuris prisilaikys kraš
te veikiančių įstatymų” (Ištrauka iš p. Valiukui ra
šyto laiško.).
Valiukas neturi jokios teisės rinkti aukų, nes krašte ; 

yra sudarytas tikras ir legalus komitetas, kuriam prita
ria krašto prezidentas, nes tas kitas komitetas prisilaiko 
rinkimines aukas tvarkančių įstatymų, Valiukas niekad ■ 
jų neprisilaikė. ........... ' >

Lietuviai Valiuką pažįsta ir seniai norėjo pradurti 
jo nešiojamą burbulą, bet jie nemokėjo'tąi padaryti. Orą ' 
išleido vengras Laszlo Pasztor, kai pamatė,, kad tas mū- ■ 
sų tautietis norėjo pasinaudoti respublikonų rinkimine 
kampanija.

ketų, žodis, rodos, švelnus, bet 
giliai veikiantis, labai efektin
gas, VLIKą su visais jo veikė
jais parbloškiantis ant menčių. 
Štai tie niekinimai:

1) VLIKo organizacijos (ku
rios I-je str. dalyje irgi buvo la
bai išgirtos, išliaupsintos ), pa
gal redaktorių, jau paseno, 
nusilpo ir joms reikia mirti. 
Girdi, “sensta ir miršta garbin
giausi žmonės, tokio pat likimo 
susilaukia kad ir geriausius 
tikslu turinčios organizacijos“. 
Atseit, laikas — mirk. Toks 
jau ,matot, gamtos įstatymas

lex naturae...
2) /Tėvynėj e ir išeivijoje 

“gerokai pasikeitė tauta”. At
sieit pasenęs VLIKas jau ne-j 
begalįs, jai atstovauti. Tauta 
pasidariusi “kitokia”...

3) Pasikeitusios ir “kovos 
sąlygos” bei kitos" “išorinės ga
limybės”. Atsieit, VLIKas ne- 
begebąs prie jų prisitaikyti,

4) . VLIKas “netekęs po savo 
kojomis Lietuvos žemės”... 
Atsieit, be tos žemės “po kojo
mis” jis negalįs nieko gero 
nuveikti.

5) Tėvynėje ir išeivijoje iš
augusi “jau nebe viena jaunoji 
karta’. Atsieit, VLIKui reikią 
dėl to. pasišalinti* užleisti savo 
vietą tai jaunajai kartai,

6) . Daugelis VLIKo veikėjų 
“nuseno, arba pasitraukė į am
žinybę”. Atsieit, ir VLIKui rei-- 
kią į amžinybę pasitraukti.

7) VLIKo grupės sumažėju
sius savo nariais, negalinčios 
net savo atstovų į VLIKo seimą 
pasiųsti. Atsieit, net VLIKo 
seimas, kurį redaktorius iš 
anksto sveikina, galįs neįvykti.

8) Ginčijamas ir VLIKo po
litinėms grupėms tautos pasi
tikėjimas, tėvynėje ir išeivijo
je, Atsieit, Draugo redakto
rius tą žinąs.,

Taip labai VLIKą, jo grupes 
ir veikėjus savo vedamojo pra
džioje išgyręs, ištiaupsinęs, 
nuopelnų žymenimis apdali
nęs, o antroje str. dalyje juos 
visus nuvęrtįnęs, net išnieki
nęs, Draugo vedamojo auto
rius baigia savo minti artėjan
čiam VLIKo. seimui “linkėda
mas” dabartinį VLIKą likvi
duoti, o jo vietoje įsteigti visai 
kitą “mūsų vyriausią politinę 
instituciją” gįrdi% “parenkant 
(?!. — PS) į ją žmones ne pa
gal senus politinių partijų bi
lietus* bet pagal reikiamoji 
klasifikacijai (? ! — PS) ir 
politinį pasiruošimą ( ? ! — 
PS)”.

BENDROS IŠVADOS
Taigi matome, kaip galuti

nai čia. išniekintas ką tik re
daktoriaus išgirtas, išliaupsin- 
tas VLIKas, jo partijos ir vei
kėjai, apie kuriuos I-je str. da
lyje buvo pasakyta, kad jie “tik
rai verti nuoširdžios pagarbos 
ir padėkos’*. ■ VLIKas, redak
toriui prieštaraujant pačiam 
sau, čia parodytas absoliučiai 

/bejėgis ką nors gero tautai pa
daryti ir pasiūlyta jo seimui 
VLIKą likviduoti.

VLIKo partijos nuvertintos 
iki nulio. VLIKo veikėjai* ku
riuos vedamojo, autorius ką 
tik apkabinėjo nuopelną žy
menimis, čia parodyti kaip ne
turį ^reikiamą kvalifikacijų” 
ir “politinio pasiruošimo” mū
sų politiniam darbui dirbti. 
Juos visus, pagal Draugo re
daktorių, reik pasalinti iš po
litinio darbo lauko, o jų vie
ton reik ‘’parinkti’ (taip “pa
rinkti”, tik kažin, kas tą “pa
rinkimą” padarys) kažkokius 
naujus žmones. x f

Ir šita visa manipuliacija, t 
tos VLIKą likviduojančios “re
formos” pavadintos VLIKo 
’‘stiprinimu”' (sic!). Gi ir pats 
tas redakcinis straipsnis pava
dintas -“politinės organizaci
jos”, atsieit. VLIKo “stipri-. 
nimu”.

j Apsimesdamas dideliu VLI
Ko draugu, jam gero linkinčiu 
spaudos ’atstovu, Draugo re- 

, ~ - dakcinio str. autorius, griežtai-
9) Pasikeitusi mūsų tautoje Besiūto VLIKui sūsilikviduoti, c • i t trr "rr-r • •

ir politinė diferenciacija. At
sieit, atsiradę visai naujų poli
tinių grupių, į kurias suėję 
senųjų grupių nariai ir tose 
naujose susimaišę... .

10) Išeivijoje atsiradę daug 
mokytų jaunosios kartos žmo
nių, kuriems mūsų senos, tra
dicinės partijos ‘’neįdomios”. 
Todėl jie i mūsų politines įsu
pęs neįsijungią ir dėl to negalį 
dirbti VUKe,

o tik “linki” VLIKo seimui 
VLIKą “reformuoti”, bet taip, 
kad jis tomis “reformomis” bū
tų visai panaikintas.

Šis Draugo vedamasis, pir
miausia, yra nenuoširdžių 
minčių: Pirmoje jo dalyje 
VLIKas visai be pagrindo, per
dėtai išgirtas* išliaupsintas, o 
[antroje dalyje ir pabaigoje dar 
mažiau be pagrido jis su jo po
litinėmis grupėmis ir veikėjais

DARBAS IR MOKSLAS 
AMERIKOJE

DR. ANTANAS J. GUSENAS

59.
Žmogaus anatomiją pusėtinai gerai pažįstu. Ypatingai 
gerai žinau galvos anatomiją. Gydant dantis, galvą 
kiekvienam gydytojui reikia gerai pažinti. Jeigu žmo
guje yra' koks elektroninis centras, kuris gali momen- 

_ taliai apskaičiuoti kiekvieną žvilgsnį, kurį akys pama
to; jeigu gali atimti ir pridėti žmogaus spinduliuojan
čią energiją; jeigu gali apskaičiuoti, ką žmogaus akys 
rodo; jeigu gali kiekvieną matytą, girdėtą ir jausią 
spindulį įvertinti, pliusus ir minusus sudėti ir pasakyti, 
ar galima pasitikėti, ar ne, tai mano manymu toks cent
ras yra kur nors galvoje, kur subėga kiekviena žinia. 
Mes žinome, kad smegenyse ne tik priima duomenis, 
bet ten juos ir vertina. Ten turi būti vertinamas ir pa
sitikėjimo klausimas.

Kur tas centras yra — aš nežinau, bet to smegenų 
centro duomenimis aš pasinaudojau. Užteko man pa
matyti dėdę virtuvėje už stalo, kad man subyrėtų vie
na didelė mano viltis. Jam nereikėjo žodžio tarti, aš 
jau žinojau, kad jaunam savo gyvenime juo pasirem
ti negalėsiu, šešto jausmo elektroninis centras man pa
dėjo ir kitais atvejais. Panašių dalykų esu girdėjęs ir 
iš kitų žmonių.

Alkoholį ir svetimas žmonas mėgstantis dėdė mane 
paliko vieną, bet tuo pačiu metu jis man padėjo atsis
toti ant savo kojų. Aš pamačiau, kad gyvenime kitais 
daug jau negali pasitikėti. Pirmiausia turi pasitikėti 
savimi, o tiktai vėliau gali laukti kitų gerų ir tave su
prantančių žmonių pagalbos. Kai mano dėdė pasakė,

kad į mokslą jis manęs negalės leisti, bet darbo jis man 
suras, tai aš jau ir šiuo pažadu nebetikėjau- Iš pavir
šiaus žiūrint, man nebuvo jokio pagrindo juo nepasi
tikėti, o vis dėlto nepasitikėjau ir visai teisingai.

Kanadoje susiradau darbo, bet ne dėdės dėka. Aš 
pats užmezgiau naujų pažinčių, aš ir darbo susiradau. 
Mano nelaimei, jau buvo pradedamą jausti, stipri 
ekonominė krizė. Užsidarius dirbtuvei, darbo nete
kau ir aš. Teko išeiti į farmas, bet ir ten reikėjo pa
čiam daryti sprendimus. Kiekvieną kartą turėjau spręs
ti, ar verta pasukti nauju keliu, ar neverta. Taip pat 
reikėjo nustatyti, sukti į kairę ar i dešinę. Man buvo 
labai sunku išspręsti, pasilikti Saskačevano ūkininko 
farmoje, ar nepasilikti. Šiandien gal joje aš būčiau 
pasilikęs, bet tais metais buvau jaunas vyras, pabijo
jau ilgos žiemos ir vienatvės. Man baisūs atrodė šal
čiai, kurie šiaurės vakaruose galėjo spausti. Bijojau ir 
sniego debesų,' kurie kartais užgula didžiausius Kana
dos plotus, šiandien aš jau ir vienatvės taip nebijau. 
Girdėjau ir apie sniego vėpūtines: jos ne tokios bai
sios. Vėjas sniegą atneša, saulė jį nuneša. Saulė būtų 
ir mane išlaisvinusi net iš visai užversto namo. Namas 
buvo pakankamai didelis, kad galėčiau turėti oro kvė
puoti. >

Nuvažiavau į Chicagą, prasitryniau tris mėnesius, 
ir neradęs padoresnio darbo, nuvažiavau į Painsville, 
Minu. 'Man reikėjo pačiam spręsti, važiuoti, ar neva
žiuoti. Manau, kad gerai padariau ten nuvažiuodamas. 
Bet jeigu šiandien man reikėtų spręsti, tai gal jau ki
tokį sprendimą padaryčiau. Važiuoti ir šiandien va
žiuočiau. tiktai nežinau, ar šiandien aš imčiau tą patį 
darbą, kokį dirbau 1913 metais. GMimas daiktas, kad 
be pasiruošimo šiandien tikrai nevažiuočiau. Gyveni
mas mane išmokė pasiruošti kiekvienam svarbesniam
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dalykui, Jeigu pasiruoši, tai viskas sklandžiai eina. 
Bet jeigu skubi ištrėškęs akis, tai gali kelionę atlikti 
visai be reikalo. ' .

Painsville ^stotyje išsiaiškinau, kurioje miestelio 
dalyje gyveno pora lietuviškų šeimų. Nuvažiavau tie
siai i jų namus. Papasakojau, ko ieškojau ir iš kur at
važiavau. Viena šeima buvo tokia gera, kad leido man 
pas juos apsistoti. Rytojaus dieną nuėjau į darbo kon
torą ir pareiškiau, kad man reikalingas darbas. Kai 
paklausė, kokį amatą aš moku, tai pasakiau, kad aš 
moku visus. Svarbu, kad rasčiau darbo, o amatą aš 
pats tuojau pramoksiu. Taip sakiau, _ bet taip nebuvo. 
Antra mano sąlyga buvo — didesnis atlyginimas. Kur 
daugiau moka, ten aš ir eisiu, pasakiau tarnautojui.

Nieko jis man nesakė, bet kai nuėjau į vario kasyk
las, tai gavau, palyginus, gana lengvą darbą. Man 
reikėjo po kasyklas angliakasiams išvežioti grąžtus ir 
dinamitą. Grąžtus išvežioti gali kiekvienas, kuris pa
jėgia grąžtą pakelti. Tai ne toks jau sudėtingas daly
kas. Bet dinamitą vežioti turi labai patyręs ir gyvsi
dabrio lygsvarą turįs žmogus. Dinamitą reikia pažin
ti ir išvežiojimo priemones reikia labai gerai žinoti. 
Tuo tarpu aš nepažinau nei vieno, nei antro. Man pa
šėke, kad būčiau atsargus, kad nesudaužyčiau ir at
sargiai važinėčiau, bet apie tikrą pavojų man beveik 
nieko nesakė.

Vario kasyklos buvo nepaprastai gražioje gamtos 
vietoje, tarp dideliais miškais apaugusių kalnų. Pali 
kasykla buvo tarpkalnėje. Kasyklos viduryje styrojo 
aukštas plieno ir medžių bokštas. Tame bokšte buvo 
įtaisytas keltuvas, kuris leido darbininkus į žemės vi
durius ir kėlė į paviršių varį. Kėlė didžiausius žemės ir 
akmens luitus, kuriuose buvo vario rūda. Painsville 
kasykloje varis buvo nepaprastai geras. Riebumas bu-
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nuvertintas, tiesiog išniekin
tas.

Toliau, jfe yra didele dali
mi neoriginalus, sudurstytas, 
sulipdytas iš mūsų pilkoj e ma
sėje ir gatvėje nugirstų antivli- 
kinių minčių, ypač iš visokių 
nerimtų VUKo kaltinimų. *

Tas antivlikiues mintis. Drau* 
go redaktorius turėjo savo ve* 
dajame parodyti, kaip klaidin-® 
gas, turėjo jas atremti, a ne» 
jąs pasigavęs, visos laikraščio 
redakcijos, vardu (redakcinia
me straipsnyje!) garsinti, vi* 
suomenėje platinti ir tuo griau
ti visuomenės pasitikėjimų 
VLIKu, dargi prieš artėjantį jo 
seimą.

Padaręs šias kelias bendri
nes pastabas dėl to tikrai ne^ 
vykusio Draugo redakcinio 
straipsnio, kitas visas jo klai
dinančias mintis bandysiu pa
nagrinėti ir atremti sekančiuo
se šios serijos straipsniuose.

Nepriklausoma Mėnulio 
valstybė

Kosminių reikalų žinovas 
Amerikoje John Howell iš 
Houston, Tesąs* universiteto, 
dalyvaudamas 23-me tarptau
tiniame astronavigacijos kon
grese Vienoje, pranešė, kad 
yra planuojama paskutiniame 
mūsų tūkstančio metų dešimt
metyje įsteigti Mėnulyje “vals
tybę”, kurioje galėtų gyventi 
180 piliečių (būtų maždaug 
tokia kaip, popiežiaus Vatika
no valstybė”).

r Mėnulio gyventojai išsirink
sią savo valdžią ir turėsią savo 
valiutą ir policiją. Valstybė 
Mėnulyje, būtų palaikoma per 
20 metų ir jos piliečiai atosto
gų galėtų atskristi į Žemę.

Mėnulio valstybės gyventojų 
sudėtis būsianti mišri, kas 
reiškia, kad ir vaikai Mėnuly- . 
j e galės gimti “natūraline tvar-

MĖNESIAI SENOVĖS 
LIETUVOJE

Laiką skaičiavo naktimis, ne 
dienomis; ir taip sako dar šian
dien ' tris naktis išnakvojau; 
naktį .pernakvojęs grįžau, ir t, 
t. Metus dalijo į trylika mėne
sių, kuriuos taip vadino: 1, Sie
kis, 2. Sausis, 3. Kovas, 4. Kar
velis, arba Balandis, 5. Gegužė, 
6. Kirmėšų, arba Birželis, 7. Lie
pos mėnuo, 8. Rugpjūtis, 9. Rug
sėjis, 10. šilo mėnuo, 11. Spalio 
mėnuo, 12. Lapkritis, 13. Gruo
dis.

Kožnas mėnuo turėjo 27 die
nas ir dalijos j tris dalis, arba, 
vadinamąsias devintines, nuo 
devintosios dienos, kurioje svie
tas visuotinai susirinkęs meldės 
arba linksminos.

S. Daukantas (iš Būdo)

vo labai didelis, valyti jis buvo lengva.. Keltuvas vie
na kabina žemyn leido vyrus, o kita traukė į viršų va
rio akmenis. Kasykla buvo 2,300 pėdų gilumoje.

Variui iškelti mašinerija buvo didelė ir sudėtinga. 
Ji buvo padaryta iš stipraus plieno. Jeigu ji kada su
kliūtų, tai nutrūktų darbo ritmas. Labai svarbu, kad 
liftas visą laiką veiktų. Bet koks sugedimas atsiliepia į 
vario kasėjus. Tuo susirūpina žmonės paviršiuje, bet 
dar didesnį rūpestį sugedęs liftas sukelia apačioje.

Man pirmiausia buvo liepta pramokti valdyti keltu
vą. Aš turėjau mokėti jį bet kurioje vietoje, prie bet 
kurių vartų sustabdyti. Turėjau taip valdyti, kad ga
lėčiau galimai greičiau nusileisti į kasyklos dugną, bet 
tuo počiu turėjau pajėgti keltuvą sustabdyti bet kurio
je vietoję.

Pramokus valdyti keltuvą, turėjau išmokti pakrau
ti dinamitą. Man pasakė, kad bet koks stuktelėjimas 
buvo pavojingas. Aš negalėjau trenkti vienos dinami
to dėžės ant kitos, negalėjau dėžių stumdyti, keltuvo 
smarkiai nuleisti.

DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
JOS VISAD RAŠO



Northside

L-ui.

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GERALDAS F. DAIM1DDOVYDAS P. GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI

CICERO
ANTANAS M. PHILLIPSKITUS SKAITYTI

DGO AMŽIAUS PASLAPTIS

FOR58T FIKES HURT 
OUR FOREST FRDENRS

AMBULANCE 
PaTASNAV* 
MAS DIENA 

IR HAK'ri

Chicagoje 
savistovią

ChieagoR
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
AMOciacijotf

Oar -wiHIife b«r defew 
tgnoft the e»wte®» w of fee. 

So pt«««e fefto* Stackefr A9Cc 
Alvey* hold m*td« *11 c*li 
Be KX » drovn «lf otmpfcre*, 

*ir the ■she*, **d drara 
them esain. Crush all 

■mote* dead oct

gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GEL1NYČU 

2443 WEST 63ra STREET 
Talafonal- PR i-0833 ir PR I-0»3a

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairių atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: Frontier 6*1882

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Susirinkimų hr parengimų 
PRANEŠIMAI

CHIRURGAS 
2454 WEST 71$t STREET 

Ofiso telef.: HEmlock €2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

nete-
Ona Sudeikienė

t■■>»w»ffiriira■rara■ 
SKAITYK PATS IR PARAGINS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
K1EKV1EN

susirinkimas, kuriame 
me- 

aktua- 
S. P.

Phone: YArda 7-1911
SėnBMOHMIiHMHnBBBSnaMB

2512 W. 47 ST. — FR €1991

LIETUVI, EIK PAS LlETUYH

Apspito žurnalistai šimtame
tį senuką ir klausinėja:

— Kaip tamsta sulaukei to
kio- ilgo* amžiaus?

— Labai paprastas dalykas,
— atsakė senukas
nūau
tiek daug bacilų, kaip šiandien.'vas ir nemokamas.

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

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

Telef.; HEmlock €2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

BIZNIER1AL KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE",— TT-RI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

YArds 7-1741 - 1742

Ruduo, ir ypatingai Halloween diena atneša arbūzu sezoną. Viršui 
Joey Fusko, iš Sandusky, Ohio, nešasi du arbūzus is ūkininko lauko. 
Apačioje, jis su sesers ir motinos pagalba paruošia arbūzą pjaustymui.

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

vC Aparatai - Protezai, Med. Ban* 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) Ir L t %

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

Telef.; PRospeet 6*5084

— Eržvilke Draugiška Klubo stisk 
rinkimas įvyks trečiadieni, lapkričio 
1 dien^ S:00 vaT vak. Hollywood sau
lėje. 2417 W. 43rd St. Nariai ir na
rės prašomi atsilankytų nes yra daug 
svarbiu reikalu aptarti. Po susirinki
me bus vaišės.

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

š. m. spalio mėn. 13—25 die
nomis Venezlietoj e praleido 
savo metines atostogas nenui
lstamasis B ALF O veikėjas Al
binas Dzirvonas su žmona Gab-

Programa prasidėjo pusę va
landos vėliau. Programą atida
rė ir pravedė Joana Kūrai tė, 
modeliavo: ’ Julija . Balaišytė, 
Rusnė Baltrušaitytė, Stasė Ban- 
kauskienė, Gailutė Černiauskai
tė, Indrė Damušytė, Gražina 
Krianeiūnaitė, Aldona Laitienė, 
N. Salienė, Birutė šileikaitė- 
Fleck, Vida Skiokytė, Nijolė šla- 
pelytė, Ramona Urbonaitė, Ka
rdė Veselkaitė, Loreta žalkaus- 
kaitė, Audra Zotovaftė ir Rim- 
gailė Zotpvienė. -Kiek teko pa
tirti, namuose rūbus gamino: 
ponios Urbonienė, S. Bankaus- 
kienė, ir J. Ulaitis. Labai sun
ku buvo išgirsti iš ko rūbai pa
gaminti, nes tik spėdavo mode
liuotoja iš užkulisio pasirodyti, 
jau publika šaukė.. Daug ir bran
gių kailiu buvo atvežta iš Chi- 
cagos, J. Damttšienė (publikai 
paaiškino, kad dėl laiko stokos 
ne visus rubus galėjo parodyti.

Manyčiau, kad kas metai ver
ta ruošti madų parodas. ,

Trumpai kalbėjo tautietis 
Buršteinas, girdi jam ši vieta 
primenanti'Kauno Šančius, Kar
melitus ir šios gatvės, kur esa
me vardas — Tilmanso fabriko 
ir salės vardus.

Buvo ir laimingųjų: dail. K 
žaromskio paveikslą laimėjo J. 
Vršniauskas, dail. N. Vedegy- 
tės-Palubinskienės A. Šileikienė, 
tortą — J, Udrienė.

INKSTŲ IR. ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

T«l«f. 695-0533 
Fox Valley Mechcat Center 

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

— S. L. Ą, Motery T34 kuopos nariu 
susirinkimas Įvyks lapkričio 3 dten^, 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd SL 
Nesivėhiokite. Susirinkimo pradžia 
6:30 vai. vak. Kurie dar nes įmokėjo 
te savo nario mokesčio, prašomi su
mokėti. Po susirinkimo bu$ vaišės.

A. HsHHc, nu K rast.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

Lapkričiu mėn. 19" d. 3 vai. 
p. p. 5146 West Cermak Rd. 
Ciceroje, įvyks visuotinis me
tinis Cicero lietuvių respubli
konų 
bus renkama valdyba 1973 
tams ir svarstomi kiti 
lūs reikalai.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka* 

piiĮ papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

RQY R. PETRO (PUTRAMENTASj 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

, 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. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Prieš grįždami į JAV., p 
Dzirvonai žadėjo dar porai die
nų sustoti Caracas's.

Laimingos kelionės ir iki pa
simatymo kitais metais.

Visų pažįstamų vardu 
Vladas Venckus

Netekame nuoširdžįos 
draugės

Spalio 24 dieną palaidojome 
Veroniką Dovydaitienę, kuri 
gyveno šiaurinėje miesto daly
je ir ilgą laiką-sirgo.

Spalio 24 d._ lytą 10" vak gi
minės ir draugai susirinko į 
laidotuves 430Q N. Central 
Avė. kur laidojimų direktorius 
p. Ridikas visus .laidotuvių da
lyvius paprašė eiti atsisvei
kinti su velione . Laidojimo 
apeigoms prasidėjus , vargo
nais ir solo buvo sugrotos ir su
giedotos pritaikytos gedulingos 
giesmės.

Laidotuvių procesijai pasie
kus kapines, pasigirdo kapinių 
liūdnas v.arpo aidas, praneš
damas, kacTeVeroniko Dovęr- 
daitienė atlydėta į jos amžino 
atilsio vietą Chįcagos Lietuvių 
Tautinėse kapinėse, šalia savo 
anksčiau mirusio mvlimo vv- 
ro, "

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius Jr 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS- PASTATYTI

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS

2047 W.- 67th PI. WAlbroolc 5-8063

Laidojimų direktorius Ri
dikas prie kapo pasakė trum
pą atsisYveikiųimo kalbą ir iš- 
daNno giminėms po rožę, ku
rios buvo padėtos ant velionės 
karsto.

Po laidotuvių visi palydovai 
buvo paprašyti pas Bruzguiie- 
nę užkandžių.

Liūdna geros draugės 
kus.

- Kadangi parodą ruošė Detroi
to ir Windsoro frontininkės, jų 
vardu padėkos žodį tarė J. Ur
bonas, kurs nei iš šio nei is to 
pradėjo politikuoti. Užkliuvo 
Altas ir Naujienos.

LB minėjimuose porą kartų 
girdėjau fronto bičiulį J. Urbo
ną puolant Naujienas, ten gal 
ir “normalu”, bet meno parodo
je išlieti fronto pyktį ant Nau
jienų ir Alto, lyg ir labai ne
vietoje.

Kaip spaudoje buvo skelbia
ma, madų parodą ruošė Detroi
to ir Windsoro frontininkės.

A. Miežis STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
-Į (LACKAW1CZJ

1424 WEST «9U» STREET REpaMie 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-4672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

Detroito naujienos 
Madų paroda

Spalio mėn. 21 d. Liet, namuo
se madų paroda praėjo. Įžengus 
j didžiąją salę matėsi į akis me
niškai įrengta sceną, kurią iš
puošė dailininkė Stasė Smalins- 
kienė. Nuo scenos iki vidurio 
salės nutiestas takas, padengtas 
raudonu kilimu, stalai padengti 
raudonomis staltiesėmis. Netru
kus publiką daugumoj ponios 
užpildė visus- stalus. Prieš pra
sidedant parodai, publika vaiši
nosi kokteiliu, patarnavo stu
dentai ir studentės. Parodai po
no Buršteino buvo atvežti iš 
Chieagos brangūs kailiai, ilgos 
suknelės bei kostiumai ir kt. 
drabužiai.

GEORGE F. R UDMLNAS 
3319 So. LITUANICA AVE.

Ta pačia proga malonu pa
stebėti, kad p. Dzirvonas yra 

> pirmutinis padėjęs buv. Vne- 
zuelos lietuviams 
susiorganizuoti.į 
Draugiją Cbicagoje, kuri taip 
gražiai užsirekomendavo II 
PLJK-so metu, sutinkant-ir glo
bojant Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenės jaunimo atsto
vus Chicago j e.

Chicagoje Venezuelos Lietu
vių Draugijos valdybos pirmi
ninku yra p. Kazys Ulevičius.

Ponai Dzirvonai savo vieš
nagės metu aplankė žymesnią
sias Venezuelos vietoves, pa
jūrius, Campo Carabobo, mu
ziejus, bažnyčias bei susipaži-

Lapkričro mėn; 25 d., p. p. 
Valantinų rezidencijoje, pir
mininkaujant Jonui Vasaiėiui. 
įvyko Cicero lietuvių respubli
konų pasitarimas. Nutarta, sek- 
madienį lapkričio mėn. 5 d. 
12 vak į Šv. Antano parapijos 
salę sukviesti tautiečius infor
macijai, nes rinkimai čia pat, 
reikia atlikti JAV piliečio pa
reigą ir lapkričio 7 d. eiti bal
suoti.

Šiemet visose Cicero apylin
kėse* bus balsuojama mašino
mis. lad tautiečiai bus supa
žindinti su balsavimo mašinų 
technika, .hvnas Kimliarkas ap
siėmė pakviesti tinkamus kal
bėtojus, o ponia Valantinienė 
pasižadėjo suorganizuoti kitas 
ponias ir paruošti vaišes. Bus 
lietuviškų maršų ir 'kitokios 
muzikos.' Prie įėjimo bus dali
nami bilietėliai, pagal kuriuos 
Imis galima laimėti vertingų 

tai dar nebuvo surastai dovanų. Įėjima* visiems Jais-

— Parito’ LSHwftj Meterp
klubo susirinkimas įvyks ketvirtadie
ni lapkriti© 2 dieną. 8:00 vai. vak. 
Hollywood safeje, 2417 W. 43rčb 9t. 
Narės prašomos atsilankyti laika, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. Pb 
susirinkimo bus vaišės.

Ė. Mcbfemee

MODERNUS STEREO
FONOGRAFAS

TIK 59.95

Paminės
Dr. Zenorrf Ivinskį

A. A. Dr. Prof. Z. Ivinskio 
mirties metinių proga rengia
mas Čikagoje minėjimas įvyks 
lapkričio 5 dieną. Minėjimą 
rengia Lietuvių Istorijos Drau
gija, Vlikas, Sendraugiai Atei- 
itininkai, Čikagos skyrius, Prof. 
Draugija, Lietuvių Bendruo
menė, Katalikų Moksk) Aka
demijos Čikagos skyrius.

Minėjimas pradedamas &v.- 
Mišiomis Jėzuitų koplyčioje 
5620 So. Claremont Ave.,, po 
pamaldų minėjimas Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje.

Paskaitas skaito temomis-: 
Prof, Dr. A. Darnusis “Prof. Dr. 
Z. Ivinskis visuomenininkas” 
ir Prof. Dr. J. Jakštas “Prof. Z, 
Ivinskis istorikas”.

Meninę akademijos dalį at
lieka solistė Prudencija Bič- 
kienė ir muzikas Mani girdas 
Motekaitis.

Išvakarėse lapkričio 4 dieną 
šeštadienį Marijos ir Antano 
Rudžių Radijo Farume nuo 8 
— 9 vai. vak. bus paminėtas 
prof. Z. Ivinskis. A. Rūgytė

BUTINI KRIKŠČIONIUI
yra VMpats Dievas^ jisai ta^uf daro kaip jis mėgsta, 

"1 Sam. 3:11.
Mes nežinome kas geriau tiaka m.ūsų. aukščiausiai gerovei, Kartoję tie 

daiktai, kūnų mes užsigeidžianie ir norime įgyti, m/* nyri are i bus nau*
dingi, gali būti tikrai nenaudingi. Palai įpinti^, kurie tikėjimu perveria 
sakių tyrimų ir sunkenybių bei keblumų debesius ir žiną kad “Dievas pa
žįsta savuosius” ir kad jis tvarko taip, kad visi daiktai išvien ▼eikia jiems 
aat hdb<u

Kantrybėje turime laukti Viešpaties, o nieko nesiklausdami apie ja 
išmintį, ne nesiteiraudami apie meilę ir galybę to, kuriam mes tarnauja
me; knotty bėję reikia priimti visus per je apvaridą skirtus mūsų gyvenimu 
patyrŪBUS.

Kristų pasakė, kad jis Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
taus bačojRSiA. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
kaymtėia, kuri vadinasi "Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai garsite, jei 
parašyme tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago,

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

tV. RASTO TYRINĖTOJAI

Rarx tet 23MM3

DR. K G. BALUKAS 
AKU4EKUA IR MOTMŲ UGOS 
GINBKOLOGHft CMMMEGUA 
6449 So. Pulakt M. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priiaa hfoaius pagal suatarimą. 

Jei neatsiliepiąs skambinti 3744012

ToMis PRaspoct €1717

DR. S. BIEŽ1S
‘ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai: kas dien$ po pietų. 14; rak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ožnsas uždarytas.

R«z. 3241 WEST 66H» PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock €5849 
r Rezid.: 388-2233

OFISO VALANDOS:'
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrai, penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Raz.: GL €0873

DR. W. EISIM-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzia Ave.r WA 5-267D 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia; skambinti Ml 3JXXJ1.

j IsetisvLsk.
^oiara gyvenimu ir jo vadovM* 
pančiais asmenimis. T-ankyrJa- 
niiesi Maracay mieste p. Dzir- 
ivonai susi pažino su Maracay 
Įveikiančia, Simo Kudirkos var- 
do lituanistine mokyklėle, ka
irios administratoriui Eduardui 
^Govarskiui (stud.) įteikė Lie
tuvos trispalvę vėliavėlę, kaip 
Simo Kudirkos siektosios lais
vės simbolį.

Venez ueloje buvimo meta, 
juos mielai globojo bei tėviškai 
rūpinosi p. Albino pusbrolis 
Aleksas • Sapoškinas ir V. M. 
Balučių šeima Valencijos mies-

DR. NINA KRAIKEI - 
KRIAUCEL1ŪNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZJE AVĖ.

Tolof. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4H4225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE €1818 arba RE 7-9700
Rezidenciįos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS J R CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71sf STREET ’

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

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IK Gfi&KLES LIGOS 
PBEEAIKO AKINIUS

* 285S W. 63rt STREET
Ofiso total.: PMOSTKT
R«zid. tafef.: WAArota 5-5G7*

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto.
pw 7 ita S s»L vak. Yreė. uždažyta. Irje]e

A ĮIMA DAIĮ i O AIANNA D AiLIUN



JONĄ $

RYŠYS SU ANAPUS
Atiduodami auką vieno ar puotoje Lietuvoje, 

kito uždavinio įvykdymui daž- ar kur kitur esantį, 
nai suabejojame uždavinio 
prasmingumu ir reikšme. Ta
čiau vienu uždaviniu niekada 
nesuabejojame prasmės ir 
reikalingumo nenuvertiname. 
Tai Bendru Amerikos Lietu
vių šalpos Fondu, 
mums

' Kad 
jame, 
kimu, 
tižiai 
vajus,
na prie pabaigos.

RINKĖJO DALIA

JASAITIS tuose ir sulankstytuose vago- 
I Finose gyvi žmones buvo per 
I vien susimaišę su vietoje ui- 
Įmuštais nebegyvais žmonėmis.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininką ir Darbininkių

tui ši parama yra kaip rakštis, 
kuri nenuduria, bet sukelia 
daug skausmo.

Taip ir Balfas okupantą iš 
Lietuvos neišvarys, bet siun
čiant paramą į vargą pateku
siam lietuviui rodo, kad lais
vajame pasaulyje esantieji lie-jno antrajame aukšte pasakoja:l 
tuviai neužmiršta po okupanto 
letena ^esančiu savo t< vu, bro
liu ir sesių. Ir tai kelia oku
pantui nerimą. IA;I to oku
puotoje Lietuvoje oficialūs pa
reigūnai bara 
juodina Balfo

Mūsų tarpe 
nešusiu i taip 

, tiradai biavima.
Jie _ pavyksta ne vien j piavimo

arba kaip 
priprasta vadinti Balfu. 
Balfo veikla nesuabejo- 
rodo daugelis jjasireiš- 
bet ypatingai akyvaiz- 

rodo kasmetinis rudens 
kuris Chicagoje jau ei-

Balfą ir visaip 
veikėj us.

atsiranda pasi
vadinamą ben- 
bet kodėl ben- 
Šalininkai ne- 

kodėl į 
Lietuvą negalima siųsti vaistų? 

‘Kodėl mmuitai už siuntinius

Kasmetiniai, rudeni vykdo
mi Balf’o vajai Chicagoje pa
vyksta.
del gerų ir dosniu asmenų ši i-! ’ t< >k ,• ų ’ kfauJmį
džių gerumo, bet ir dėl pasi-l 
šventimo tų asmenų, kurie e*'j, 
darni nuo pastogės iki pastoges ^r(l faįp nežmoniškai aukšti? 
duodamas aukas surenka. \ Kodėl negalima laisvai ir atvi

rai šelpti į vargą patekusius 
lietuvius? '

Aukų rinkėjo dalia nepavy
dėtina, dėl to nelengva rasti 
reikiamą rinkėjų skaičių, ko
dėl sutikusiems rinkti tenka 
ir nesutikusiųjų našta. Taip 
lygiai kaip ir aukos nedavimas 
~ atidavęs duoda ir už tą, ku
ris nieko neduoda. Nes kai au
ka pasiekia anapus i vargą pa
tekusį lietuvi, ji ateina kaip 
Amerikos lietuvių auka, bet- 
ne atskirai išvardintų asmenį] 
auka.

Rinkėjų suradimas yra sun
kus uždavinys Balf’o skyrių 
valdyboms. Todėl vajaus ati
darymo metu lygiai vienodai 
skyrių pirmininkai, ar tai bū
tų Marquette Parko Mackevi
čius, Brighton Parko Sereiči- 
kas, Cicero Zailskienė, North 
Sides Morkūnienė, Roselando 
Bružas ar Waukegano Petraus
kas, nusiskundė stoka rinkėjų. 
Todėl didelė pagarba priklau
so skyrių pirminnikams, ne
šantiems ne tik rinkėjo dalią, 
bet ir suorganizuojantiems 
reikiamą rinkėjų skaičių.

Sunkią, laisva valia prisiim
tą, rinkėjo dalią, galima pa
lengvinti, būtent: duodame ar 
neduodame.
nuo Įkyrių klausimų 
mokslavimu.
turėtų būti aišku 
vinį Balfas atlieka.

RAKŠTIS OKUPANTUI

bet atsisakvkime 
ir pa- 

Nes visiems jau 
kokį užda-

Balfo parama pasiekia Į var
gą patekusi lietuvį Sibire, oku-

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP 
WARNER - SWASEY — GISHOLT 

1st AND 2nd SHIFT 

TURRET LATHE — SETUP OPERATORS 
AND OPERATORS 

1st AND 2nd SHIFT 

AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP 
BROWN & SHARPĘ 

1st 2nd SHIFT 

RICIANS

Lenkijoje jįur,e pajėgė, patys lindo
Okupan- J)ro ]JUVUsių langų angas, iš 

į suplokštintų vagonų pertvarų ir 
lyg apsvaigę klaidžiojo aplink 
traukinių laužą. ‘

Gyvų likusiųjų pareiškimai
Keleivis inž. Cliff, 23 metų j 

amžiaus, sėdėjęs pirmojo vaga-j 
. • ... * • j

Kai as pažvelgiau dešinėn, tas IELECTRONIC 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, modem 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 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Balfui auka yra ryšys su ana
pus vandenyno gyvenančiais 
lietuviais. Su lietuviais ken
čiančiais tremtį Sibire, su lie
tuviais. nešančiais priespaudą 
okupuotoje Lietuvoje, su lie
tuviais gyvenančiais lenkų val
džioje. Taigi Balfo veikla bū
tinai reikalinga ir prasminga. 
Remkime ją.

Katastrofos vaizdai
Pirmadienį įvykusi dviejų 

traukinu] katastrofa skaitoma 
prie Chicagos didžiųjų nelai
mių, kurioje užmušti 44 žmonės 
ir 350 žmonių sužeista. Nelai
mė įvyko Illinois Central Rail
road linijoje prie 27 gatvės sto
ties. Tartum pats likimas bu
vo nelaimei parinkęs geriausią 
vietą, geriausiu laiku — 7:27 
valandą ryto vietoje, kur ar
čiausiai yra trys ligoninės — 
Billings, Michael Reese ir Mer
cy Hospital.

Vienam žmonių pilnam IC 
traukiniui pilnu greičiu Įvažia
vus į taip pat žmonių pilną an
trą traukinį, vieno traukinio 
priešakinis vagonas stačiai Įva
žiavo Į antrojo traukimo pirmą
jį vagoną. Kiti vagonai atsitren
kę virto iš bėgių ir stojosi “pie
stu”.

Neapsakomos jėgos susi tren
kimas staiga viską pavertė pa
sibaisėtina scena, kur sulaužy-

antrasis traukinys buvo mano 
vagono viduje. Pažvelgęs apa
čion pamačiau, kad mano vago
no grindys yra nuplėštos. Visa 
ką galėjau matyti, buvo sulan
kstytas plienas, iš kurio žmonių 
rankos ir kojos kyšojo. Prasi
dėjo neapsakomas sužalotųjų 
žmonių riksmas ir pagalbos 
šauksmai,. .Aš buvau išmes
tas į pryšakinę sėdynę. Langai 
pradėjo sproginėti ir jų stiklai 
mane užbėrė. Pasirodo, greitai 
pravažiuojantis traukinys nu
plėšė visą dešiniąją mano vago
no pusę, iškeldamas plieno sie
nojus kaip žievėmis bananą nu
lupus.

Momentą prieš susidūrimą iš 
savo užtvaro įbėgo traukinio 
motoristas šaukdamas “Susi
dursime! Susidursime r*, ir tuo 
pačiu momentu pasigirdo dide
lis sutraškėjimas ir pirmojo 
vagono pryšakinė siena išvirto. 
Žmonės buvo išmesti iš sėdynių 
ir po išvirtusią siena palaidoti... 
Stačiai neįtikėtina. Visi žmonės 
kruvini. Kai kurie keleiviai sa
vo rankomis bandė išlaisvinti 
laužo prislėgtuosius. Buvo bai
su. Visur girdėjosi prislėgtųjų 
ir sužeistų žmonių riksmas...”

Nežiūrint, kaip sparčiai ir pla
ningai dirbo ugniagesiai, polici
ja, daktarai ir slaugės iš trijų li
goninių, gelbėjimas buvo baig
tas tik 6 valandoms praėjus po 
susidūrimo.

Dvi 17-metės mergaitės sulau
žytame vagone išliko gyvos ne
gyvų žmonių iš viršaus ir iš apa
čios tarpe. Jos buvo išgelbėtos 
tik po 6 valandų. Abiejų kojos 
tiek sužalotos, kad daktarai 
mano, jog teks tas kojas nu
pjauti.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nam y 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 tinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DĖL 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

Kitos susisiekimo nelaimės

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

MACHINISTS
FOR MACHINE REPAIR WORK.

ELECTRICIANS
FOR CONSTRUCTION AND 

MAINTENANCE WORK.

DIE MAKERS
MUST HAVE DIE REPAIR

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

INCOME TAX SERVICE

Izie Avė. — PRospect 8-2233

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 CertifikataL

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pizus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 606361 TeL WA 5-9209

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Eleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teetro draugja. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bai

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir paslysti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. $0608

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILU — WEDNES., NOVEMBER 1, 1972

Nors dabartinė nelaimė žmo
nių aukų skaičiumi pripažinta 
didžiausia, tačiau nedaug ma
žesnių Chicagoje yra atsitikę 
anksčiau. Pav. 1950 m. gegu
žės 25 d. žuvo 34 žmonės, kai 
ties 62 ir State gatvėmis susidū
rė CTA gatvėkaris ir gazolino 
tankas ir užsidegė 400 galionų 
benzino. 1946 m. balandžio 25 
d. ties Chicagos priemiesčiu Ne- 
perville 75 mylių per valandą 
greičiu važiuodamas Burlington 
traukinys įvažiavo Į kito trau
kinio užpakalį; 45 žmonės žuvo 
ir 100 žmonių buvo sužeista.

Arkansas, grįžo iš ilgesnės kelio
nės po Europą.

— Cook Apskrities Miškų ap
saugos distriktas turi savo ži
nioje apie 62,000 akrų, kuriais 
naudojasi apskrities gyventojai 
išvykoms, poilsiui ir sportui. 
Apie 65% to ploto sudaro miš
kai, o likusią dalį užima ežerai, 
pievos, golfo laukai, žaidimams 
aikštės ir piknikų vietos. Per 
metus juos aplanko apie 15 mi
lijonų žmonių.

— šį ketvirtadienį, lapkričio 
2 d. Pelkių Žiburėlio Literatūri
nės valandėlės pradeda 12-sius 
darbo metus. Pelkių Žiburėlis 
girdimas Margučio radijo ban
gomis tarp 8 ir 9 vai. vak. Pel
kių žiburėlio redakcinį kolekty
vą sudaro: Dalia Bylaitienė, Da
lia Šimoliūnienė, Danutė Bilai- 
šienė, Zina Katiliškienė, Romas 
Sakadolskis ir Leonas Narbutis.

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 A\T.

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

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 mūro 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. $32,000. -

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

DVIEJŲ-ŠEIMŲ aukšto 15 me
tų senumo baltų plytų mūras prie pat 
Marquette Parka. $35.900.

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

BALYS BUDRAITIS

BUD’S.REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

JOURNEYMAN MACHINIST

Experienced only. — Must be 
able to work sample or an 

engine lathe.
GR 5-1003

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

‘ 2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublIc 7-1941

HELP WANTED — ’EMALE 
Darbininkių R.ikia

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms.

3237 WIST 63rd ST., CHICAGO
TeleL 434-4660 -

— Vaclovas Sidzikauskas, Lie
tuvos Laisvės komiteto pirmi
ninkas, su žmona Birute atosto
gauja Vermonto valstijoje.

— Balzeko Lietuviu Kultūros 
Muziejus sutiko paruošti lietu
vių kultūros paviljoną tradici
nėje Chicagos miesto Tautų pa-

— Balys Chomskis šį ketvir
tadienį 7 vai. vakare, Jaunimo 
Centre skaitys paskaitą jaunųjų 
žurnalistų kursuose, Jis kalbės 
apie muzikos kritiką. Kursus 
organizuoja Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos centro valdyba.

— Dail. Jadvygos Paukštienės 
individuali vėlesnių akvarelės 
darbų paroda buvo atidaryta 
sekmadienį, spalio 29 d. Tauti
niuose namuose, ’ 6422 So. Ke- 
dzie Avė. Išstatyta 42 darbai. 
Vėliau bus plačiau.

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

supervision. y
Profesional couple with teen age son 

271-4054

NAMAI PRAŠO
6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš

kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas, platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,500.

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

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

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

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

5% KAMBARIŲ 15 metų mūras. 
Centralinis oro vėsinimas. Karpatai, 
užuolaidos. Marquette Parke. Tuoj 
galima užimti. $25.000;

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

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

13 BUTU MŪRO NAMAS Puikūs 
butai duoda S20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metu pajamos. ~

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 4 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 2 gazu šildymai. Alum. langai. 
Tuoi galima matyti. $36.300.

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

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-cios ir Kedzie. 
$32 000

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus' lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000.

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Tiisoml luto motonl, stabdžiai, 

tune-ups Jr t* L
AK4 5c, CALIFORNIA AVE,

CHICAGO, ILU TEL. VI 7-T327

CICERO APYLINKĖJE 
Išnuomojamas 6 kambarių butas, 
3 miegami^ pirmame aukšte iš kiemo 

pusės. Suaugusiems. y 
1410 So. 49th AVENUE.

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

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

A. A U INSURANCE A REALTY

INCOME TAX x
4645 So. ASHLAND AYR.

(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobllly draudimai. I

PERSONAL 
Asmeny Ieško r

Pier salėse. Pats Stanley Balze- 
kas Jr., padedamas muziejaus 
administracijos ir talkininkų, 
atrenka ir organizuoja tinka
mus eksponatus, nes pastaruo
ju metu lietuviai Amerikoje ir 
pasaulyje daugeliu atvejų buvo 
dėmesio centre. Be abejo tas 
dėmesys bus kreipiamas Į lie
tuvius ir šioje parodoje, kurią 
globoja miesto meras Richard 
J. Daley.

— Field Muziejus praneša, 
kad lapkričio 4 d. 2:30 vai. po
piet bus rodoma kultūrinis fil
mas “A Swedish Summer” su aiš 
kinimais apie Švediją ir jos įdo
mias provincijas, taip pat apie 
socialinį žmonių gyvenimą.

— Gary Fricas, Naujienų 
c-l-n, 4.. 4^., o o v. t n « v. Už..,.i

♦ Varnas Montessori Vaikų 
židinėlis, 3038 W. 59 St., sekma
dienį, lapkričio 5 d. nuo 1 iki 4 
vai. popiet bus atviras visuome
nės apžiūrėjimui. Suinteresuoti 
priešmokykliniu vaiko auklėji
mu lietuviškoje dvasioje tėvai 
ir lietuviška visuomenė kviečia
mi atsilankyti. Veiks registraci
ja į lietuvišką klasę, kurią veda 
montesorininkė p. Julija Smil- 
gienė. (Pr).

PAIEŠKOMA
GLAZAUSKAITĖ - JONIKAITIENĖ 

BRONĖ,
duktė Vlado, gim. 1903 ar 1904 m. 
Paieško sesuo Glazauskaitė - Mockie
nė - Ervasevičienė iš Lietuvos TSR, 
Vilnius, Angariečio gatvės 2 bt. 23.

Real Bcfatt, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitoki blankai.

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

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

4 BUTŲ MŪRAS. ’ Modernios ve
tuos. spintelės, nauja šilima gazu, 
alūmin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik S52.00C.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik S27.900.

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Jrangimal

Prezidentui Nixonui yra 
svarbu turėti Respublikonišką 
Kongresą, kad jis galėtų pra
vesti savo įvairias programas. 
Robert Hanrahan yra kandida
tas, kuris remia Prezidento įvai
rias programas, liečiančias Viet 
Namą, mokinių vežiojimą, in
fliaciją ir t. t. šį penktadienį, 
lapkričio 3 dieną tarp 8:00 ir 
10:00 vai. vakaro lietuviai ga
lės susitikti R. Hanrahan ir su 
juo pasikalbėti Margučio Radio 
patalpose, 2422 W. Marquette 
Rd. Visi kviečiami dalyvauti, 

skaitytojas iš Mountain Home,’ (Fr).

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

— Nijolė Mackevičienė, Hi
ckory Hills, Ill., palaikė ryšius 
su Chicagos miesto mero Įstai
ga ruošiantis šiemetinei tautinių 
grupių kultūros ir buities pa
rodai, kuri Įvyks ateinantį 
vaitgalį Navy Pier salėse.

— Stasys Santvaras, So. Bos
ton, Mass., redaguoja prieš apie 
9 metus mirusio poeto Fausto 
Kiršos dar neatspausdintus raš
tus. Knygą “Palikimas” išleis 
Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla apie šių metų pabaigą;

sa-

. *»v

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žoml. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininku. Kai

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

TEI____ 776-588*
Anicetai Garbačlauakas,’ M».

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

1% AUKŠTO 8 Ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms Šeimoms.

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

MŪRINIS BUNGALOW ‘ ‘ ‘
rių — 21 miegami, 
šildrmas. Garažas, 
rial, naujai išdažyti, 
mento. — 24,500.

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

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

TEL. 436-7878

5 kamba- „ 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

3 miegami, 10

' PRIE PARKO
5 KAMBARIŲ BUNGALOW

3 miegamieji, centralinis oro šaldy
mas ir šildymas. įrengtas skiepas, 

patio. Vieta prie 71 ir Troy.
Savininko telefonas 

’ 776-5927

SOUTH BERWYN savininkas par- 
duoda 5 miegamųjų pajamų narną su 
2 mašinų garažu ant 50 pėdų sklypo. 

Virš $30,000.
Tel. 7404157.




