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SIHANOUKAS ATMETA PALIAUBAS, 
TIKISI NUGALĖTI LON NOL REŽIMĄ

PEKINAS. — “The Christian Science Monitor” redaktorius 
John Hughes lankosi Kinijoje, kur jis pasikalbėjo su nuverstu 
Kambodijos princu Sihanouku. šis jam pareiškė, kad nežiūrint 
kokie bus susitarimai Vietname, Kambodijoje karas tęsis toliau, 
kol bus nuverstas Lon No! režimas. Kinija Sihanoukui pažadėjusi 
duoti visą reikalingą paramą, o šiaurės Vietnamas pažadėjęs pra
leisti iš Kinijos, siunčiamus ginklus ir amuniciją, net ,ir po karo 
paliaubų Vietname. Sihanoukas niekada nesutiksiąs su tarptau
tine kontrole. Hanojus pažadėjęs nepriimti visą Indokiniją api
mančių karo paliaubų.

Princas Sihanoukas papasa- 
. kojo redaktoriui Hughes, kad š. 

Vietnamas turįs didelių sunku
mų pristatyti ginklus į Kambo- 
diją. Amerikos aviacijos puoli
mai labai apsunkina transportą 
Ho Chi Minho keliais. Daug 
sunkvežimių yrav sunaikinami 
pakeliui. Todėl Kinija davusi Si- 
hanouko jėgoms Kambodijoje 
pinigų pirkti ginklams iš pačių 
Lon Nolo' vyriausybės nesąžinin
gų valdininkų. Pernai ginklams 
pirkti buvo išleista 2 milijonai 
dolerių, o šiemet Kinija davusi 
10 milijonų dol. Kinijos užsienio 
prekybos ministerija parūpinusi 
senų dolerių, už kuriuos komu
nistų jėgos Kambodijoje gau
nančios amunicijos ir ginklų.

Sihanoukas labai optimistiš
kai žiūri į ateitį: Jo 22 ministe- 
rių kabinetas yra pasidalinęs 
darbais. Pusė ministerių yra Pe-' 
kine kartu su princu, o kita pusė 
yra Kambodijoje, "išlaisvintoje” 

.Kambodijos srityse. Jis neisiąs 
su Lon Nolo vyriausybe į jokius 
kompromisus. Kambodijoje te
gali būti viena valstybės galva 
— Sihanoukas. Jo jėgos Kam
bodijoje turinčios 60,000 vyrų, 
dar 100,000 yra milicija, kuri 
kontroliuoja apie 85% visos 
Kambodijos teritorijos. Jis tik 
tuo atveju kalbėsiąs su Lon No- 
lu, jei šis paskelbs atsiprašymą 
ir atgailaus dėl savo darbų prieš 
Sihanouką.

Princas pareiškė, kad-gyven
tojų daugumas nenori komuniz
mo Kambodijoj ir komunistų nė
ra daug. Visi komunistai ir ti
kintieji budistai laukia Sihanou- 
ko kaip valstybės galvos, pareiš
kė princas. . z

Karinė žvalgyba iš P. Vietna
mo skelbia, kad šiaurės vietna
miečiai kareiviai iš Kambodijos 
skubiai perkeliami į P. Vietna
mą. Kambodijoje buvę apie 60,- 
000 vietnamiečių pereina į Mek- 
ongo upės apylinkių džiungles.

Stebėtojai sako, kad Pekino 
valdžia visada rėmė Sihanouką, 
labiausiai ir todėl, kad Maskva 
pripažįsta Lon Nol režimą Kam
bodijoje.

Lenkija nekels 
maisto kainų

VARŠUVA. — Lenkijos vy
riausybė po komunistų partijos 
politbiuro pasitarimų, paskelbė, 
kad maisto kainos liks užšaldy
tos ir joms bus neleista kilti ir 
per ateinančius metus.

Stebėtojai sako, kad šis pa
reiškimas yra grynai politinis, 
nes valdžia vis daugiau moka 
ūkininkams už mėsą ir daržoves, 
todėl faktiškai, valdžia moka 
subsidijas, neleisdama kilti var
totojų kainoms.

Valdžia prisimena, gerai, kas 
išvertė Gomulką iš valdžios — 
kainų pakėlimas ir po to seku
sios darbininkų riaušės. Giere- 
kas nenori kartoti Gomulkos 
klaidos. - j

IŠ VISO PASAULIO

NEW YORKAS. — Lapkričio. 
8 yra diena, iki kurios Uganda 
įsakė, išsikraustyti visiems Azi
jos kilmės žmonėms. Amerikos 
šalpos organizacijos jau rengia
si priimti 1,000 žmonių, žydų 
Hias šalpos draugija priima 160 
asmenų. Kitos šešios šalpos or
ganizacijos pasirūpins kitais. 
Jungtinės Tautos davė 1.8 mil. 
dol. benamių aziatų įkūrimui.

VIENA. — Iš Sovietų Sąjun-5 
gos atvyko Gavril Shapiro, iš
leistas emigruoti į Izraelį. Jis 
prieš 4 mėnesius Maskvoje su
sitiko turistę Amerikos Judth 
Silver ir ją vedė slaptose ceremo
nijose. Kremliaus valdžia jau
nąją greit išprašė, o jauną in- 

I žinierių Shapiro bandė .paimti į 
kariuomenę. Tam nesutinkant, 
teismas jį nuteisė metams ka
lėjimo, . tačiau, vėliau, prasidė
jus protestams, paleido ir liepė 
išvažiuoti.

ROMA. — Vatikanas paskel
bė vedybų anuliavimo proceso 
atpiginimą. Anksčiau -švento
sios Rotos tribunolo advokatai už 
vedybų panaikinimą imdavo iki 
17,000 dol. Dabar mokestis už 
panaikinimą bus mokamas per 
tribunolą ir bus nustatytos pa
stovios kainos. Kardinolas Di
no Staffa, šventosios Rotos pir
mininkas rašo vyskupams, kad 
praeities netvarka kenkusi baž
nyčiai. •

ISTANBULAS. — Turkų na
ras, nardydamas netoli Artane 
uosto,' Bosforo sąsiauryje, rado 
seną romėnų laivą, nuskendusį 
prieš 2,000 metų. Laivas gabe
no marmuro kolonas, statulas, 
karstus. Keturiolika marmuri
nių daiktų jau iškelti iš dugno ir 
padėti Archeologijos muziejuje.

Nuteisė slaptos 
spaudos veikėją

MASKVA. — Sovietų fizikas 
Kronid Liubarsky, dirbęs čemo- 
golovkos institute, 30 mylių nuo 
Maskvos, buvo nuteistas penke- 
riems metams kalėjimo už agi
taciją prieš sovietų valdžią. Tei
smas vyko Noginske. Jis buvęs 
susirišęs su slaptos pogrindžio 
spaudos, ypatingai “Dabartinių 
Įvykių Kronikos” platinimu.

Du aukšti sovietų pareigūnai 
— vizų departamento viršinin
kas, pulkininkas Andrei Verejin 
ir milicijos viceministeris Boris 
Šumilin pareiškė grupei sovietų 
žydų, iš kurių valdžia nereika
lavo atsilyginti už išeitą mokslą, 
kad jiems padarytą išimtis, o ne 
valdžios nusistatymo pakeiti
mas. Vėrėj inas pasakęs, kad at
leidimas nuo mokesčių yra “ges
tas vienai svetimai valstybei, su 
kuria Sovietų Sąjunga siekia 
prekybos ir ekonominių santy
kių”. žydai suprato, kad mi
licijos pulkininkas kalba apie 
derybas su Amerika.
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Amerikietis fotografas Dave Kennedy lankėsi komunistinėje Kini
joje ir atsiuntė iš Šanchajaus šią vaiku pramogų parko nuotrauką
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TRUDEAU PARTIJA PRALAIMĖJO
KANADOS PARLAMENTO RINKIMUS

- - . ^7- ‘ f

OTTAWA- —.Kaip vakar trumpai pranešta, Kanados rinki
mai sudavė smūgį vyriausybei, jos premjerui Trudeau ir liberalų 
partijai. Opozicijos partija —panžangūs konservatoriai gavo par
lamente 109 vietas, o liberalai, TrudeauL.partij^ž-_. J.O8.' Kanados*, 
istorijoje tokio mažo skirtumo tarp pagrindinių partijų dar nėra 
buvę. Kairioji naujųjų demokratų partija gavo 30 vietų, sociali
nio kredito — 15 vietų ir buvo išrinkti du nepartiniai atstovai. 
Trudeau sušaukė vakar kabinetą tartis, ką daryti. Nei viena par
tija neturi aiškios daugumos.

Kanados valdančiai partijai 
pakenkė didelis nedarbas, inflia
cija, bet daugiausia pakenkė pra
vestas įstatymas, kuris prancū
zų kalbą sulygina valdžios Įstai
gose su anglų kalba. Nors visos 
partijos palaikė “Official Lan
guages Act”, tačiau šis Įstaty
mas padarė Trudeau partijai 
daugiau priešų kaip draugų.
' Charakteringa, kad Quebec 

provincija, kur kalbama prancū
ziškai, davė Trudeau partijai 56 i 
vietas — daugiau, negu jis gavo ij^ėse"

Oras sustabdė 
Boggs ieškojimą

ANCHORAGE.' — Aliaskoje 
jau tris dienos blogas oras, snie
gas ir rūkas nutraukė dingusių 
keturių asmenų, jų tarpe dvie
jų JAV Atstovų Rūmų narių 
Hale Boggs ir Niek Bogich, ieš
kojimą. Jie skrido lėktuvu,- ku
ris prieš 17 dienų dingo kal
nuotose laukinės Aliaskos apy-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Prezidentas Nixonas vakar 
per radiją kalbėjo apie federa
linės vyriausybės paramą mies
tams. Sen. McGovern, bevažinė
damas ir bekalbėdamas užkimo 
ir vakar pertraukė savo kampa
niją, ilsėdamasis New Yorke.

♦ Laose komunistai pradėjo 
naują, didelį puolimą, bandyda
mi užimti kuo didesnius plotus 
prieš numatomas karo paliaubas.

♦ Kinijos gydytojų grupė pa
baigė savo vizitą Amerikoje ir 
išvyko namo. Delegacijos vadas 
pareiškė, kad kinai daktarai 
Amerikoje pamatė daug naudin
gų dalykų.

♦ Prezidentas Nixonas penk
tadienį atvyks į Čikagą ir pasa
kys kalbą O’Hare aerodrome, 
kur respublikonai šaukia didelį 
mitingą.

♦ šiaurinėje Airijoje Hallo
ween vakare nuo bombos spro
gimo žuvo du vaikai, šešių ir ke
turių metų. Jip ėjo rinkdami 
saldainius, kai prie vienos kata
likų tavernos sprogos automo
bilyje palikta bomba.

♦Nacionalinė Transporto Sau
gumo taryba pradės tyrinėti šį 
mėnesį Čikagos traukinių nelai
mės priežastis. Illinois Central 
geležinkelio vadovybė laukia 
daug ieškinių bylų, jei bus įro
dyta, kad nelaimė įvyko dėl ge
ležinkelio apsileidimo.

♦ Praėjusį mėnesį žemės ūkio 
kainos pakilo dėl kviečių ir gal- 
vijų pabrangimo. Kviečių liaina 
pasiekė per 10 mėtų neturėtą 
1.89 dol. už bušeli kaina.

♦ Jolieto mokytojai sustrei
kavo ir 12.000 vaikų liko namuo
se. Mokytojai nori didesnių at
lyginimų, geresnio i 
draudimo ir naujos procedūros 
skundams spręsti.

♦ Teismas civilinėje byloje 
pripažino kaltu Čikagos polici
ninką, kuris daboklėje primušė 
juoduką, šis padavė policininką 
Į teismą, sakydamas, kad jo ci
vilinės teisės buvo sulaužytos. 
Tai esąs pirmas toks sprendimas 
teismų istorijoje.

PREZIDENTAS THIEU SIŪLO HANOJUI 
DERĖTIS SU JUO, BE AMERIKOS
SAIGONAS. — Amerika tarėsi dėl taikos Vietname su šiau

rės Vietnamu. Sutarties punktai nepatiko Pietų Vietnamo vyriau
sybei. Sakoma, kad ir Viet Congas, vietiniai Pietų Vietnamo ko
munistai nepatenkinti kai kuriais susitarimo punktais. Dabar Pie
tų Vietnamas paskelbė savo pasiūlymus komunistams, visai ne
minėdamas Amerikos. Prezidentas Tieu pasiūlė, kalbėdamas per 
radiją p. Vietnamo tautinės šventės proga, derėtis dėl taikos su 
jo vyriausybe. Derybos gali vykti Paryžiuje ar bet kurioje pa
saulio šalyje.

Thieu reikalauja keturių da
lykų : šiaurės Vietnamas turi ati
traukti visą savo kariuomenę iš 
Pietų Vietnamo, Hanojus turi 
pažadėti respektuoti 1954 ir 
1962 metų Ženevos susitarimus 
ir nepradėti infiltruoti Pietų 
Vietnamo iŠ šiaurės. šiaurės 
Vietnamas turi užmiršti savo 
planą primesti Pietų Vietnam ui 
užmaskuotą koalicinę valdžią, 
susidedančią, iš komunistų, da
bartinės valdžios ir neutraliųjų. 
Šiaurės Vietnamas .turi atsisa-

Sirija paleido 
amerikieti

BEIRUTAS. — Sirija paleido 
amerikietį diplomatą, majorą Ri
chard Barratt, 36 nbetų — kari
nį atašė Jordane, kuris buvo Si
rijoje suimtas rugsėjo 9 d. Jis 
buvo suimtas sekančią dieną po 
Izraelio lėktuvų puolimo kerši
jant už teroristų puolimą Muen- 
chene, kur žuvo 11 Izraelio spor-

kyti kišimosi į derybas tarp Sai- 
gono vyriausybės ir Viet Congo.

Pietų Vietnamas reiksl"’”'a 
dviejų derybų. Pirmos būtų tarp 
Saigono ir Hanojaus dėl karo pa
liaubų ir taikos sutarties. Kitos 
— tarp Saigono ir Viet Congo 
dėl politinio sprendimo ir kitų 
vidiniu P. Vietnamo klausimu. 
Saigono sutinka derėtis su abiem 
bet kur pasaulyje. Visoje kalboje 
prezidentas Thieu visai neminė- 
4a Amerikos 'ir jos vaidmens 
šiuose "pasiūlymuose.

Iš P. Vietnamo atėjo žinia, 
kad, ten nukrito didelis CH-47: 
helikopteris, matyt, nutaustas- 
komunistų raketos. Helikoptery
je buvo 22 amerikiečiai, kurie vi
si užsimušė. Nelaimė įvyko Me
kong© žemupyje. - 35 mylios į 
pietvakarius nuo Saigono. Ame
rikos lėktuvai sustiprino puoli
mus Laose ir Kambodijoje, Ho 
Chi Minho keliuose, kur paste
bėtas nepaprastai gyvas judėji
mas. Hanojus siunčia į pietus 
karinę siuntą, tikėdamasis prieš 
karo paliaubas papildyti savo ka
rinius Sandėlius.

tininkų, dalyvavusių Olimpiado
je.

■Sirija nepaskelbė amerikiečiui 
jokių .kaltinimų. Jis iš Damas
ko nuvyko į Libaną pas šeimą, 
o iš ten išskrido į Washingtona 
painformuoti savo viršininkų 
apie pergyvenimus Sirijoje.

Rytų-Vakarų " 
prekybos Įstaiga 

WASHINGTONAS. — Pre
kybos departamentas, laukda
mas platesnių prekybos ryšių su 
Sovietų Sąjunga, Kinija ir kito
mis komunistinėmis valstybė
mis, įsteigė net specialų naują

sveikatos ; biurą — Rytų-Vakarų Preky-
bai. šiai agentūrai vadovaus 
prekybos departamento sekreto
riaus asistento padėjėjas Ste
ven Lazarus.

Nauja Įstaiga specializuosis 
prekyboje su komunistiniais re
žimais ir teiks pagalbą ir pata
rimus privačioms bendrovėms, 
vedančioms prekybą su valsty
biniais monopoliais.

visose kitose provincijose. Jei 
Trudeau ir sugebėtų sudaryti vy
riausybę, jo partijos atstovai 
parlamente būtų daugiausia iš 
Quebeco. Angliškai kalbančiose 
provincijose, ypatingai, Britų 
Kolumbijoje ir plačiuose žemės 
ūkio rajonuose liberalų partija 
pralaimėjo daug vietų. Britų 
Kolumbijoje iš 15 turėtų vietų 
liberalai laimėjo keturias. Vadi
namose prerijose Trudeau par
tija turėjo 10 vietų, dabar lai
mėjo tris. ,

Galimas daiktas, kad bet kuri 
partija, liberalai ar konservato
riai, sudariusi vyriausybę su 
mažesniųjų partijų parama, n e- 
užilgo, gal, kitą pavasarį vėl 
skelbs rinkimus, bandydama lai
mėti aiškią parlamento daugu
mą, be kurios Kanados valdymas 
bus nelengvas.

LONDONAS. — Britanijos 
pilietis Nino Fettel prieš 24 me
tus apako nuo rūgšties, mestos 
piktadario jam į akis. Dabar žy
mus italų chirurgas Bernadetto 
Strampelli padarė operaciją ir 
pacientąs atgavo regėjimą. Jis 
buvo nematęs savo žmonos, ku
rią susipažino ligoninėje jau 
apakęs, ir dviejų sūnų, 15 ir 16 
metų.

Karinės aviacijos bazė paskel
bė, kad orui pasitaisius ieško
jimo žygiai bus tęsiami toliau, 
nors viltis dingusius atrasti gy- kaltų žmonių gyvybes, 
vus vis mažėja. Brandtas.

BONA. — Vak. Vokietijos 
kancleris Brandtas gynė nutari
mą atiduoti arabų teroristams 
tris arabus^ už 20 vokiečių ke
leivių ir įgulos narių gyvybes. 
Visos vyriausybės būtų panašiai 
pasielgusios ir gelbėjusios ne- j kūnams, sustiprino kampanijos 
- * - -• ■ sako ■ pastangas. Kasdien šią savaitę

Rinkimams artėjant
WASHINGTONAS. — Pre

zidentas Nixonas, artėjant rin-

Prezidento dbktė Tricia Nixon Cox rinkimy kampanijoje pasakė 
moterims ir jaunimui daug kalby, ragindama visus balsuoti ui sa

vo tėvą.

jis kalbės per radiją, o šiandien 
vakare ir lapkričio 6 d. pasirodys 
ir televizijoje.
, Nors viešosios opinijos ap
klausinėjimai rodo, kad prezi
dentas toli pralenkęs konkuren
tą,. sen. McGoverną, politikoje 
niekas nėra 100r4 tikras. Viet
namo taikos klausimas gali pa
daryti rinkimams .nemažą įtaką. 
Demokratai kaltina prezidentą, 
kad jis laukė iki bačių rinkimų 
.su taikos pasiūlymais. Kyla 
klausimas, kodėl jis anksčiau šio 
karo nesustabdė?

Jei balsuotojai tikrai patikės, 
kad karo paliaubas buvo gali
ma daug anksčiau išsiderėti, ne
eikvojant kare Amerikos gyvy
bių ir turtų iki politiškai pato
gaus momento, tas gali prezi
dentui pakenkti.

Kiti sako, kad baigiantis ka
rui balsuotojai gali nutarti pa
sirinkti kitą žmogų prezidentu. 
Primenamas Churchillio atvejis 
Anglijoje. Jis pravedė šalį per 
pavojingiausią karą ir balsuoto- 
jų buvo pašalintas tuoj po ka
ro.

Čilėje

Neramumai Čilėje
SANTIAGO. —- Čilės preziden

tas po trijų savaičių neramumų 
ir streikų, keičia vyriausybę. Pa
sitraukė švietimo ministeris 
Anibal Palm ir vidaus reikalų 
Jaime Suarez. Opozicija juos ir 
dar du kitus ministerius kaltino 
konstitucijos laužymu,
streikuoj’a sunkvežimių vairuo
tojai, mokytojai, inžinieriai, ūki
ninkai, gydytojai, teisininkai ir 
net mokyklų mokiniai, protes
tuodami prieš valdžios planus 
suvalstybinti visą ekonomiką.

Kariuomenės tankai išardė 
ant vieno vieškelio vairuotojų 
sukrautą barikadą. Prie Talca 
miesto sprogimas sunaikino 
elektros bokštą ir nutraukė sro
vę.

Įtempimus didina registraci
ja balsuoti. Kovo mėnesį įvyks 
rinkimai, kuriuose bus perrinkti 
visi Atstovų Rūmų nariai ir pu
sė — 25 senatoriai. Kandidatai 
ir balsuotojai turi baigti regis
truotis iki šio šeštadienio. Daug 
kas ragina opoziciją užbaigti 
dabartinius neramumus ir “leis
ti žmonėms nuspręsti kovo mė
nesį”.

ISTANBULAS. — Turkijoje 
susidūrus traukiniams 30 žmo
nių žuvo ir daug buvo sunkiai su
žeistų.



JUOZAS KARIBUTAS

KELIONE APLINK PASAULI
(Tęsinys) |būtų Beverly Hills, Califor-

,. . . i .iiiia. Rūmai statyti XII a. ma-? aho vadovas pasakoja, kad , t \ ‘.. , ... . „ ihometonų pergalei atzvmeh..eta šimtmečiais įmestas pergv- , * f ° . -. , »r. Ils čia pasukame i Outb Minarveno įvairiausiu tragedijų. \ ie- 1 . Į v ,, . . . i- bokštą. Kai užlipau 250 lai-n? kartą mongolu ordos urplu-^ ______ .. V - <
dę išžudė 100,(XXi gyventojų.
J u vadas Fortunately nesidžiau
gė !uo laimėjimu ir nebuvo il
gai. bet besitraukdamas jis 
naikino viską, kas jam ant-ke
lio pasitaikė. Tai buvę Tugh- 
lun i dinastijos laikais. r

Važiuojame prie instituto, 
km studijuoja iš viso pasaulio 
atvykę. Įdomus naujas medi-' 
einas institutas, prie kurio di
delis bendrabutis. Nuo jų pri
važiuojame ir valdžios įstai
gas, kurios visos kompakti
niai sugrupuotos. Jos iš-rau
dony plytų ir visos aikštės bei 
takai, išberti raudonu žemės 
klodu, atrodo fantastiškai gra
žiai. Prieš įvažiavimą plėve- 
suoja trys jų vėlią vos. ir dega 
aukuras žuvusiųjų už laisvę 
jiaserbimui. Sargyba ten budi 
prie niekados negęstančios ug
nies aukuro visas 21 valan
das. Privažiuojame preziden
tūrą, kuri iš raudonų plytų ir 
lyg Washingtono bokštu, .ap
tverta labai-aukšta tvora, pro- 
kurią matosi platus parkas su 
gikmis ir fontanais, čia taip"^ ;ulik'ta 
pat visi parko takai ir aikstcsįp t A ’ 
išgražintos raudonu smėliu-į 
Puikus derinys. Vienos spal-. 
vos ir namas ir tetai.

Netoli tų visų v aidžios pui
kių pastatų ir isu igų, ] 
žiuojame ir Indira Gandhi re-’ 
zidenciją. 
jos gražius rūmus ir gaUsVbė- 
raedžių daro panašią vietą, lyg nekartą./" yąū buvota. Apsuku

tų, nuovargis pakirto kojas. 
Tai tik iki pusės bokšto. Kita 
gi pusė uždaryta. Gal ir gerai, 
pagalvojau, įcitaip galima ga
lą gauti.
• Iš bokšto matosi tik dalis 
miesto. Dešinėje daug griu
vėsių ir laukai nuo sausros iš
džiūvę, pilki-. Tolumoje buvęs 
upelis be jokio vandens pali
kęs. Po kojomis aplink tą bokš
tą — parkas. Jis taip pat iš
barstytas raudonu smėliu ar 
išpiltas raudona žeme, nes kur 
lik žvelgi, visur aikštelės ir ta
kai raudoni. Tarpe jų žaliuoja 
medžiai, sudarydami malonų 
pavėsį tiems, kurie jau pavar
gę. žvelgiant nuo miesto pusės 
vakarų link, randasi stambus 
iš akmenų sudėtas bokštas. Jis 
kresnas, lyg dvaro malūnas, 
jik be sparnų ir kiek kitokio 
sudėjimo. Į antrą kresnąjį 
bokštą niekas neina ir nesido
mi kas jis. Uždarytas ir tik iš 
tolo atrodo lyg kukta natūrali 
akmenų stirta.

-» Nulipti jau kur 
viau. - Taigi, riedu

AIR IRMSNRT FORECAST 1I7W0

1ETCJWE TON MUŠ

REVENUE PASSENGER MILES

129% increase

284%

NET AIRCRAFT ACaUlSlTlONS

15% INCREASE

The Air Transport Association forecasts increases in revenue 
ton miles (RTM). of air cargo, revenue passenger miles 
(RPM) and in the U.S. aircraft fleet operated by scheduled 
and certificated airlines between 1970 and 1980. The in
creases, in terms of percentages, are based on 1970 statistics. 
______________ _______ 3

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI| aerodromą, pereiname per vi
sas kontroles, einu atšikratyti 
paskutinių Indijos pinigų. Ma
no nustebimui, čia tų pinigų 
niekas neima. Perka tik dole- 

! rials. Viskas tik už dolerius. 
; Juokais priekaištauju, kaip 
; jiems negėda savo pinigus taip 
I nuvertinti ir atsisakyti imti. 
;Tęisinasi, kad mes iš Indijos 
“teritorijos” jau išvykome ir 

,čia turistinė tarptautinė vieta. 
|Tėgul būna ir taip — pridū
riau, ’

PAKISTANAS

Lėktuvas rėžia tamsą. Džiau
giuosi, kad vėl Pan Am ir tu
rėsiu karališką ' patarnavimą. 
Didžiulis milžinas tyliai dūz

— Sek pasaką, mamyte. 
Apie seniu laikus, 
Kai aitvarai ir laumės < 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne maziati kai P žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų musų mažie
siems bei jaunimui: r ?

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl„ telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psi. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truo-os, spalvotais, viršeliais, kainuoja po 1 dot

Ž. Vanda Frankienė - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės Iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus leidinys. $1,50. r_ ; c

3. A. Giedrius, MURKLY^, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
keviiiaus iliustruota, 130 psi., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, o4 
psi., kaina 5 doL

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psi., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos-premi-

V~ Stančikaltėš Ihustracijos, 186 pslM kaina 2 doL
7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 

vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota daiL Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psi. leidinys. $3.00.

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- 

bet pamatyti, jei jau ke- šuotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.*

kiti valdžios 
ku- oficialūs žmonės. Šią buvusią 

tvirtovę, imperatoriaus rūmus, 
1648 metais, žinoma, vergai 
statė, apie kuriuos dabar jo
kioje brošiūrėlėje nieko nepa
sakyta.

Miestas, į kurį važiuojame 
atgal, išplanuotas . taisyklin
gais šešiakampiais. Statyba 
suderinta su europiečių klasi
cizmu, su būdingomis indusų 
ir mahometonų statybos for
momis:

Vakare, kai uždega šviesas 
didžiulėje aikštėje, nuo kurios 
prasideda visos gatvės, atsida
ro milžiniškas fontanas. Jis 
taip stipriai muša vandenį, ku
ris, apšviestas spalvomis, duo
da pasigėrėtiną vaizdą. Aikš
tėje pilna žioplinėjančių iki 
labai vėlyvos nakties. Bendrai 
mieste judėjimas didelis ne 
vien tik važiuojančių, bet ir 
pėsčiųjų, bet jau karvių veik 

pat čia

apie parką ir raudonu taku ar-į ministras arba 
tinuosi prie automobilio, 
ris pastatytas medžio pavėsyje 
tikriausiai bus neprikaitintas.

Pasukom link Humayan 
Tomb, kuris statyta 1719 me
tais. Keista, čia visur namai 
raudonos spalvps ir takai bei 
aikštės taip pat. čia ir rado
me tą pačią taip jau akims at
sibodusią raudoną spalvą. Me
četės architektūrinis stilius vi
sai kitoks negu Agros garsioji 
Taj Mahal, bet iš lauko visiš
kai pamėgdžiota ir dekoruota 
visai kaip dvynukės. Vanduo 

kas leng- Įiš šonų ir medžiai ir aplinka 
siauru ta- 
gali atsar- 

’įpąfįjprasil.enkti. O į viršų li- 
I>aiičių "visa virtinė. Žengiu 
jiaskutinių laiptų dalį ir džiau
giuosi* laimingai nusiritęs at
gal, kur kojos žeme vėl galės 

ir gėrėtis parko gra- 
.A

visai ta pati. Išimk raudonai 
puošiantį žvyrą ir smėlį ir gau
si neatskiriamai panašią aplin-

SENASIS DEHLI

prava- jnindy ii
žumu,.

Aukšta tvora supą -į šoferis kantriai laukia, Kam 
Lgi jis lips, . kai jo tame bokšte

gia erdve ir neša mus tarytum'juotą knyga Joje originalūs apsa^mai Padavimai, legendos, novelės. Dail. 
paukštis ant sparnų. Čia ir bu
fetas, kinas,, nuotaika visapu
siškai kita.

Žinau važiuoju į kraštą, ku
ris, būdamas neturtingus, dar 
neseniai paliestas kąro nesėk
mių. Nedaug ką aš ten tikiu 
rasti, 1 
lionės biliete įrašyta, reikia.

Rytas savo skaisčius spindu
lius bėrė be atvangos, kai lėk-j 
tuvas -vis artėja prie žemės.! 
Pakistano kalnų 
skraido visokių tamsių .šešėlių.!- 
Žemumos, atrodo, klausosi lėk- z 
tuvo sukeltų bildesio. Skren-į 
dame virš upelio, kuris kaip 
žaltys išsiraitęs kalnų papėdė
je, rodos tik, tam, kad pagra
žintų jau ir taip neįprastai gra-' 
žų gamtos kūriSj — žemę. 

(Bus daugia)

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
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JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yrt 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 

, Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2.50
Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu.

NAUJIENOS, 1739 Kth Halsted Street, Chicago 8, Illinois

MnUatid Savings aptar- 
uauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 

apylinkės. Dėkojame 
lums už mums parodyta 
pasitikėjimu Mes norė- 
hime būti Jums naudingi 
’F* ateityje
paskaitos apdraustos iki 

$20.600.

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

C4£ ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 6ŽJG32 

RHONE: Z54447I

''^ok Savings 
fill com
bonded daily — 

rtA»‘d >ttiprf<*riv

2 Yėars Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Pravažiuodami sustojame 
prie kapinių, kur palaidotas 
žymus Indijos vyras Mahatma 
Gandhi. Kapinių įėjimas gra- nematyti. Elgeta taip
žiai dekoruatas, daug gėlių ir jau rečiau pasitaiko, 
taip pat daug lankytojų. * Pra-j Vakare šiek tiek 
einu tokius vartus, už kurių. Stumdosi alkūnėmis 
Gandhi kapas, 
mūras dengia 
rianie auksinėm 
tas nemirštamas 
nės eina ir eina pro kapą, ati
duodami pagarbą tam, kuris 
atsigulė čia amžinai ilsėtis..

Važiuojame per Old Dehli. 
Plačių gatvių senamiestis ap
suptas aštuonių kilometrų mū
ro siena su šeptyniais 1 bartais. 
Senamiestis apleistas ir nepa
trauklūs.

Upelis ir priešais jį didelis 
parkas, už kurio stovi impe
ratoriaus rūmai, kurie dabar
tiniu žmonių vadinami “rau
donieji fortai” Iš tikrųjų, jie 
labai raudoni ir nepatrauklūs. 
Aplinkui bokšteliai ir skylės 
taikiniams. Dabar tie senu 
istoriniai niūrai laikomi vienu 
iš žymiausių architektūros pa
minklų. Viduje šalti, niūrūs ir 
nesvetingai nuteikia. Dabar iš 
jų susirinkusiems kalba vice-

atvėsta, 
žmonių 

Juodas mar-'pilni šaligatviai.- Mažosios par- 
palaikus, ku- 
raidėm irašv- 
vardas. Žmo-

Chicago Savings
ind Loan Association /^^SAFETY OF

YOUR SAVINGS \

S20.O00

PER ANNUM <0 PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES
OF $1000

Orte Year .Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM

SHORT TERM
3 OR K MONTH TERM

MinimUrrt 81,000

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokly 
jūsy namo pagerihirhy duoda paskolas nuo $500.00 ir dsug'au tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokių 
reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas rtuOrtšas, Įsigykite nuosavus namus'

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės j

6245 So. WESTERN AVE.
Philomena D. Pakel, President

TEL: GR 6-7575

davėjų būdelės atidaros net 
iki 12 vai. vakaro. Jie beveik 
traukte traukia pirkėją, vis siū
lydami nuolaidą ir dar nuolai
dą. Aš visad skubu pro.juos 
praeiti, kad tik mažiau jie ga
lėtų pasiūlyti.

Rytojaus dieną, kaip it vi
sos, . drėgnai kepinanti. Jiems, 
•vietiniams, kiek'kitaip po plo
nų marškų pridengtu kūnu, bet 
turistas jau turi dvigubai, at
kentėti. Dar pasisukinėsiu mies 

‘te, gal kai ką dar reikalingo 
nusipirksiu, pagalvojau. Be
einant iš viešbučio, atsirado^ 
pasiūla vykti į Kašmyrą. Už la
bai pigią kainą: tik už 45 dol. 
ten ir atgal. Nuovargis ir dar 
prieš akis didelė kelionė mano 

‘smalsumą vykti nugalėjo — 
atsisakau.

Nenoromis slenku miesto 
link ir be perstojos sekioja 
prasčiausias elementas — ve
žikai.' -Vadinkime juos šofe
riais, bet jau bus ne lietuviš
kas žodis. Jie kur tik pamatę 
pypina, sustodami kviečia va
žiuoti. Arba dar, vėžio žings
niu važiuoja šalia, kai šali
gatviu žygiuoju. Bet aš smun
ku į šaltoką, kur vėsintuvai 
veikia, krautuvę ir persekioji
mai lieka.

Antrą valandą nakties auto
busas surenka keleivius iš vieš
bučių, Okurie vyksta į Pakista
ną. Lėktuvas Pan Am išskren
da tik trečią. Atsakau viešbu
tį ir sumanau laiką praleisti 
šiaip sau. Vis viįn,‘ negi bus 
kada miegoti, jei jau pirmą 
vai. jie atvažiuos paimti.

x INDIJĄ PALIEKU
Visą naktį, lyg budėčiau, 

vaikščiojau po viešbučio sodą, 
restorane gėriai! kavą, kad 
miegas nutoltų. Nuobodu lauk
ti, kai blakstienos merkiasi ir 
nežinai kur ir ką beveikti. Pa
galiau priartėjo ir valanda, ku
rią autobusas su pora keleivių 
įbildėjo į ramų viešbučio kie
mą, kuriame visą naktį tik šo
feriai, pasidėję sustatomas lo
vas, budėjo.

Miego skraiste apsidengęs 
miestas, kuriuo mūsų autobu
sas, nuo viešbučio prie viešbu
čio drumsdamas ramybę, va
žiuoja. Vis daugiau ir daugiau | 
trumpais sustojilftals keleivių

MINKLĖS
Kas baltas nenuplautas? Gulbė. • 
Kas juodas nepaisytas? Kuosa. 
Kas margas nerašytas? Genys. 
Kas juodas nedažytas? Naktis. 
Kas lekia be sparnelių? Vėjas.: 
Kas bėga be kojelių? Upelis. 
Kas riutunka nepenėtas? Ledas. 
Kas ūžia be vėjo? Bitės.
Kas taiko ąžuolą? Laukai.
Be ko niekas negali būti? Be> 

[vardo. (

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina §5.00/
Išleido Dr^ Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms aptndketi. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

1739 So. Halsted Street — Chicago, 6060S

Why 
Americans own 
š54,000,000,000 

worth of 
US. Savings 

Bonds.
One good rease* is tbė RayroS Savings 
Plan. About three-ftnirtbs of all Bonds 
are purchased through the Plan. It’s 
helping Americans save more money 
than they eVet dreamed they could.

That’s because the Payroll Savings 
Plan, is such an easy way to save. All 
you do fe sign up where you work, ansi 
the amount yon specify is set aside from 
each, paycheck and used to buy . U.S. 
Savings Bonds. It’s the easy way to 
bold a nest egg.

Yon’vė got your reasons td Save jnoney, 
There’s oBe great way to do ft psink-saly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way,

Take stock

Nor, I Bond* p*y held to
df S io month* (*% the Sr< 

year). Bond* are replaced if stolen, or 
Wr. nenkd they cafa be casthfed 

at yow bank. Interest is not anbiect to state 
•r Wai income totea, and £>dcral tax that

inAmerk^

1739 So» Halsted Street Chicago, III. 60608
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LIETUVIAI PRIE PACIFIKO
A. Devenienės kalba, pasakyta švenčiant 

Santa Monikos Klubo dešimtmetį

Žmonės buriasi, ieško vienas; 
kito. Susidaro gentys, tautos, 
kontinentai. Taip jau buvo ir 
liks. Tai gamtos taisyklė ir pa
gal ją plečiasi, auga pasaulis.

O mes, lietuviai, čia — kas 
mes esame?

Sunkių gyvenimo sąlygų, per
sekiojimų, Sibiro grėsmės, bai
mės išguiti žmonės — politinių 
sąlygų emigrantai.

Seniau vadino mus “grino- 
riais”, dabar lyg pagarbiau — 
vadina “ethnics”, vis kitaip ne
gu angliškai kalbančius ateivius. 
' Mes nauji, naujos mums są- 
lygos tarp tų, kurie čia anks
čiau ilgus metus gyveno, kurie 
turi pažintis, turi ekonominį pa
grindą ir jie jaučiasi namie, jie 
čia yra šeimininkai.

Ką mes atsivežėme su savim? 
Atsivežėme sveikas, dar pro
tauti galinčias galvas, stiprias 
rankas ir gerą mūsų žmonių lo
giką, pagarbą ir net meilę dar
bui. . ..

Bet kartu atsinešėm- ir didelį 
skausmą širdyje dėl paliktos tė
vynės ir artimųjų, atsinešėm

; skriaudos, dėl nustotos nepri
klausomybės.

Visa tai dar labiau turi mus 
jungti draugėn,,ir todėl visai su
prantama, kad atsiradę čia, prie 
Pacifiko, mes susibūrėme ir įs
teigėme klubą, kurio dešimt
metį dabar švenčiame. Sakyčiau, 
net keistai atrodytų, jei tokio 
klubo nebūtų.

Ir mūsų kolonija vis auga, vis 
pasipildo paujais nariais. Pa
žinti, patarti, padėti kaimynui 
yra mūsų kasdieninis darbas. Čia 
pasidaliname džiaugsmais ir liū
desiu. Esame vietos ir galimy
bių ribose, niekam nepriklau
santi ir nieko nevaržanti orga
nizacija — Santa Monikos Lie
tuvių Klubas; jokia partija, 
joks skyrius.

Negaliu įsivaizduoti šiame 
krašte, tai yra Chicago j e, Cleve- 
lande, New Yorke ir kitų kolo
nijų be klubų, klubelių, įvairių 
draugijų mažyčių ir didelių. Ten 
yra ir Uteniškių, ir Žemaičių ir 
Suvalkiečių draugijos, yra iš
tisos miesto dalys — “West 
Side”, “South Side”, yra net Ha
nau bei kitų buv. D. P. stovyk-

skundą dėl tos mūsų kraštui lų draugijos, caipogi Anglijos,

Dail J. Paukštienės naujas veidas

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 

. šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.
_ Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtasJknygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Jurgis GHauda, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragediia įvyko bendra- | 
darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psi.. kaipa 3 dol.

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

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu- I 
vio dalią. Aprašvmo būdas ir stilius prilygsta geniausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja '6 dol. •

Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psi.. kietais drobes viršeliais, kaina 4 dol..

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičia* komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psi., $4.00. •

• ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą. ' I

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psi. $3.00.

D, Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
tariaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitprooo propaganda bei 

I užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
V. Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 40 

| psi., SI,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai vra ne mažiau juo
kingi.' Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psi., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173S So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6060S 
ttsilankani darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

- čekį ar piniginę perlaidą.

Pietų Amerikos ir daugelio ki
tų vietų ir įvairių profesijų or
ganizacijos. Visos jos yra pa
remtos lietuviško solidarumo bei 
draugiškumo principais ir tar
nauja tik tam, kad ilgiau išsilai
kytų lietuviais, dirbančiąis ir 
kovojančiais dėl Lietuvos lais
vės.

Ar būtų galimi tie kongresai, 
šokių ir dainų šventės, jauni
mo suvažiavimai ir stovyklos, 
spaudos, knygų ir meno’ paro
dos, jei nebūtų to organizuoto 
užnugario, tos masės, kuri su
važiuoja, kuri finansuoja, kuri 
dirba.

Taip, mes turime būti organi
zuoti, ir juo daugiau, juo geriau. 
Tik dirbkime tvarkingai, koor
dinuotai, kiekvienas pagal sa
vo išgales, kiekvienas savo sri
tyje. Tik toks darbas yra na
šus, tik tokius girdi ir supran
ta, tik pas tokius ateina Prezi
dentienė, senatoriai, guberna
toriai ir taip toliau. O tačiau 
kartais kai kam užeina ūpas 
piauti tas šakas, ant kurių pa
tys sėdi!

Būdami palaidi, ką mes atsiek
tume? Būtume tik mažas prie
skonis šio krašto tautų tirpy- 
mo katile. Esame ląstelės, ku
rios turi sudaryti stiprų lietuviš
ką kūną — visuomenę. Ir jei 
visuomenė bus budri ir jautri, 
tada bus stipri ir lietuviškoji 
bendruomenė bei jos organizaci
jos kaip Altas, Balfas, L. Ben
druomenė, Susivienijimai ir t. p.

Suprantama, kaip visur, taip 
ir čia, turime vietos reikalų, ne
norime būti tik sau, be jokios 
iniciatyvos mažuma, kuri tik 
mokesčius moka ir balsuoja. 
Tas gerai, bet to negana. Nori
me būti gerai įvertinti, turėti ir 
palikti gerą vardą, kad savo at
spindžiu šviestų Lietuvai ir jau
nimui. Mūsų jaunimas turi tu
rėti kuo pasididžiuoti, remtis; 
tegul žygiuoja pirmyn galvą iš
kėlęs visur — ir politikoje, ir me
nuose, sportuose ir ekonominė
je srityje.

čia turime kelias įmones, ban
kelį, turime mieste ir savo mo
kyklai duotas nemokamas patal
pas. Yra Rūta, bus ir Mėta. Mū-

sų dešimtmečio sukakčiai dova
nų atsiuntė daug bankų ir įmo
nių, bet ne tų dovanėlių gavi
mas yra svarbu. Svarbu yra mū
sų įvertinimas.

Nuo įsisteigimo iki šiandien 
ką tik finansiškai uždirbame, 
atiduodame jaunimui ir Lietu
vos laisvinimui; sau paliekame 
tik džiaugsmą, kad esame kar
tu. Mes pinigų nekaupiame. 
Mes kaupiame lietuvius ir jų 
draugus. Toks , yra klubo tiks
las ir idealas. »
. Klubo valdybos vardu dėkoju 
iniciatoriams, kūrėjams, visoms 
valdyboms ir komisijoms, vi
siems mūsų menininkams, padė
jusioms išpildyti mūsų progra
mas, ir prašau atleisti visus .ne
pasisekimus, lygiai kaip ir 
Įvertinti gerus darbus.

Be tų visų atsidavusių na
rių ir svečių iš žrti ir toli mes 
būtume niekas. Tik jūsų atsi
lankymai įgalina mus dirbti ir 
žengti pirmyn.

Tegul mūsų lietuvių čia Ame
rikoje ir Santa Monikoje nie
kas neišdrasko, visiems darbo 
yra daug; tegul tik žmonės dir
ba, tuo būkime laimingi. Mūsų 
vienybė yra būsų stiprybė — 
taip daug kartotas sakinys ir 
taip aktualus šiandien. Derinki
me darbus ir derinkime žmones, 
juk esame daug patyrę ir— ypač 
vyresnieji — turime, daug su
prasti.... ’ " ■

Tegul sekantis dešimtmetis 
bus našus ir garbingas, o tatai 
priklausys nuo to, kiek jis bus 
prasmingas.

Juk žmonių ar organizacijų 
prestižas priklauso ne nuo tur
to nei nuo grožio ar statutų, bet 
nuo to, kiek gero bus padaryta, 
kiek savęs išsižadėta ir kitam 
atiduota. Su tais linkėjimais ir 
baigiu, dėkodama valdybai už 
garbę ir pasitikėjimą į Jus pra
bilti.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS’

foday’s FUNNY

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

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

derį tokiu adresu:
FUNNY vUf po. $1.00 kr 

Mch ori9.«ol " n»d. Sm4 
to: Todzr/i FUNNY, 1200 W«ct TkW 
St, Ohio 44113.1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

(Įspūdžiai
Praėjusį sekmadienį, spalio 

29 d. 3 vai. popiet Lietuvių Tau- 
Itiniuose namuose, 6422 S. Ke- 
idzie Avė. bu voatidaryta daili- 
1 ninkės Jadvygos Paukštienės 
akvarelės ir akrilikos 42 nau
jų darbų paroda. Nežiūrint to, 
kad tų pačią dieną Chicagoje 
buvo daug kitų parengimų, *vfe 
dėlto parodos atidaryman at
silankė nemažai meno bičiulių.

Parodą atidarė dail. Mikas 
Šileikis, plačiau apibūdinda
mas dailininkės Paukštienės 
kūrybą. Jis padarė palygini
mą tarp Paukštienės ir prieš 
savaitę užsidariusios Čiurlionio 
galerijoje kanadietės dail. Edi
tos Stankuvienės estetikos sin
tezę tapyboje, šios dvi mote
rys yra stiprios menininkės ir 
abi savo individualybe skirtin
gos. Stankuvienės akvarelės 
yra super realistinės, kaip pvz. 
Andrew AVyath, net iki pa
čių techniški] plonybių atliki
mu. Bet tuo pačiu kartu jos 
akvarelės neturi tiek dvasinio 
įkvėpimo, kiek turi Stankuvie
nės aliejinė tapyba — laisvais 
ir stipriais mastais išsakyta, 
be smulkučių detalių. Todėl 
E. S. akvarelių techniką tektų 
skirti prie panteizmo — lyri
nio gamtovaizdžio, ką Desoi- 
ras vadina “gamtos grožiu”.

Šileikis pabrėžė dail. J. Paukš
tienės gyvenimo ir kūrybos 
kelią, kai ji, netekusi vyro, 
išaugino šeimą, savo sunkaus 
darbo ir pastangų dėka, bet 
neapleido savo mylimo pašau
kimo — meno. Ji yra impre
sionistinės mokyklos auklėti
nė, bet jau seniai surado savo 
kelią. Prieš keletą metų buvo 
suruošta jos pirmoji paroda 
Lietuvių Auditorijoje, kai 
Paukštienė tada buvo mažai 
kam žinoma. Ten buvo apsčiai 
grafiškų piešinių ir kiek tapy
bos. Tie jos piešiniai byloja 
motinišką meilę vaikams, ku
rių galvučių buvo keletas.

Šioj parodoj dail. J. Paukš
tienę matomo, vėl naujame, kū
rybos kelyje, kaip matėme 
anksčiau aliejinę jos tapybą 
su skirtingu pasisakymu, čia 
bus tęsinys dvilypės estetikos 
sintezės: autotelija — gamtos 
meilė, kurios autorė nenori 
visiškai atsisakyti ir vėlesnis 
posūkis Į sunkesnes meno pro-

iš parodos)
blemas: heterolelija — ekspre
sionistinis elementas su dekora
tyvine forma. Kitais žodžiais 
ji siekia naujų formų ir nau
jo išsireiškimo. 'Mažiau senti
mento, bet daugiau paslapties, 
mistikos vėlesniuose Paukštie
nės darbuose.

Baigdamas kalbą Šileikis at
kreipė klausytojų dėmesį i 
šiuos dail. J. Paukštienės kū
rinius; “Gyvenimo sūkurys”, 
(nr. 1), “Judesys” (nr. 3, akv.), 
“Išeitis” (nri 10, akvr.), “Tra
gedija’’ (nr. 17) ir “Ghicagos 
burlaiviai” (nr. 26 akv.). Ta 
proga dailininkei Paukštienei 
palinkėjo ir toliau su tokia pat 
energija ir ryžtu dirbti dailės 
meno srityje.

Po parodos atidarymo buvo 
skani kavutė su prieskoniais. 
Paroda dar tęsis savaitę ar 
daugiau. Verta pamatyti.

Korės p.

Dėkoju naujieniečiams
Mano gimtadienio proga spa

lio 13 d. “Naujienų” patalpose 
dienraščio administracija, re
dakcija ir visi tarnautojai drau
ge surengė man puikias vaišes

ir įteikė tokią dovana, kuri sim
bolizuoja ir mano darbą, šis 
man pagarbos žestas turi du 
tikslus: mano gimtadienis ir 55 
metų tarnyba “Naujienose”.

šia proga noriu padėkoti po
nioms: Christine Austin, Eiliniai 
Petraitienei, ponioms Stasei Pe
tersonienei, Elenai Rūkienei, 
p. M. Gudeliui ir visiems, kurie 
palinkėjo man ilgiausių metų ir 
Įteikė adresą.

Mikas Šileikis

LIETUVIŠKI SAIKAI IR 
MATAI

Senovėje miera, arba saikas, 
ilgumo ir platumo toksai buvo: 
ninkštis, arba colis, pirštas, plaš
taka, gniaužta, sprindis, uolek
tis, žingsnis; kurpė turėjo savy 
12 ninkščių, arba colių. Uolektis, 
arba mastas, tris kurpes, sieks
nis tris uolektis, versta nuo žo
džio versti arba verpti, beje: 
ženklinti kaip šiandien tebėr sa
koma; užversk akmenį, užverpk 
šmaikšti; versta turėjo tūkstan
tį sieksnių, o penkios verstos 
darė senų dienų Lietuvoje my
lią- trisdešimt šniūrų darė vieną 
margį, o trisdešimt margių vie
ną valaką.

S. Daukantas (iš Būdo)

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

POEZIJOS VEIKALAI
— Poezija - kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu 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 psi. Kaina SI.—. '
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

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

psL Kainą $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psi. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psi. $2.00.

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

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
•Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psL S2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psi. S1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psi., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psi. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00. ' 5
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psi. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psi.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI' IR ŠVENTIEJI. 'Eilėraščiai 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psi. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai 

>5 psi $1.00. .
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poeziją 115 psi. $3JO.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608 
miaiiiiiiii nu aiemaiE s iniiras

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

1800 So. Halsted St. Chicago, I1L 6060®
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos.
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Poetė nežinojo...
Kitoje šio puslapio skiltyje spausdiname Cicero gy

venančios poetės Gražinos Tulauskaitės laišką, rodantį 
josios didelį nepasitenkinimą dėl šių metų spalio 18 die
nos įžanginio, kuriame buvo paliestas poetės kaimyno 
Vaciui Keimeriui suruoštas pagerbimas. Poetė ne tik 
Reimerio darbais nesidomėjusi, bet apie jį patį net nieko 
nežinojusi Jeigu ji būtų žinojusi, tai reikia manyti, bū
tų nepadariusi to, ką padarė. Poetė nežinojo, bet pačioje 
laiško pradžioje pastebi, kad visur ji elgiasi .pagal savo 
sąžinę ir kad niekas neturi teisės iš jos reikalauti kokių 
pasiaiškinimų.

Niekas, kiek mums žinoma,- poetės, sąžinės neprie
vartavo. Josios vardas Naujienų įžanginiame buvo pami
nėtas, bet ten nėra net mažiausios užuominos apie poetės 
sąžinės laisvę ir jokių pasiaiškinimų nereikalauta. Poetė 
pati, atsitiktinai Naujienas paskaičiusi, rado reikalo 
rašyti Naujienoms laišką, viešai paskelbti faktų ne
žinojimą ir kad ji jokiai partijai nepriklausanti ir į 
politines rietenas nenorinti Įsivelti. Jeigu ji Naujienas 
būtų ne tik atsitiktinai, bet kasdien skaičiusi, tai būtų 
turėjusi tikslesnę nuovoką apie lietuvių tarpe einančias, 
anot jos, “politines rietenas”. Naujienose kartą bu
vo keliami, ir aiškinami tie klausimai, kurių poetė sa
kosi nežinanti.

Paprasti mirtingieji labai dažnai mažai ką težino, 
bet poetai žino žymiai daugiau. Poetai žino ne tik kasdie
ninio gyvenimo faktus, bet jiems aiškios yra ir priežas
tys, tuos faktus sukėlusios. Poetai žino ne tik, ką žmo
gus pasako arba parašo, bet jie žino, ką žmogus galvoja; 
Poetai jaučia ne tik žaizdos kūne sukeltus skausmus, bet 
jiems labai gerai žinomi ir žmogaus sieloje sukelti skaus-) 
mai. Nei vienas tikintis nepaneigs, kad Dantė netiksliai Į 
aprašė pragaro sukeltas kančias. Dantė — poetas, jis 
daug žino ir viską tiksliai aprašė. Poetai ne tiktai žmo
nes, 'bet jie gerai pažįsta ir gamtą. Jie žino, ką galvoja 
žvėrys, ką šneka paukščiai ir ką tarpusavyje kuždasi 
gėlės.

Tulauskaitė savo knygoje “Po svetimu dangum”, 
eilėraštyje “Pavyduolė”, aprašo kaip ji girdėjusi besikal
bančius kūkalius. Ji rašo: “Ir kūkaliai, kaip girdžiu, jus 
(turi galvoje rugiagėles ir ramunėles) jau kviečia Į sve
čius”. 0 kitame eilėraštyje ji apgailestauja, kad sugrįžus 
į tėvynę, mes jau “negirdėsime, kaip šnekas vyturėlai 
pro lapus”. Tulauskaitė girdėjo, kaip vyturėliai šnekėjo,

trims mėnesiams __-_____ $6-00
vienam mėnesiui  $2.00

Kanadoje:
metams - - $22 no
pusei metų ______________ $12JX)
vienam mėnesiui  $3.00

Utsieniuoae:
metams _ $23.00
pusei metų _____________ $13.00
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. LaičBū Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Hoisted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarkat 1-6100.

Pinigus reikia siųsti patu Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

ALGIRDAS GUSTAITIS

Prie Vliko veikiančiam Lietu
vos Tyrimo Institutui spaudoje 
pasiūlius jų numatyto naujo 
Lietuvos žemėlapio projektą iš
leisti, protestavau ir nurodžiau 
pagrindines tokio sumanymo 
klaidas.

Jų siūlomo žemėlapio sienos 
turį teisingas, mūsų tautai pri
tinąs, sienas šiaurėje ir rytuo
se, bet visiškai netikslias ir ne
priimtinas linijas pietuose ir va
karuose. Savo laiku tas jų klai
das nurodžiau spaudoje.

Lietuviškoje spaudoje buvo ir 
daugiau asmenų, pasisakiusių

ji net suprato, ką kūkaliai lingavo, bet ji negirdėjo ir ne
suprato, ką Cicero žvirbliai jau kelintas metas čirška. 
Tulauskaitei gerai pažįstamas Draugas jau kelintas me
tas šulaičio neįsileidžia, o pats tolerantiškiausias katali
kiškų Žiburių redaktorius turėjo atsikratyti Šulaičio dėl 
netikslių ir labai jau iškraipytų jo informacijų, tuo tarpu 
Tulauskaitė “savo kaimynu” dar ir šiandien pilniausiai 
pasitiki. Ji žvirblių negirdėjo, o žinių apie gimtadienį ne
patikrino. Jeigu josios kaimynas būtų minėjęs savo gim
tadienį, tai jis būtų išdėstęs svarbesnius savo straipsnius. 
Tuo tarpu iš Maskvos paskubomis buvo atvežtos “tary
binėje” Lietuvoje leistos Reimerio knygos ir Šulaičio re
zidencijoje Tulauskaitės kaimyno “gimtadienio proga” 
buvo suruošta Reimerio parašytų knygų paroda.

Tulauskaitė nežino, bet Chicagoje einanti Vilnis la
bai gerai žino, kas buvo suruošta pas -Tulauskaitės kai
myną. Vilnis rašo:

“Poetas V. Reimeris, prieš apleisdamas Chica- 
gą, praėjusį sekmadienį lankėsi Ciceroje, kur jam 
buvo iškeltas pokylis šulaičių namuose”. ■ (Vilnis, 
1972 m. sp. 14 d.). -
Kitame tos pačios Vilnies numeryje aiškiai pasakyta, 

kad Šulaičio namuose buvo pagerbtas Reimeris, o ne Tu
lauskaitės kaimynas. Tai tik parodo, kad poetė Cicero 
žvirblių visai negirdi, jų kalbos nesupranta, o savo kai
myno visai nepažįsta. Ji net nežino, kad. jis galėjo ją ap
gauti. Jis galėjo jai kalbėti apie savo gimtadienį, bet tuo 
pačiu metu tiesti Cicero poetei tiltą tiesiai prie Reimerio, 
kuris yra labai gerai informuotas apie pabėgti negalėju
sius ar nenorėjusius kitus Lietuvos poetus. Cicero poetė 
gal ir nežino, kad Reimeris buvo tos pačios organizacijos 
narys, kuri paryčiu išsivedė poetą Kazį Jakubėną, išvežė 
į laukus ir nužudė. Jeigu ji būtų žinojusi, tai esame tikri, 
kad apgaulingo savo kaimyiio ji nebūtų paklausiusi.

Poetė rašo, kad ji Reimerio negyrė, nesveikino ir 
jokios kalbos nesakė. Ji taip pat nori, kad visuomenė ži
notų tiesą. Tiesa būtų daug aiškesnė, jeigu galėtume ži
noti šių žodžių, aprašančių tą patį įvykį, reikšmę:

“Sveikinimo žodį tarė G. Tulauskaitė Babraus- 
kienė, mokyt. J. Kreivėnas, p. Saulius ir kt.” (Sanda
ra, 1972 m. 13 d. 4 psl.) ' . -
Šiuos žodžius rašė Tulauskaitės kaimyno dėdė, kuris 

tame pačiame pagerbime dalyvavo, kalbas girdėjo ir San
daroje aprašė.

Paprastas mirtingasis šiandien jau nebegali teisintis 
nežinojimu. Poetai privalo daugiau žinoti, negu papras
ti žmonės. Nežinojimas gali sukelti jiems nemalonumų 
ir net sąžinės graužimą.

prieš nepamatuotų ir lietuvių 
tautai nepriimtinų ribų žemėla
pį, kokį siūlė Lietuvos Tyrimo 
Institutas.

.Maniau, to užteks, bet paty
riau, netgi iš aukštų' Lietu
vių Bendruomenės švietimo Ta
rybos pareigas turinčių, kad 
visgi tasai klaidingas Lietuvos 
žemėlapis yra numatytas išleis
ti.

Keisčiausia, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenės švietimo Tarybos 
parinkto braižytojo darbą at
metė jų parinkta Lietuvos že
mėlapiui tikrinti komisiją, ku

rios pirmininku buvo prof. dr. 
Vladas Viliamas. Betgi tasai 
braižytojas buvo nuvykęs į či- 

Tcagą ir įkalbėjęs tūlus švieti
mo Tarybos asmenis vis tide 
jo išbraižytą žemėlapį išleisti, 
ir štai, dabar jau esąs nutari
mas, kurio niekas negalįs keis, 
tt

Lietuvos žemėlapiui tikrinti 
Komisija, pirmininkaujama to 
paties prof. dr. Vlado Viliamo, 
parėmė mano parengto Lietu
vos žemėlapio išleidimą. Dr. Vi
liamas man rašytame 1972 ko
vo 14 d. laiške tarė: “Sveikinu 
su darbu. Įdėta daug laiko ir 
pastangų, žemėlapis jau gerai 
apdirbtas ir tinka leidimui”.

šiuo dar kartą protestuoju 
prieš sumanymą išleisti lietuvių 
tautai nepriimtiną ir kenksmin
gą Lietuvos žemėlapį. Nesutin
ku tylėti iki toksai žemėlapis

Žvilgsnis į mūsų tautinių 
švenčių minėjimus '

Kai tenka mesti trumpą 
žvilgsnį į mūsų tautinę šventę, 
minimą Rugsėjo 8-tą dieną, 
tad tuojau galima, pastebėti, 
kad ne visose lietuvių koloni
jose ši šventė tinkamai mini
ma. Ir šią Rugsėjo 8-tos die
nos šventę paprastai daugelis 
laiko kaipo antrąja švente po. 
Vasario 16-tos tautinės šven
tės. Metant žvilgsnį į praeitį 
galima būtų sakyti, jog ši Rug
sėjo 8 d. šventė būtų galėjusi 
būti ne antroji, bet trečioji 
mūsų tautinė šventė. .

Anksčiau Lietuvoje vadina
moji antroji tautinė šventė bu
vo minima Gegužės 15-ją die
ną. Tatai buvo Lietuvos Stei
giamojo Seimo sušaukimo data 
(1920 m. gegužės .15 d.) Ir ši 
data buvo atžymėta kaipo svar 
bi tautinė šventė, kuri kasmet 
įvairiose Lietuvos vietose bū
davo gražiai minima, nes ji 
buvo po Vasario 16 d. šventės 
kaipo antroji tautinė šventė. 
Juk Lietuvos Tarybos deklara
cijoje 1918 m. vasario 16, d. 
buvo pabrėžta, jog pamatus 
Lietuvos valstybei turės galuti
nai nustatyti Steigiamasis Sei
mas. Taigi Steigiamojo Seimo 
sušaukimo data — Gegužės 15 
diena — visiems visada būda
vo maloniai prisimenama, ir 
okia šventė visur būdavo iš

kilmingai tvarkoma.
Kai 1927 metais gegužės mė

nesio pradžioje visose Lietuvos 
vietose žmonės ėmė linksmai 
manyti ir maloniai laukti artė- 
; ančios gegužės 15 dienos, ki
taip sakant — svarbios tautinės 
šventės, tad tuojau to laikme
čio žymesnieji'valdžios parei
gūnai (vadinamieji tautinin
kai) ėmė aiškinti, kad gegu- 

asmuo patarė.
Daug laisvo laike {dedanti LB 

švietimo Taryba, išleidusi netin
kamą čemėlapį ir jį įstačius! į 
lituanistines mokyklas, atliktų 
pražūtingą darbą priaugančioje 
lietuvių kartoje, ir padarytų 
daug ir sunkiai atitaisomos žalos 
lietuvių tautai, besistengiančiai 
atgauti teisingas, mūsų tautai 
pagrįstai turinčias priklausyti, 
žemes. Tuo jų pavardės įeitų į 
mūsų tautai kenčiančiųjų sąrašą, 
nors tai gali padaryti ne iš blo
gos valios, o tik suklaidinti ar to 
plataus klausimo reikalingai ne
išstudijavę. To nedarykite!

Kaip .anksčiau jau ne kartą esu 
rašęs, mielai tais reikalais gyvu 
žodžiu diskutuočiau su autori
tetingais ar tą klausimą spren
džiančiais asmenimis. Daryki
me taip, kad iš to būtų nauda 
lietuvių tautai.
bus išleistas, kaip man vienas 

žės 15 d. šveųtė nukeliama 
rugsėjo 8-ją dieną, prisiminti
ną kaipo 500 metų sukaktį nuo 
Vytauto Didžiojo kunigaikščio, 
pasirašiusio užsidėti karaliaus 
vainiką. Ir tokiai šventei pasi
rinkta rugsėjo 8-ji diena sutapo 
su šv. Marijos atlaidais.,

Būtų buvę daug geriau pa
daryta, jei gegužės 15 d.-šven
tė nebūtų buvusi panaikinta, o 
Rugsėjo 8-ji būtų galėjusi likti 
kaipo trečioji mūsų tautinė 
šventė, nes svarbu buvo'prisi
minti Vytautą Didįjį, suėjus 
500 metui nuo jojo pasiruošimo 
karūnacijos dienai.

A. Kelmutis

LIETUVIAI MOKSLO 
PASAULYJE

R. Vaičaitis, statybos inžine
rijos asst profesorius Columbia 
universitete, ir Y. K. Lin, Illi
nois- universiteto aeronautikos 
profesorius, paskelbė straipsnį 
apie, apibrėžto periodinio balkio 
atsparą audringam 'paviršiaus 
spaudimo iššaukimui. Straips
nis paskelbtas American Insti
tute of Aeronautics and Astro
nautics Journal, tomas 10, nu
meris 8, 1972 m. rugp. mėn. Jų 
sprendimas yra analitinis.

Advokatas J. E. Simonaitis, 
dirbąs American Medical Asso
ciation Chicagoje, AMA žurna
lo spalio 23 d. n-ryje parašė re
cenziją knygos Health Care (su
redaguotos Clark C. Having- 
hurstt), gindamas medikus ir 
medikų draugiją prieš kaitini
mus, jog medikai išnaudoja žmo
nes. Saulius šimoliūnas

SKAITYK PATS IR PARAGINS 
NAUJIENAS 
KITUS SKAITYTI

L LAIŠKAS REDAKCIJAI
Naujienų Redakcija gavo iš 

Poetės Gražinos Tulauskaitė^ 
žemiau spausdinamą laišką. 
Porą pastabų dėl josios susirū
pinimo skaitytojas ras šios die
nos įžanginiame, štai pagal sa
vo sąžinę besielgiančios ir vi
suomenei tiesą skelbiančios 
poetės laiškas:

Naujienų Redaktoriui

Gerbiamas Redaktoriau,
Atsitiktinai išgirdusi, kad 

mano pavardė piktai minima 
Naujienų dienraštyje (spalio 
18 d.) ir perskaičiusi ten nja- 
ne taip įžeidžiančiu prasima
nymu sąmoningai šmeižiantį 
straipsnį, buvau stačiai pri
trenkta.

Aš visada ir visur elgiuosi 
pagal savo sąžinę, ir niekas 
neturi teisės iš manęs reikalau
ti kokių pasiaiškinimų. Bet, 
kadangi tuo straipsniu sten
giamasi suniekinti poetės var
dą ir pakenkti lietuvių vieny
bei, tai tegu mūsų visuomenė 
žino tiesa.

Minėtąjį sekmadienį aš bu
vau mano kaimyno Edv. Šulai- 
čio pakviesta šeimyninių vai
šių jo gimtadienio proga. V. 
Reimerio gyvenimu, darbais 
.nei raštais niekad nesidomė
jau ir nieko apie tai nežinau. 
Jo paties nebuvau nei mačiusi. 
Aš pati jokiai partijai nieka
dos nepriklausiau ir į jų poli-' 
tines rietenas nenoriu įsivelti. 
Man rūpi tik kelti lietuvių kul
tūrą. Visą savo gyvenimą esu 
paaukojusi poezijai, kurios 
tikslas vaizdingai parodyti 
žmonėms grožį, apšviestą šir
dies spinduliais, o ne vergauti 
kokiai nors propagandai ir 
kieno nors utilitariniams tiks-; 
lams. Ir aną vakarą nei aš Rėi- 
merio gyniau, nei jo sveiki
nau, ir iš viso jokios kalbos ne
sakiau. Atsitiktinai susitikom 
ir atsisveikinom.

ši laišką prašau paskelbti 
visuomenei Naujienų artimiau
siame numeryje.

i Gražina Tulauskaitė 
Cicero,
1972. X. T9.' ' $ L'*

PENKTASIS KALTINIMAS
Policininkas pasivijo kiek il

giau stebėtąjį motoristą, sustab
dė-jį ir pradėjo:,. x

— Aš areštuoju tamstą, nes, 
pirmiausia, nesustojai, kai buvo 
raudona šviesa; antra — važia
vai ne ta krpptimi vienos kryp
ties gatve; trečia — miesto cen
tru važiavai 50 mylių į valandą 
greičiu; ketvirta •— nekreipei 
dėmesio į mano signalus.

Tada apkaltintojo žmona pa
silenkė Į policininką ir tarė:

— Nekreipkite į jį dėmesio, 
valdininke. Jis visiškai girtas.

: DARBAS IR MOKSLAS
! AMERIKOJE
• DR. ANTANAS J. GUSENAS
į 60.

f
»

Patyriau, kad turėsiu dirbti naktimis. Dienos me-
• tu, kai kasyklos knibždėte knibžda darbininkais, di
namito leisti į kasyklas uždrausta. Jeigu jis pradėtų 
1 sproginėti, darbininkai netektų deguonies, o vietomis 
Į užvirsiu vartai. Prasidėjus'sproginėjimams, gali kilti
gaisras. Tada vyktų tikra katastrofa. Ne vieną kartą 

. buvo nutrūkusi keltuvo viela. Jai nutrūkus, visa kabi- 
! na krinta žemyn. Jeigu kristų su dinamitu, tai gimi- 
’ nėms tektų statyti kryžių, nes dinamitas mane amži- 
' nastin iškeltų. Esu tikras, kad neliktų mano skuduriu- 
kų. Niekas negalėtų atpažinti, nes nebūtų ko. t %

Kasykloje dirbo įvairių tautybių žmonių. Didžiausia 
grupė buvo švedų. Jie prie kasyklų buvo pripratę. Jie 

' turėjo savo darbo ritmą, dainavo savo dainas, jie ir gėrė 
savo gėrimą. Po švedų, didžiausią grupę sudarė nor
vegai. Mažai kuo vieni nuo kitų tesiskyrė. Abi tautybės 
buvo geros, draugingos. Visi noriai dirbo, vienas ki
tam padėjo. Buvo didokas skaičius įvairių slavų. Jiems 

■ tekdavo pats sunkiausias darbas. Dirbo ir lietuviai. Jų 
darbas nebuvo toks sunkus, bet pavojingas.

Man teko dinamitą vežioti su kitu lietuviu. Darbas 
man nebuvo sunkus, bet kai šiandien pagalvoju, tai 
stebiuosi, kaip aš išlikau gyvas. Mudu su savo darbo 
draugu sėdėdavome ant žemyn slenkančių dinamito 
dėžių ir įvairiausias išdaigas darydavome. Mums ir į 
galvą neateidavo mintis, kad mažiausia klaida ne tik 
mus, bet ir tą keltuvą gali išnešti į padanges. Kai šian
dien pagalvoju, kaip mes rizikuodavome dinamito dė

žėm, tdi šiandien net šiurpas pakrato. Bet lietuviai sa
ko, kad jaunystė — paikystė.

DR. CHERRY PATARIMAI

Chicagoje susipažinau su dantų gydytoju Dr. C. K. 
Cherry. Tai buvo labai gyvas, žingeidus, draugiškas ir 
geras žmogus. Jis turėjo savo darbo kabinetą Chica
goje, Leavitt gatvėje, prie 22-tros. Jis žinojo, kad aš 
atos'togiį metu dirbu, mokslo metais studijuoju. Jis bu
vo patenkintas, kad lietuvių tarpe buvo tokių jaunuo
lių, kurie ryžtasi siekti mokslo. Jis mane ragino mo
kytis dantisto profesijos. Jis buvo geras dantistas, tu
rėjo daug klijentų. Pas jį atidavo didokas skaičius lie
tuvių, bet buvo ir nelietuvių.

D'r._Cherry,. taip pasivadinęs', berods, iš sunkiai 
angliškai ištariamo Černiausko, pirmas man patarė 
mokytis dantų technikos. Aš jau anksčiau minėjau, 
kad lankiau dantų technikos kursus, susipažinau su 
dirbtinų dantų gamyba ir rengiausi važiuoti į laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. Dr. Cherry pasakojau mokslo 
eigą. Jis pats rengėsi važiuoti į Lietuvą ir ten atidaryti 
modernios dentisterijos kabinetą. Jis norėjo, kad Šalia 
jo aš atidaryčiau dantų technikos kabinetą. Jis svajojo, 
kad abu galėsime nuvažiuoti į gimtinį kraštą ir būti 
žmonėms naudingi.

Aš, jo patariamas, paėmiau dirbtinų dantų gamy
bos kursą, studijavau visas medžiagas ir gamybos tech
niką. įdėjau daug darbo, bet gavau gerą pažymėjimą. 
Aš būčiau galėjęs duonos užsidirbti pramoktu amatu. 
Dabar kiekvienoje srityje specialistai reikalingi. Anks
čiau dantų gydytojai viską darė. Jie ne tik dantis gydė, 
traukė ir kitus dėjo, bet jie turėdavo pramokti, kaip 
tuos dantis pagaminti, Dabar ne kiekvienas dantų gy
dytojas gali visus tuos darbus atlikti. Jeigu kuris ir 
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moka gerai dirbtinus dantis padalyti, tai visiems klien
tams jis jokiu būdu negali patarnauti. Jis nepajėgtų tai 
padaryti, nes darbas reikalauja daug laiko, čia ir įei
na technikai, kurie atlieka patį svarbiausią darbą. Gy
dytojas išmieruoja ir nustato, kas ir kaip reikia pada
ryti, o technikas pagal nurodymus turi atlikti darbą.

Dantų techniku aš nesiverčiau, bet toje mokykloje 
įgytos žinios man labai pravertė. Jeigu profesoriai 
mane skaitė pavyzdiniu mokiniu, tai taip atsitiko tik 
dėl mano įdėtų studijų ir kruopštaus darbo. Medžiagų 
nepažįstąs ir patyrimo neturįs studentas negalės pa
daryti geru dantų plokščių. Tuo tarpu mokykloje,aš 
skaičiaus! geriausiu specialistu. Esu tikras, kad bū
čiau galėjęs verstis šiuo amatu, bet reikalai pakrypo 
kita kryptimi. Lenkai užėmė Vilnių ir didelę dalį ne
priklausomos Lietuvos. Amerikoje gyveno didokas lie
tuvių skaičius, kilusių iš Vilniaus krašto. Jie buvo lie
tuviai, bet su broliais ir tėvais galėjo susisiekti tiktai 
per Lenkiją. Lenkų kariuomenė keliais atvejais gra
sino užimti visą nepriklausomą Lietuvą.

Dr. Cherry buvo geras lietuvis. Jis norėjo dirbti lie
tuviams, bet jis nenorėjo dirbti lenkų arba rusų valdo
mose srityse. Jis pats į nepriklausomą Lietuvą neišva
žiavo ir man patarė ten neskubėti. Amerikoje jis jau 
turėjo gerą praktiką, o kaip jam būtų sekęsi Lietuvoje, 
tai niekas nežino.

— Turime palaukti, kol nusistovės tarptautinė pa
dėtis, — aiškino man Dr. Cherry. Jis jau buvo vedęs, tu
rėjo gražią žmoną, kuri buvo gabi muzikė. Ji mokėjo 
chorus vesti, muziką' dainoms pritaikyti. Jis nenorėjo 
su ja rizikuoti.

— Tai kas man lieka daryti? — jo paklausiau.
— Neleisk veltui laiko, — tarė jis man. — Tuojau

įstok į Lewis Institutą ir baik kolegiją. Kai gausi dip
lomą, tai įstosi į Loyola universitetą ir galėsi tapti dan
tų gydytoju. •

Aš jau buVau pasiryžęs pakelti sparnus ir važiuoti į 
Lietuvą. Jau net vaizdavausi, kad pravažiuosiu pro 
Bliuviškius, pasimatysiu su tėvais ir išvažiuosiu į 
Kauną, bet mano svajonių namelis sugriuvo. Rytų Eu
ropa buvo nerami, o pačiai Lietuvai teko gintis nuo įsi
veržusių lenkų.

Lietuvon nevažiavau, bet ir šį kartą paklausiau Dr. 
Cherry patarimo. Esu įsitikinęs, kad nepadariau klai
dos. Būčiau buvęs tiktai paprastas technikas, tuo tar
pu vėliau tapau dantų gydytojas. Bet gražiausia, kad 
tame pačiame institute pradąjo studijuoti ir pats Dr. 
Cherry. Jis turėjo teisę verstis dantų gydytojo prakti
ka ir ja vertėsi, bet laisvu laiku jis siekė daugiau žinių. 
Pasirodo, kad Dr. Cherry buvo labai nerami asmenybė. 
Jis domėjosi kitomis mokslo šakomis. Bet labiausiai jį 
domino filosofija. Dr. Dundulis, C. Bernis ir aš mo
kėmės medicinos mokslų, tuo tarpu Dr. Cherry sugrį
žo į mokyklą filosofijos pasimokyti.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI -NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO



ML ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
, PRiTAIKO AKINIUS 

t 2858 W. 63rd STREET 
Ofizo t«taf.j PROSPECT 8-3229 

\ Razid. WAIbroak 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Ron M. 2894683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

, 6449 So. Pulaaid Rd. (Crawford 
Medical Building). TeL LU 5 6448 
Priims ligonius pagal guKit^rim^, 

Jei neatsiliepiąs skambinti 874-8012

Talofki PRospact 8-1717

DR. S. B1EŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniai^ įj penktadieniais. 
Trečiai ir sekmai ofisas uždarytas.

DETROIT, MIGI
Už ką balsuosime?

Detroito tautinė* grupės, 
jausdamos reikalą turėti dides
nį svorį kultūriniame, ekono
miniame, socialiniame ir poli
tiniame Amerikos gyvenime, 
artėjant rinkimams per savo 
Etnics komitetą paruošė if iš
siuntinėjo visiems senato ir 
kongreso kandidatams 26 klau 
simų laišką. Atsiliepė abudu 
senato kandidatai ir 23 Kong
reso kandidatai. Laiške tarp 
kitų klausimų įdėti: Senato ir 
Atstovų Rūmų rezoliucija, rei
kalaujanti Amerikos valdžios 
įnešti Lietuvos bylą į Jungti
nes Tautas, 17.000 Lietuvos ti
kinčiųjų skuhdas Jungtinių 
Tautų generaliniam sekreto-

valstijų ir krašto valdžios įstai
gose, "Amerikos Balso* “Laib- 
voa Europos Radijo’* ir “Lais
vės radijo” išlaikymą.

Komitetas, peržiūrėjęs at
sakymus, rado šiuos kandida
tus palankiausiai pasisakiu
sius: senatorius Robert P.I 
Griffin ir kongreso kandidatai: 
Gerry' Brou, Gerald R. Ford, 
Philip E. Ruppe, David M. Se- 
rotkin, Charles C. Diggs, Er
nest Fackler, John D. Dingell, 
Martha W. Griffiths, Robert J. 
Huber ir William S. Broom
field.

Michigano lietuviai prašomi 
lapkričio 7 d. savo balsus ati
duoti už mums palankius kan
didatus ir leisti pajusti etninių 
grupių svorį. B. Brizgys

R«. 3241 WEST 66th PLACE . 
Phone; REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO .TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tebf. 695-0533

* Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON' 

2434 WESt 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razidd 3882233

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtai i—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštai, tiktai susitarus.

Rez.: GI 84)873

DR. W. EIS1N - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 Še. Kedzie Avev WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siliepia, skambinti M4 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI - 
KRIAUCEUŪNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Se. KEDZ1E AVĖ.

Talef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidenciį6š: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

VIDAUS LIGŲ SPEC. \ .
2454 WEST 71st STREET — .

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet Ketvirtai ir šešta- 

z dieniais nuo 9 iki 11 .vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

riui ir klausimas dėl Lietuvos 
rusifikacijos. Bendriniai klau
simai lietė skyrimą pinigų 
Gimtosios kalbos ir istorijos 
mokymui, etninių mažumų 
diskriminacija pramonėj, bei

A~~- ■ — ... . 1-------------------—

GRADINSKAS
MODERNUS STEREO 
FONOGRAFAS

TIK 59.95
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
c . ■ . &

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio ' valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKĮ'
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELINYCIA - 
2443 WEST 63ro STREET 

Telefonai: PR 80833 It PR 808k

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iŠ įvairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
TeL: F Rentier 6-1882

V. -

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
k#tvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

DR. P. STRIMAITIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir Chirurgija 
Ofisas 2750 West 71 st St.

TeL: 925-8296
Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 

10—12 ir nuo 2 iki B vai. vak.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413

.7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

k .....

Balfo seimas praėjo 
darbingoje, vieningoje 

dvasioje
Balfo 16-j ame seime, įvyku

siame spalio 28—29 d. Detroite, 
balsų dauguma buvo pasisaky
ta už centro perkėlimą iš Brook- 
lyno, N« Y. į Ghicagą. Naujosios 
centro valdybos pirmininke iš
rinkta žymioji visuomenininke 
Marija Rudienė, vicepirminin
kais: Dalia Bobelienė, Aldona 
Daukienė, kun. Ansas Irakis, 
Jonas Jasaitis; generalinis sek
retorius —- Albinas Dzirvonas; 
protokolų sekretorė -■— Vita Ba- 
leišytė, iždininkas — Kostas 
Čepaitis. Balfo direktorių tary
bos pirmininku išrinktas kun. 
Vaclovas Martinkus. Į spaudos 
komisiją išrinkti šie direktoriai: 
Elena Čekienė, Ona Zailskienė, 
Vladas Selenis, Juozas Lukas, 
Vytautas Kasniūnas.

Balfo seimas praėjo darnioje 
darbingoje nuotaikoje, Visiems 
atstovams pasisakius vieningai 
dirbti, užsibrėžtą šalpos darbą.

Buvęs pirmininkas kun. Vac
lovas Martinkus savo gražioje 
kalboje pabrėžė, jog būtų nusi
kaltimas žmoniškumui ir krikš
čioniškai meilei, jei šią veiklą 
sustabdytume ar sumažintume 
ir užmirštume vargstančius bro
lius ir seses lietuvius. Mums 
reikia būti Vieningiems ir dar 
su didesniu pasiaukojimu dirbti 
šį kilnų darbą. Asmeniškumus 
užmiršę, jei tokių būtų, siekime 
tik vieno tikslo — kiek galima 
daugiau ’ padėti vargstančiam 
savo broliui lietuviui. v

Sekmadienį kun. Vaclovas 
Martinkus pasakė Įsidėmėtiną 
pamokslą apie artimo meilę, 
apie ką ir tos dienos evangelija 
sakė.

Po seimo ’ Įvyko banketas, Į 
kurį atsilankė ti'ek daug svečių, 
jog ir vietų pritrūko. K.

bo narę Kazimierą Gurskienė ir 
išreiškė užudpautą velionės sū
nui, marčiai ir anūkams. Nuta
rimų raštininkė Viktorija Sin- 
ka perskaitė protokolą, kuris 

vienbalsiai priimtas. Valdybos 
raportai Irgi priimti.

Buvusio pikniko komisijos 
vardu Sofija Petrošius išdavė 
raportą, Mary Nebereza ir An
na Condux jį patvirtino, o su
sirinkimas pikniko komisijai ir 
darbininkams išreiškė padėką.

Į Našliukų Klubą įstojo nau
ja narė, veikėja Rožė Didžgalvie- 
nė. A. Deikienė pranešė, kad 
narė Julia Strolia iš Slaugymo 
namų grįžo Į savo namus, nors 
dar yra serganti. Ji dėkoja klu
bo nariams ui jos lankymą. Jo
nas Šulcą pranešė, Jkad organi
zacijų veikėjas Julius Klimas 
gydosi šv. Kryžiaus ligoninėje, 
tvirtėja ir eina geryn . Serga 
Lekašius ligoninėje, 2900 So. 
Lake Shore Dr. Prašoma ap
lankyti.

Po susirinkimo buvo vaišės 
ir draugiški pasikalbėjimai.

Koresp.

Brighton Parkas
Brighton Parko Lietuvių Mo

terų Klubo susirinkimas Įvyko 
spalio 5 d. Jam prasidėjus, buvo 
priimtos dvi naujos narės — Ka
tie Steponavičius ir Matilda Po
lius.

Klubo metinio baliaus rengi
mo komisija pranešė, kad visi 
darbai ir pasirengimai smagiam 
baliui jau padaryti. Pastebė
ta, kad visos narės turės užsi
mokėti už bilietą net ir tos, ku
rios neatsilankys, nes taip yra 
visų narių nutarta. Metinis ba
lius Įvyks lapkričio 5 dieną, Hol
lywood salėje. Naujienų me
tinio bankete, proga, spalio 22 d., 
klubas vienbalsiai nutarė paau
koti $15 dol., duodant garsinimą 
programos knygai.

Finansų raštininkė — Bernice 
žemgulis —• pranešė, kad sekan
čios narės sunkiai serga — Sa
lomėja Šidlauskas, Sophie Ra- 
dovich, Ona Sargumas, Barbara 
Gelson, Mary Marcenkus, Mary 
Radžukėiias ir-Mary Martišaus
kas. £ ‘

Susirinkimui* pasibaigus, bu
vo skanių užkandžių, E. M. M.

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta.

Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1213
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 
; pagal susitarimą.

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

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZfSTAS
Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kvfohH 
(Arch Supports) ir t L

Vai.: 9^-4 it 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Ttlefa: PRospect 6-5084

FORKCT FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Oar wMife has no jefeo* 
against the caretea we bt ire. 

So please foUov Smokey*! ABCc 
į Always boIJ mxtrba all c*U.

Be so>e eo drcm all campRro, 
<ir the athe^ w<l Jrrmi 

tbam tęsia. Crash ill 
MDokei 4ead aoc-

Zarasiškių klubas
Zarasiškių klubo valdyba, 

krintančių lapų . proga , š. m. 
lapkričio 18 d. 7:30 v. vakare 
(šeštadienį), Vyčių salėje 2455 
VV. 47th gatvė rengia pasilinks
minimo vakarą, šokiams gros 
puikus Neo-Lituanų orkestras. 
Veiks baras, bus šilta ir šalta 
vakarienė.

Laimingieji džiaugsis vertin
gomis dovanomis, tarp kurių 
bus ir dailininkų M. šileikio ir 
M. Stankūnienės piešti paveik
iai. Įėjimo auka tik -*6 asme
niui. Asmenys norintieji Į šį 
Šaunų parengimą patekti ; tu
ri skambinti ikrlapkr. 11 d. po 
4 v. p. p. telefonu HE 4—7916. 
Atvykę nebus apsivylę. Laiką 
praleis kuo nuotaikingiausiai.

S. J.

Lietuviai Belgijoj
Kai kuriose Belgijos provinci

jose, kaip Hainaut,. Limbourg, 
Liege, svetimšalių skaičius pa
sidarė didelis. Kai atsidaro fa
brikų ar kasyklų vartai ir pro 
juos išsilieja yyrų minia, tai 
kažkaip kyla klausimas: kam 
čia priklauso tas kraštas? Ara
bai, marokiečiai, alžyriečiai, tur
kai, ispanai, portugalai, italai, 
graikai... iš pietų. O iš kitos 
pusės — rusai, ukrainiečiai, 
lenkai, rumunai, bulgarai, ji>- 
goslavai, vengrai, vokiečiai, pa- 
baltiečiai.

Tuoj po karo belgai, sulikvi- 
davę vos kelis buvusius griu
vėsius, pradėjo sukriai verstis 
ir sukti sunkios industrijos ra
tus. Pritrūko darbo jėgos. Imi
gracijos Centras kreipėsi Į var
gingesnių' valstybių valdžias ir 
Į pokarinius lagerius Vokieti
joje. Ir tada pirmosios bangos 
svetimšalių atplaukė Į Valonų 
ir Flamu krašta.

šiandien jie yra okupavę vi
sus senmiesčių kvartalus, apsu
pę fabrikus ir kasyklas. Yra to-

kių priemiesčių, kur jų procen
tas yra didesnis, negu vietinių 
gyventojų. Emigrantai darbinin
kai naudojasi tuo pačiu statu
tu, kaip belgai, kiek tai susiję 
su atlyginimu, socialiniu drau
dimu, pensija.

Tik kažkaip gaila, kad toje ma
sėje paskendo ir kokie trys šim
tai lietuvių, ypač mūsų genera
cijos, kuri sunkiai pergyveno 
persodinimą.

Lietuvių atvyko Į Belgiją 1947 
metais iš Vokietijos lagerių. Jų 
buvo du tūkstančiai. Atvykę su 
Šviesesnio rytojaus viltimis, jie 
nusileido Į žemės gilumą kasti 
anglių. Jie susibūrė Į kaimynys
tes, kad nepasimestų, o vedami 
Belgijoj gyvenančio kunigo Ju
liaus Danausko, jie sudarė Bel
gijos Lietuvių Bendruomenę, ku
riai šiemet suėjo dvidešimt pen- 
keri metai.

Angliakasio darbas Lietuvos 
laukų artojų vaikams buvo lyg 
neužpelnyta Dievo bausmė. Dau
guma nepajėgė nugalėti tos klos- 
trofobijos ir veržėsi už Atlanto. 
Lietuvių būriai tirpo, o kai už
sidarė paskutinės emigravimo 
galimybės —jų liko tik tie trys 
šimtai, kurie1 šiandien sudaro 
bendruomenę.

Kas iš lietuvių svečių atvyks
ta į Liežą, kur sucentruotas vi
sas veikimas, ir turi progos su
sitikti su vietiniais — išvyksta 
atgal gera nuotaika ir išvada, 
kad Belgijos lietuviai yra sve
tingi. Svetingi jie yra tikriau
siai visur, bet čia atsispindi so
cialumo išraiška, čia nekreipia
ma dėmesio nei į praeitį, nei į ti-’ 
tuluš, — čia užtenka tik magiš
ko žodžio ‘lietuvis”. Gal dėl to, 
kad jų tiek maža yra, gal dėl to, 
kad jų, emigrantų, pastogėse 
viešpatauja vienuma ir ieško
jimas bičiulystės tame Babelio 
bokšte, kur jiems viskas sveti
ma,

Moterys lietuvės gal greičiau 
negu vyrai susigyveno su emi
gracijos mintim ir vietinėmis 
sąlygomis. Bet moraliai jos nu
kentėjo daug daugiau, negu vy
rai, nes još sunkiai pakelia vie
numą tarp keturių sienų, at
plėštos nuo šeimos, nuo draugų 
ir nuo savo krašto Įpročių ir tra
dicijų.

Mūsų dienų moterys nėra nu- 
tautimo kaltininkės >— jos yra 
aukos tautos suskaldymo Į dvi 
dalis ir tame suskaldyme ieškan
čios savo vietos. St. Baltus

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

BIZNTEklAL KURTIS GARSINASI 
^NAUJIENOSE”. - TURI GERIAUSIĄ

PASISfiKUU BIZNYJE

Plmae! Snly eta

Našlių klubo veikla
Spalio 13 d. Hollywood svetai

nėje įvyko Našlių ir Našliukių 
ir Pavienių Klubo eilinis susi
rinkimas. Narių atsilankė daug: 
moterų 75 ir vyrų 25. Praside

dant susirinkimui prie finansų 
sekretorės Onos Condus stovė
jo eilės ir pirko bilietus į klubo 
ruošiamą banketą.

8-tą valandą pirmininkė Mary 
Nebereza atidarė susirinkimą ir 
atsistojimu ir vienos minutės 
tyla prašė pagerbti mirusią klu-

-ii. Li*. ,y ‘J -z»

Švento. ra$to pamokymai ir paaiškinimai,
KIEKVIENA DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Budėkite fr melskitės, kad neįpultumet J pegvndtnimą: dvaskų 
tiesa, yra noringa^ bet kūnas silpnas. Mat. 26:41.

Nekurię klysta melsdamiesi be budėjimo; kiti vėl klysta budėdami be 
maldų; norint užlaikyti saugiausią ir tinkamiauMą metodu reikia, kaip 
Apaštalas pataria: sujungti į krūvą malda ir budėjimą. Privalome budėti ir 
apsisaugoti nuo svieto, kūno ir velnio žabangų. Privalome daboti^, kad 
gav^ visokĮ Dievo Žodžio padrąsinimą, pranašavimų išsipildymą ir tuos 
tenkins, kūne (rodo Kristaus pribuvimą ir įvykinimą didelės amžių permai
nos. Privalome dabotis ant visko kas patvirtintų mūsų tikėjimą ištikimumą 
Ir o pakolei taip dabojame, turime be paliovos melstis. Kaipo Dievo 
vaikai turime melstis susirinkimuose, melstis namie, melstis prie stalo, 
melstis viešoje ir pfivatiškoje vietoje.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
taus bažnyfia. | visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chicsfo, 
Illinois 60629.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI 
fcEttRSKlKaBBfeBBBBBBlJKRIRBIKlMlKlBKKKKBKK

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

laidotuvių Direktoriai

5845 Sa WESTERN AVE.

I

— S. L. A, Moterų 134 kvepės narių 
Susirinkimas įvyks lapkričio 3 dieną, 
Hollywood salėje, 2417 W. 43fd St. 
Nesivėluokite. Susirinkimo pradžia 
6:30 vai. vak. Kurie dar nesumokėjo
te savo nario mokesčio, prašomi su
mokėti. Po susirinkimo bu s vaišės.

A. Halilą nut. rast

— Brighton Parko Lietvviy Moterų 
klubo susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį lapkričio 2 dieną, 8XX) vai. vak. 
Hollywood salėj e^ 2417 W. 43rd St 
Narės prašomos atsilankyti laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Ė. McNamee

— Brighton Parko Lietuvių Moterų 
Klubo mėtinis balius įvyks sekmadie
nį. lapkričio 5 dieną Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd Št Bus skanių 
valgių ir gėrimų, gražių dovanų ir 
Antano Valiūno orkestras. Pradžia 
4 vai. popiet Kviečia visus

Komisija ir Valdyba

— Upytės Draugiško klubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, lap
kričio 3 d. vai. vak. Hollywood 
salėje. 2417 W. 43rd St. Nariai ir na- 
rėš prašomi gausiai dalyvauti, nes tu
rėsime daug svarbių reikalų aptarti. 
Svečiai, norintieji įsirašyti į klubą, 
kviečiami atsilankyti.* Po Susirinki
mo būs vSdšfes. A. K.

EncWflh (DARK) is FrrMfcjHe Ik
CharwH’ wC the UnivprsHy o( VTisrmvdn oti a BėM tH* itv 

. tevfcwiiw, A IndiaruL The DARK pmjprt (be
esiėn^e nse <4 a computer UNIVAC UOt syidem iBr 

'cfitapRinę and clMJtywic data for dictionary jrabUci&eak

EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDO IBIO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
i ■ • . —• - '' '

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

M0DEKN1SK0S AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chlcagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Ansociacijof

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS OIENA 
IR NAKT]

TURIME 
K0PtYe»4f

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401 .. -------- ----------------- --—4

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Ctetro, 411. Phone: Olympic 2-100J»

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So, CALIFORNIA AVE, Phone: LAfayetie 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YAras 7-113<i-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS j
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublir 74213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-44)0

P. L RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Pradedamas Kalėdinių 
ženklelių dalinimas

Chicagos Plaučiu 
pranešt
lapkričio X 
metinis 
parda\inčjimas, kurio pajamos

Draugija 
kad nuo trečiadienio, 

dienos prasideda 
Kalėdinių ženklelių

orų ir sąlygas žmonėms sveikai 
gyventi.

Draugija jau išsiuntinėjusi 
tu Kalėdinių ženklelių daugiau 
kai]) milijonui Chicagos mies
to ir priemiesčių gyventojams 
ir nori už tuos ženklelius su
kelti -$1,175,000 sumą.

Miesto žmonių sveikatai la
bai kenkia užterštas oras ir ci
garetės. Vis didėjanči'ame 
plaučių ir kt. kvėpavimo orga
nų ligų skaičiuje greičiausiai 
didėjančiu tempu reiškiasi em
fizema.

Angela Davis komunistų 
susirinkime Chicagoje
Praeitą savaitgalį Midland 

viešbutyje, Chicagoje, įvyko 
Illinojaus kompartijos prieš
rinkiminis susirinkimas, da
lyvaujant visai Illinojaus rau
donajai smetonėiei, su pačiu 
pinųininku ir komunistų kan
didatu į JAV prezidentus Gus 
Hali, į viceprezidentus Jarvis 
Tyner ir į Illinojaus guberna
torius Ishmael Flory. Susirin
kimo atrakcija buvo juodoji 
komunistė Angela Davis, nese
niai pasitrankiusi Sovietijoje ir 
sovietų satelituose. Savo kal
boje ši “politine filosofė” pa
pasakojo , kad Ni.vonas ir Mc 
Govern esančiu abudu geri 
griežikai tame pačiame rasiz
mo, skurdo ir priespaudos 
orkestre". Žodžiu, savo kal
boje ji nieko gero nerado pa
sakyti apie Amerikos; kas ki
ta esą Sovietų rojuje ir pas 
Maskvos satelitus, kur ir upės 
beveik jau pienu plaukia.

Pranešime sakoma, kad to- 
jkiam viso laiko važmos nupi- 
Įginimni gelbėjęs mero Daley 
į senesniųjų piliečių komitetas 
j ir gubernatorius Ogilvie.

CTA pirmininkas, kurs iki 
šiol labai spyrėsi prieš bet ko
kį pensininkams važmos suma
žinimą, šiame biuletenyje gi
riasi, kaip jis ir CTA Taryba 
“jaučia simpatiją” sęnųjų pi
liečių problemoms ir sveikina 
šią progą leisti senesniems pi
liečiams naudotis papiginta 
CTA važma ištisas 24 

Idas”.
Greit būsią paskelbta, 

ir kur pensininkai gali 
naujas korteles, kad nuo atei
nančios sausio 1 dienos jie ga
lėtų turėti su savim, kadangi 
dabartinės Medicare kortelės 
kaip asmenybės įrodymas nuo 
Naujų Metų nebegalios. Medi
care kortelių vietoje konduk
toriams reiks parodyti CTA 
korteles, 
Citizen’s 
mi t”.

HELP WANTED — MAVE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

HELP WANTED — MALE-FEMAL£ 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

valan-

kada; 
įsigyti

užvardintas “Senior
Reduced Fare Per-

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP
WAR.XER - SWASEY — GIŠHOL*T-'‘

r • ..1st AND 2nd SHIFT
TURRET LATHE — SETUP OPERATORS . 

AND OPERATORS
A 1st AND 2nd SHIFT

AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP
BROWN & SHARPE

’ 1st AND 2nd SHIFT
ELECTRICIANS

ELECTRONIC BACKGROUND AND SOME INDUSTRIAL EXPERIENCE.
TOOL GRINDER

1st SHIFT
Powers offers an outstanding benefit program which includes company paid 
medical and life insurance, pension plan, disability benefits. Liberal vaca
tion and holiday plan, low cost company cafeteria and clean, modern air 

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

POWERS REGULATOR
3100 WEST OAKTON SKOKIE, ILL.

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

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

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA“!

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Tabako rūkymas pripažin
tas viena iš svarbiausių vers
mių plaučių ligoms. Vėliausios 
studijos parodė, kad viena su
rūkyta cigaretė paleidžia į 
orą (ir plaučius) 70 miligra
mų sausos medžiagos ir 23 mi
ligramus anglies viendegio. 
Šurūkius kambaryje vieną ci
garą sunaikinamas elektrosta
tinės filtracijos mechanizmo 
pėr ištisą valandą trukęs oro 
švarinimo efektas.

Norint išvengti oro taršos — 
reikia nerūkyti, perspėja Plau
čių Draugija, kuri visais tais 
klausimais nemokamai teikia 
patarimų paskambinus 243 — 
2000.

Pensininkams važmą 
nupigins visam laikui 

Naujausiai, spalio 30 d., iš
leistame Chicagos Tranzito Ad
ministracijos (CTA) biulete
nyje paskelbta žinia tokia ant
rašte: “CTA pirmininkas Caf
ferty skelbia per 24 valandas 
kasdien nupigintą važmą se- 
nesniesiems piliečiams”. Teks
te parašyta, kad Chicagos 
Tranzito Taryba išplėtė papi
gintos važmos senesniesiems 
piliečiams kainas iki 24 valan
dų kasdien per visas septynias 
savaitės dienas. Pilno laiko važ
mos kainų nupiginimas pradė
siąs galioti nuo ateinančio sek
madienio, lapkričio 5 dienos.

1 TRUMPAI J
— Grandies taut, šokiu grupė 

šoks Navy Pier Čikagos miesto 
savivaldybės ruošiamame tau
tybių pasirodyme. Programą 
atliks du kartu: šeštadieni, lap
kričio 4 dieną 6:50 vai? p. p. ir 
sekmadieni, lapkričio 5 dieną 
7:10 vai. popiet.

Beverly Shores planavimo ko
misijos ir Nacionalinio parko 
tarybos narys.

— Rašyt. Antanas Vaičiulai
tis dalyvaus Šatrijos meno d-jos 
ruošiamame literatūros vakare 
lapkričio 18 d. Jaunimo centro 
salėje.

— Jonas Valiukonis, 99 “P” 
St., So. Boston, Mass., 02127, 
vietos Balfo skyriaus iždininkas, 
priima aukas bendrajai šalpai 
vajaus proga. Vajų globoja 
kun. kleb. A. Baltrašiūnas.

HELP WANTED — MALE
Darbininky Reikia

I ■ Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį

FURNITURE CENTER INC
So. Western, PR 8-5875
I. IE PONIS
nuo *9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaL

Marquette Pk., 6211
Vedėjas J.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais

ALDONOS IR JUOZO ŠUKEVIčIŲ
GREEN HORNET LOUNGE

4104 W. 63rd STREET 767-9378
Naujas namas, švari vieta, mandagus lietuviškas patarnavimas. 

Amerikos ir užsienio geriausias alus on tap, Įvairūs gėrimai. Gera 
vieta susitikti ir gražiai laiką praleisti. Galima pasiskaityti lietuviš
kus laikraščius.

Kviečiame užeiti, nesigailėsite.

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

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

— Emilija Jazbutienė - Gen- 
čiuvienė, veikli Vytauto Didžio
jo šaulių kuopos šaulė, šiuo 
metu gana sunkiai serga ir gy
dosi Šv. Kryžiaus ligoninėje, 
624 kambaryje. Jos gydymas 
užtruks ilgesnį laiką ir gal bus 
reikalinga operacija. Sesės šau
lės kviečiamos ją lankyti. 

✓
— Lietuvių Montessori Dr-ja 

ir jos išlaikoma priešmokykli
nio amžiaus vaikų mokykla, pa
vadinta dr. Leono Kriaučeliūno 
vardu, laikys kavinę tradicinėje 
Tautybių parodoje ir mugėje 
lapkričio 4—5 d. Navy Pier ha
lėse. Kaip ir kiekvienais metais 
maisto produktus pristatys Ni
jolės ir Antano Mackevičių 
Brighton kepykla.

— Juozas Petuška, New Bri
tain, Conn., vadovauja lituanis
tikos mokyklai. Joje moko kun. 
Jonas Rikteraitis, muz. Jonas 
Beinorius, Nina Stasaitienė, 
Aldona Stasiukevičienė ir Juo
zas Raškys. Nesenai tėvų ir mo
kytojų pastangomis buvo su
ruoštas mokyklai remti vaka
ras, kuriame visus maloniai nu
stebino muz. J. Beinoriaus va
dovaujamas moterų sekstetas 
“Svajonė”.

— Gruodžio 17 d. Chicagoje 
įvyks rašytojo Balio Sruogos 25 
mirties metinių minėjimas.

— Roman C. Pucinski, JAV 
Kongreso atstovas ir kandidatas 
į senatą Illinois valstijoje, pa
ruošė 88 psl. straipsni “Etnic 
Studies and Urban Reality” se
kantį mėnesį išeinančiam vei
kalui — knygai. “Pieces of a 
Dream: The Ethnic Worker’s 
Crisis with America”, kuria iš
leis Emigracijos studijų cent
ras, Kitų straipsnių ir studijų 
autoriai yra; sen. R. Schweiker, 
sen. K. Muskie, G. Meany (prez. 
AFL-CIO), meras J. Lindsay, 
rašyt. M. Novak, ministeris J. D. 
Hodgson, ir prof. S. J. Cafferty. 
Atst. R. C. Pucinski savo studi
ją atsiuntė Naujienoms.

— Vašingtone leidžiamas dien
raštis “The Evening Star and 
Daily News” spalio 5 d. laidoje 
įdėjo trumpą UPI žinią apie 
Zigmo Antano Butkaus su šei
ma pabėgimą iš okupuotos Lietu 
vos ir jo spalio 4 d. susitikimą 
su spaudos atstovais Čikagoje.

(E)

MACHINISTS
FOR MACHINE REPAIR WORK.

ELECTRICIANS
FOR CONSTRUCTION AND 

MAINTENANCE WORK.

DIE MAKERS
MUST HAVE DIE REPAIR 

EXPERIENCE.

STEAM FITTERS
FACTORY EXPERIENCE PREFERED

Permanent positions. Company 
benefits include: 

PAID GROUP INSURANCE 
HOSPITALIZATION

PENSION - VACATION - HOLIDAYS 
COMPANY CAFETERIA

AMERICAN CAN CO.
6017 So. WESTERN AVE.

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
dencija1 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 masinu garažas. $31,500;

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

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

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

JOURNEYMAN MACHINIST

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

engine lathe.
GR 5-1003 T ! R R A 

Bringsnybės, JLalkrocffiab Dovanoti 
visoms progoms.

3237 WIST 53rd CHICAGO
Telef. 434-4660

HELP WANTED — ’EMA L E 
Darbininkių Rwikia

— Cicero Jūrų šaulių kuopa 
“Klaipėda” ruošia šeštadienį, 
lapkričio mėn. 4 d. B. Pakšto 
salėje tradicinį “švyturio” ba
lių, grojant jo paties orkestrui. 
Pradžia 7 vai. 30 min. vakaro. 
Įėjimo auka 5 doleriai asmeniui. 
Veiks baras, bus trumpa pro
grama, šilta vakarienė ir dova-

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

supervision.
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 
parko 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. Karpetai, 
užuolaidos. Marquette Parke. Tuoj 
galima užimti. $25.000. -

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

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

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

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman- 

Jtas. 2 gazu šildymai. Alum, langai, 
Tuoi galima matvti. $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 musu. — 
$22 000

10 BUTU MŪRAS, apie S15.000 
pajamų, artį 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

pusės. Suaugusiems.
1410 So. 49th AVENUE.

Galima aužiūrėti nuo 8:00 vai. ryto

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

fun«-ups Ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. , TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVA:
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — T«1. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. _ Tel. 254-3320

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

V. VALANTI N AS

■ 11 ... . .................ainiui. ,

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme

— Mark Paukštis iš Midway 
apylinkės šį rudenį pradėjo stu
dijuoti Elmhurst kolegijoje.

— Erdvilas Masiulis, Beverly 
Shores, Ind., įsteigė architektū
ros, inžinerijos ir statybos pa
tarnavimų bendrovę. Architek
tūros mokslus jis baigė Lietuvo
je ir Vokietijoje, praktikavosi 
Australijoje iki 1955 m. Jis yra

nu. Staliukus užsakyti 656-6862 
iki 2 vai. ir 656-4186 visą dieną. 
Kviečia visus linksmai praleisti 
laika su šauliais.

Valdyba ir Parengimo 
Vadovai

(Pr)

"NAUJIENOS“ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

iki 4:09 vai. popiet.
Po 4:00 vai. skambinti tel. TO 3-0609.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PENSININKUI AR PORAI su maši
na, veltui butas Lemonto apylinkėje 
už namo prižiūrėjimą iki balandžio 
15 dienos. Apsimokėti tik už šilimą. 

Tel. 257-7390.

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

Skylab Chow . .
To Toste Like Mom’s Cooking

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrase knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido 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 teatro 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, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monsr 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir patiycti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Dr- Jo<»eph Kerwin sample food prepared by Whirlpool Corpo
ration in the wardroom of the orbital workshop, the major 
eomnonent of the Skylab. Conrad and Kerwin are among a 
number of astronaut* who are participating in the cręw station 
necicTr of Skylab fov Is.

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, IlL 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMU REMONTO 

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

AL RELRAKUS TEL.

Uehrnm taipgi perka ir pardoerfe 
ir protai aižho bktai

NAUJIENAS
į — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY, NOVEMBER 2, 1972

A. A L. INSURANCE A REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AYE. 

LA 54775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs urtomobllly draudimai.

M. A.ŠIMKUS
Raal Batata, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 244-7451 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.k y

6 KAMBARIŲ MŪRINIS, Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. S21.900.
. GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67.500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.
* 2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. S36,500.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 4714)321

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer 
Chicago, III. 60652. TaL YA 7-59M

>■

A. G. AUTO REBLKLDERS
Cta automobiliai išlyginami Ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
Ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd StrMt, Chicago, IIL 

TEL. — 7743884
Anlcofat Garbačlauakat, aav.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE**

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

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

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

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

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

TEL. 436^7878

A. GOOD BUY BY OWNER 
LOW THIRTYS 

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

SKAITYK ’NAUJIKAS’ - 
JOS TEIKIA GERINSIĄS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS




