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KINIJA IŠSTATO RAKETAS, KURIOS 
GALI PASIEKTI SOVIETŲ SOSTINĘ

WASHINGT0NAS. —r Amerikos vyriausybės šaltiniais matyt, 
pasiremdami erdvėje skriejančią satelitų žvalgybos rezultatais, 
praneša apie- vis stiprinamą Kinijos raketų arsenalą. Kinija 
įrengusi keliolika naujų raketų lizdų savo vidutinio nuotolio ra
ketomis. .Jos visos gali pasiekti Maskvą, šalia vidutinio, 3,500 
mylių-nuotolio raketų, Kinija stiprina ir savo trumpų nuotolių 
raketų, skrendančių iki 1,000 mylių, pozicijas. Raketos įrengtos 
gerai sustiprintuose, požeminiuose betono lizduose, o kitos įren
giamos aukštų kalnų šlaituose.

Pentagono žiniomis, Kinija 
stato ir ilgų nuotolių, tarpkon- 
tinenfines raketas, tačiau jos 
dar nebuvo bandytos ir gali pa
sirodyti už 3-4 metų. Kinija jau 
galinti grasinti sovietų Sibiro 
miestams ir pačiai sostinei Mas
kvai. Manoma, kad derybose su 
Amerika Sovietų Sąjunga ir rei
kalavo palikti gynybos, raketas 
prie sostinių, nes Maskvos gy
nybos sistema su 64 Galosh rake
tomis kaip tik ir skirta Kinijos 
raketoms. >

Pentagono žvalgybos valdi
ninkai nėra vienos nuomonės 
apie sovietų planus Kinijos at
žvilgiu. Kai kurie galvoja, kad 
tuo atveju, kai Kinija išstatys 
30-40 vidutinio nuotolio raketų, 
galinčių pasiekti sovietų cent
rus, karo pavojus sumažės, nes 
abie pusės bijos totalinio sunai
kinimo. Bus pasiekta lygybė; 
Kiti galvoja, kad sovietai pla
nuoja Kinijai pirmą smūgį ir tuo 
būdu atitolinti grėsmę. Sovietai 
neseniai vėl pasiuntė^Kinijps 
pasienį 3 divizijas kariuomenės 
ir pastatė 19 požemių sandėlių 
savo atominiams ginklams. Atei
nantieji 18 mėnesių galį- būti 
kritiški, nes po jų Kinijos at
grasinančioji jėgą būtų per dide
lė ir sovietams būtų pavojinga 
pradėti karą.

Nuteisė mirti
11 karininkų

RABATAS. — Maroko karinis 
teismas nuteisė mirti 11 aviaci
jos karininkų, kurie rugpjūčio 
mėnesi bandė numušti karaliaus 
Hassano keleivinį lėtuvą. Tarp 
nuteistų yra buvęs Maroko avia
cijos viršininko pavaduotojas 
pulk. Amokrane ir majoras ei 
Wafi, kuris vadovavo lėktuvo 
puolimui.

Teismas 177 kariškius išteisi
no, o 32 gavo kalėjimo bausmes 
nuo 3- iki 20 metų. Vyriausias 
sąmokslo vadas, gynjĄjos mi- 
nisteris, genOufkir, pats nusi
žudė, kai paaiškėjo, kad kara
liaus lėktuvas laimingai nusilei
do.

Ugandos indai 
baigia išvažiuoti

KAMPALA. — Trečiadienio 
vidurnaktį’ pasibaigė Ugandos 
valdžios nustatytas terminas 
Azijos kilmės žmonėms išvažiuo
ti iš Ugandos. Jungtinės Tau
tos įsteigė kelias stovyklas to
kiems tremtiniams, kurie netu
ri kitos pilietybės, kaip Ugandos 
ir neturi kur dingti. Tokiu yra 
1,300.

Kanados atstovybė jau išda
vė' vizas 6,000 aziatų. Jau iš
važiavo apie 630 žmonių, ku
riuos priima Amerika, dar 200 
turėjo išvažiuoti vakar.
Ugandos valdžia paskelbė, kad 
tokie aziatai, kurie gavo leidi
mus likti Ugandoje, negalės gy
venti miestuose, bet turės krau
stytis į kaimus.

IŠ VISO PASAULIO

NEW YOKKAS. — Ilga laiką 
televizijoje labai populiari pro
grama “Bonanza” sausio mėne
sį bus. išimta, nes paskutiniu me
tu žmonės ja tiek nesidomi, kiek 
anksčiau. “Bonanza“ pradėjo sa
vo seriją 1959 metais.

LOS ANGELES. -k Kalifor
nija patraukė į teismo atsako
mybę aktorę Hady Lamar, kuri 
valstijai skolinga 26,000 nemo
kėtų pajamų mokesčių, baudų ir 
nuošimčių.

DENVERIS. — Vakar Colo
rado valstijoje gyventojai turė
jo balsuoti: priimti pasiūlymą 
ruošti 1976 metais žiemos olim
piadą ar ne. Prancūzijoje Gre
noblio miestas pasisiūlė vėl su
rengti žiemos žaidynes, jei Co
lorado nesutiktų jų organizuoti. 
Grenoblyje žaidynės buvo 1968 
metais.

/-WASHINGTWAS. -Liau
dies partijos kandidatas j pre
zidento vietą dr. Benjamin Spock 
buvo paskundęs tris televizijos 
stotis, kad jos jam neduoda lai
ko pasirodyti rinkėjams. Toks 
stočių boikotas jam pakenkęs 
rinkimuose. Federalinė Ryšių 
komisija atmetė dr. Spocko 
skundą, sakydama, kad liaudies 
partija neįrodė, jog ji turi tiek 
rėmėjų, kad būtų pateisinama 
rodyti Spocką visai televizijos 
audiencijai.

WUEPPERTADIS. — Vokie
tijoje vienas vyras susiderėjo iš 
3 dolerių, kad jis užlips ant vie
tinės bažnyčios bokšto. Jis lai
mėjo lažybas, laimėjo 3 dol., ta
čiau iš to mažas pelnas, nes jam 
teko sumokėti ugniagesiams 68 
dol. už tai, kad jie jį nuo bokšto 
nuklė, nes jis pats nebesuge
bėjo nulipti.

TEL AVIVAS. — Izraelis prie 
Viduržemio jūros stato 11 liuk
susinių viešbučių, kuine priims 
turistus. Pernai Izraelyje lan
kėsi 657,000 turistų, kurie pali
ko 155 milijonus dolerių, šiais 
metais turistų bus 775,000.

Brežnevas sirgo
MASKVA. — Revoliucijos su

kakties minėjime dalyvavo visi 
politbiuro nariai, įskaitant ir 
Brežnevą. Truko ceremonijose 
tik buvusio Gruzijos komunis
tų vado Vasily Maža vanadze, ku
ris pateko į nemalonę.

žmonės, matę Brežnevą iš ar
ti, patvirtina gandus, kad jis, 
matyt, sirgo, nes atrodė labai 
suplonėjęs, išblyškęs, judėjo pa
mažu ir mažai vaišinosi Krem
liaus bufetuose. Paskutinį kar
tą Brežnevas buvo pasirodęs vie
šai spalio 11 d., kai Maskvoje 
lankėsi Irano šachas Riza Pahle- 
vi. Po to Maskvoje dar buvo 
Italijos premjeras Andreotti, ja
ponų užsienio reikalų ministe- 
ris Ohira, tačiau su jais Brežne
vas nesusitiko.

Prezidentas Nixonas, užtikrintai laimėjęs rinkimus, su savo šeima Baltuose Rūmuose. Sėdi
Julie Nixon Eisenhower, Tricia Nixon Cox. Stovi: David Eisenhower, Prezidentas, Ponia Pat Nixon 

ir Edward Cox.

VĖLIAUSIOS ŽINIOSCOLORADO BALSUOTOJAI 'ATĖMĖ 
LĖŠAS ŽIEMOS OLIMPIADAI

DENVERIS. — Colorado valstijos balsuotoji! nubalsavo su
stabdyti valstijos lėšas numatytiems Olimpiados Žiemos įrengi
mams. Dėl tos priežasties Žiemos žaidynės Colorado nebus ruo
šiamos. Amerikos olimpinio komiteto pirmininkas pareiškė didelį 
nusivylimą šiuo balsuotojų sprendimu. Tai esanti tragedija visai 
Amerikai, .nes Cblorado^žmonės „nesupranta, kokia - garbė ir 
privilegija buvo suteikta Colorado valstijai’ruošti 1976 metų žie
mos olimpiadą.'

Colorado komiteto “Piliečiai 
už 1976 metų Olimpiadą” pirmi
ninkas Haary Kimbough, išgir
dęs balsavimo rezultatus, pareiš
kė, jog gėda daroma visai Ame
rikai. Dažnai tenka girdėti po
sakį “Šiaurusis amerikietis”. 
Dabar mes tą posakį tik patvir
tinome, pasakydami visam pa
sauliui “Ne”, pareiškė Kim
brough.

Olimpiados priešininkai, keis
ta sakyti, buvo jauni žmonės. Jie 
susiorganizavo į “Piliečių už Co
lorado ateitį” komitetą, kuriam 
vadovavo Meg Lundstrom, 24 
metų. Su šampanu sutikę bal
suotojų sprendimą, komiteto na
riai aiškino šitaip: Olimpiada 
kainuos daug pinigų ir paska
tins įvairių biznių suplaukime 
į Colorado valstiją. Bus pakel- 

jti mokesčiai, be to, bus sužalota 
Colorado gamta įvairiais pasta

Erdvės tyrinėjimų centro Houston* dirba ir Linda Burns^ biologė. 
Medicinos laboratorijoje daromi astronautų kraujo tyrinėjimai, be
sirengiant ilgesnėms kelionėms erdvėje, šalia sėdi Mboratorijos ve

dėjas dr. Stephen Kinzey.

tais ir neplanuotu valstijos au
gimu.

Lake Placid vietovė, New 
York o valstijoje, išgirdusi Colo
rado sprendimą, pasisiūlė su

ruošti žiemos olimpiadą. Ji Lake 
Placid jau buvo 1932 metais.

NEW Y’ORKAS. — Amerikos 
Olimpinis komitetas nominavo 
komiteto prezidentas vieton biz
nierių Philip Krumm iš Keno- 
šos, Wise.

TEL AVIVAS. — Zaires vals
tybėj, buvusiam Konge, užsimu
šė garsus Izraelio karininkas, 
pulkininkas Tuvia Aryeh, para
šiutininkų mokyklos vadas. Ar
yeh buvo Zares parašiuntininkų 
instruktorius. Jis buvo baigęs 
Austrijos karo mokyklą, vėliau 
tarnavęs prancūzų Svetimšalių 
Legijone, britų kariuomenėj ir 
pagaliau, Izraelio kariuomenėj.

Vakarų ir Rytų Vokietijos 
padėjo pirmą parašą ant nau
jos sutarties, kuri užmezga tarp 
abiejų valstybių normalius san
tykius po 23 metų šaltojo ka
ro. Rytų Vokietija pripažįsta 
Bonos—vyriailsybei teisę -atsto
vauti Vakaru Berlynui, f?

Bmswicke, Georgijoj, lai
vas atsimušęs sugriovė ilgą til
tą. Penkiolika automobilių su
krito į vandeni aštuoni žmonės 
žuvo, penki buvo sužeistu

Argentinoje banditai pa
grobė italą pramonininką Enri- 
ųue Barrella ir pareikalavo už 
jo paleidimą pusės milijono do
lerių.

Britanijos premjeras Heath 
žada aplankyti šiaurinę Airiją 
lapkričio 16 ir 17.

Danijoje sprogimas labora
torijoje užmušė keturis asmenis.

Šiaurės Vietname sumažėjo 
bombonešių puolimai, nes ura
ganas Pamela atnešė labai blogą 
orą.

Turtingas gangsterių vei
kėjas Meyer Lansky, turėjęs su
stoti Amerikoje, kai jo niekur 
nenorėjo priimti buvo suimtas, 
tačiau paleistas už 250,000 dol. 
užstatą.

LONDONAS. — Buvusi Le
ningrado balerina Natalia Maka
rova, šokusi New Yorko Ameri
kos Baleto teatre, išvyka į Lon
doną. Jai geriau patiktų gyven
ti “šioje Atlanto pusėje”, pareiš
kė balerina.

Suskilo turkų 
politinė partija

ANKARA. — Iš Turkijos vy
riausybės pasitraukus Respubli
konų liaudies partijai, jos eilėse 
įvyko sukilimas. Jau rašyta, kad 
žymiausias partijos narys, bu
vęs prezidentas ir premjeras Is- 
met Inonu išstojo iš partijos, pr-o 
testuodamas prieš koalicijos su
laužymą. Partija turėjo kabi
nete penkis ministerius. Iš jų 
keturi irgi pasitraukė iš parti
jos.

Respublikonų liaudies parti
jos 25 parlamento nariai paskel
bė. kad jie nebelaiko savęs tos 
partijos nariais.

McGOVERN PRALAIMĖJO RINKIMUS
Kongresas toliau lieka demokratų rankose. x 
Illinois turi nauįq gubernatorių Walked

WASH1NGTONAS. — Prezidentas Nixonas antradienį lai
mėjo rinkimus, nunešdamas 4$> valstijas su 521 elektoriaus balsu, 
palikdamas McGoverną su Massachusetts ir su District of Co
lumbia, iš viso su 12 elektorių balsų. Nixono laimėjimas lygina
mas su Hardingo laimėjimu 1920 m. m., su Roosevelto laimėjimu 
1936 m., kada tik Maine ir Vermontas nebalsavo už ji. Preziden
tas Nixonas pareiškė Baltuose Rūmuose, kad ir didžiausias lai
mėjimas nėra daug vertas, jei tai nėra laimėjimas visiems ame
rikiečiams. Jis vakar turėjo tris posėdžius su vyriausybės ir 
partijos nariais. Manoma, kad vyriausybė įvyks pakeitimų.

Mašina sutrenkė 
konsulą Žmuidzina c
Spalio 20 d. apie 2:30 vai. po 

pietų Toronte dail. H. Žmuidzi- 
nienę ir Lietuvos gen. konsulą 
Kanadoje, beeinančius kartu per 
kaimyninę prekyvietę, Stone
gate Flaza, ištiko didelė nelaimė.

Automobilis neužvestu moto
ru riedėdamas nuožulnuma (dve
jų metu berniukui jo stabdžius 
atleidus) smogė į juos iš už
pakalio. Ponia žmuidzinienė pa
teko po mašina ir buvo sunkiai 
sužeista ir tebėra ligoninėje. 
Sveiksta. Gen. konsulas dr. J. 
žmuidzinas kažkaip laimingai 
išsprūdo iš po rato ir partrenk
tas ant žemės šalia mašinos ir 
tik smarkiai sutrenktas.

Ieško ryšių su - - 
Thieu priešais

SAIGON AS. . — Komunistų 
agentai Pietų Vietname jau pra
dėjo kontaktuoti prez. Thieu 
opozicijos narius, vadinamus, 
neutraliuosius, kurie kartu su 
komunistais ir su Thieu vyriau
sybe numatyti įtraukti Į pokari
nę P. Vietnamo valdžią. Komu
nistai susisiekia su žymesniais 
Thieu priešais, viliodami juos 
bendradarbiavimo pažadais, ieš
kodami bendros pozicijos prieš 
Thieu režimą.

Apie šitokius kontaktus Sai- 
gone bijoma kalbėti, nes valdžia 
draudžia bet kokias kalbas su 

| Viet Gongu.

Mirė apdegęs 
prancūzų konsulas
SARAGOSSA. — Prancūzijos 

konsulas Roger Tur, kuris prieš 
savaitę buvo apdegintas konsu
lato užpuolime Saragossoje, Is
panijoje, mirė nuo žaizdų. Jį 
trys jauni vyrai buvo surišę ir 
tada padegę namą.

Ispanijos policija jau suėmė 
tris jaunus vyrus, kurie pri
klausė Maoistų grupei “Kūjo ir 
pjautuvo kolektyvui”, kurio na
riai yra radikalai baskai komu
nistai, simpatizuoją baskų ne
priklausomybės siekiams.

Lenkai kardinolai 
atvyko Į Vatikaną 
ROMA. — Lenkijos kardino

las Stefan Wyszynski atvyko j 
Vatikaną, kur jis žada praleisti 
visą mėnesį. Su juo kartu at
važiavo kardinolas Karol Woj
tyla, Krokuvos arkivyskupas ir 
keli vyskupai iš vakarinės Len
kijos, kur lenkų administrato
riai neseniai tebuvo Vatikano 
paskirti. Tuo paskyrimu Vati
kanas de facto pripažino Len
kijai buvusias vokiečių žemes.

Sen. McGovern su žmona iš
vyko atostogų į Virgin salas. Jis 
pareiškė pasiruošęs lojalios opo
zicijos vaidmeniui.

Nixono laimėjimas buvo toks 
didelis, kad sumušė kelis senus 
rekordus. Niekada Amerikos is
torijoje respublikonas kandida
tas nenusiavė visų pietinių vals
tijų. Respublikonas niekad nuo 
Calvin Coolidge laikų nebuvo 
laimėjęs New Yorko miesto. 
Kartu pabrėžiama, kad preziden
to laimėjimas buvo tik jo asme
ninis laimėjimas, bet ne ręsnu- 
blikonų partijos, kuri menkai pa
gerino savo padėtį kongrese ar 
gubernatorių rinkimuose. Rin
kėjai išmoko skaldyti bilietą. Jie 
daug kur balsavo už respubliko
ną prezidentą, bet atidavė savo 
balsus už demokratus kongre
so narius.

Meras Daley įvykdė savo pa
žadą sen. McGovernui ir jis Či
kagoje* geriau laikėsi negu ki
tuose dideliuose miestuose su 
demokratų dauguma, kaip New- 
Yorke, Clevelande, Philadelphi- 
joje, Pittsburge. Tik Bostonas 
davė daugiau balsų už Čikagą.

Respublikonai, gavo dvi At
stovų Rūmų vietas iš Illinois 
valstijos, kur demokratai ir res- • 
publikonai turėjo po 12 atstovų 
jau nuo 1966 metų. Rinkimus 
pralaimėjo Abner Mikva, pra
laimėjo ir Daniel Coman. Atsto
vų Rūmuose respublikonai ir to
liau bus mažumoje, nes telaimė- 
jo 11 naujų vietų. Senate demo
kratai net padidino savo persva
rą dviem senatoriais. Pralaimėt 
jo jau 24 metus senate buvusi 
Maine sen. Margaret Smith, 74 
metų.

Illinois respublikonų didžiau
sias pralaimėjimas buvo guber
natoriaus Ogilvie pralaimėjimas. 
Nauju gubernatorium bus Dan 
Walker. Kaip balsuotojai išmo
ko skaldyti partijos bilietus ro
do prokuroro Hanrahan pralai
mėjimas. Nors demokratas. 
Hanrahan negavo negrų balsų 
ir prokuroru buvo išrinktas res
publikonas Bernard Carey.

Senatorius Charles P°rcy len
gvai nugalėjo oponentą Pucinski. 
net ir Čikagos mieste. Jo balsų 
persvara buvo 850,000. Illinois 
prokuroras William Scott irgi 
pasirodė geras balsų medžioto
jas, nugalėdamas savo demokra
tą oponentą 825,000 balsų skir
tumu.

Springfieldo seime demokra
tai pralaimėjo tris vietas ir res
publikonai turės daugumą. Lie
tuvis Frank Savickas lengvai lai
mėjo savo distrikte.

Visa eilė įvykių rodo, kad Va
tikanas pradėjo glaudžiau ben
drauti su komunistine Lenkijos 
valdžia ir siekia diplomatinių ry
šių užmezgimo. Prieš kelias sa
vaites laisvųjų lenkų vyriausy
bės ilgametis ambasadorius Va
tikane Kazimierz Papee, išbu
vęs toje vietoje nuo 1939 metų, 
uždarė savo ambasadą ir persi
kėlė į nedidelį butą Romoje.
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JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
Vieni iš jų 
kiti gi eina ir

traukdami

ve.

(Tęsinys)
( a jie labai mandagūs ir nie

ko neužkabinėja.
per prievartą į savo krautuvę.
Gidas pasakoja, kad čia dabar 
vyksta filmų festivalis. Apie 
tai jis pasakoja pasididžiuoda
mas. kad jame dalyvauja ke
letas valstybių su geriausiais 
filmais. Jis taip pat didžiuoja
si ir karališka opera, primin
damas, kad jų opera yra viena 
iš geriausių visame pasaulyje.

Važiuojame Parlamento gat- 
kuri esanti 18 kilometru.

V <ur nepaprastai švaru, gat
vė plati ir su daug žaliuojan
čiu man nežinomo vardo me
džių. Daug parkų. Privažiuo
jame viduryje miesto esančią 
didelę keturkampę Maidan-i 
Sipah aikštę, kur aplinkui ją 
valdžios įstaigos, senieji šacho 
rūmai ir archeologijos rpuzie-i 
jus, kuris dabar esąs uždary-Į 
tas. Gidas pasakojo apie jo vi
daus „turtingumą ir prideda, 
kad jei atvyksite vėl po vieno 
•mėn., bus viskas paruošta, tu
ristų laukiama ir galėsite pa
matyti . Buvę visi nusijuokia, 
jis susigaudo, kad mes ne už 
poros šimtų kilometrų gyvena
me. Tada prideda — gal ki
tais metais.

Senieji šacho rūmai gražia
me parke, balto marmuro, be 
mandresnės architektūros, tik 
labai daug išgražinimų. 
ramu.

Tylu,
Pilnas parkas studentų, 

besiruošiančiu egzaminams.

sėdi po medžiais, 
eina takais su. 

knyga rankose. Visi labai gra-' 
žiai, švariai apsirengę, nei vie-i 
no ilgais plaukais hipio arba1 
merginos, 
mis, kelnėtos. Keletas iš jų 
mus užkalbina. Labai manda
gūs ir atrodo bus iš jų graži 
tautos ateitis. Pasakoja jie, 
kad baigus studijas, berniukai 
ir mergaitės turi atlikti keturių 
metų karišką tarnybą. Tik po 
to jau pradėti savistovų gyve
nimą.

Pasukame į Gulistano rū
mus, buvusio šacho rezidenci
ją, dabar meno istorijos mu
ziejus, kuriame yra Povo sos-

Muziejus gausus ekspona- 
kurie byloja apie tautos

Prie jo linguoja kve- 
kur pajunti 

j miško gaivinantį aromatą.
Netoli jų gražūs parlamento 

i rūmai, kur didelė biblioteka. 
Bet gal iš visų Įdomiausi tai 
Kakh - Mannar (marmuro rū
mai) rūmai 
rezidencijų. . 
nių plytelių kupolas, pastaty
tas pagal garsų Isfahano me
četės Šaikh Lutfullah kupolą. 
Viskas išdekoruota 
persų kilimų raštu, 
vyrauja melsvos spalvos. Gra
žus derinys patraukia lankyto
jo dėmesį. Gidas aiškina šimt
mečių praeitį ir užakcentuoja 
jų krašto praeities garbingu
mą.

Iš čia pasukome i šiaurinę

t->

paleistomis kudlo- 
kelnėtos.

Gulistano

tas.
tais, 
praeiti.
pianėios pušys,

i - vieni iš šacho 
Jų gražus glazūri-

mozaika, 
Tarp jų

♦

' Malaysia is a land of festivals because of its multi-racial population. One of the 
more colourful is the Dragon Boat races staged by the Malaysian Chinese commun
ity on special occasions. These exotically decorated boats, each manned by 40 or 50 
oarsmen, vie for honours and always put on a spectacular show.

miesto dalį, kur dar neseniai si tvarka. Darbo žmonių.rajo-lir jos tvarka 
pastatytas puikus universite- ne daug fabrikų, prie kurių amerikietišką.
tas.

J tyli gražiai išplanuotame 
ke.

Jo pastatai puikiai išdės- pristatyta daug apartamenti- 
par- nių namų jiems gyventi. Kurie 

Nors pirmasis politechni- viename _______
kuinas buvo įkurtas 1849 me- inetų, butas tiems labai pigiai 

. nuomuo-

fabrike išdirba 10

tais ir jame dėstė europiečiai *— tik už 25 del. įnėn.
profesoriai. Gi naujasis uni- jamas. Visur nauja statyba iruni-* jamas.

i- - -
Gi naujasis

versitetas Įkurtas vos prieš ke-: labai gražiai, tvarkingai išves- 
kad tos gatvės, apsodintos mede- 

Įliais. Priartėjome prie didelių 
karališkuo- kalnų, kurie išraižyti- Įvairia
is daugelio spalvių uolenų. Prie kalnų, gal 

di- 
Masdzid-i- delis tvenkinys, kuriame mau- 

mečetės su dosi vaikai ir suaugę. į tą

liasdešiint metų, 
1935 metais.

Pravažiuojame 
sius maldanamius. 
mečečių arba maldanamių vie- penkių šimtų pėdų: plote, 
na žymiausių yra 
šah (karaliaus) 
puikiu emalės fasadu ir taipitūrąlų, ne dirbtiną baseiną iš 
pat karaliaus motinos mečetė, kalnų bėga labai švarus ir šal- 

o tas vanduo. Netoli pamatėm 
taip pat ir paprasti mirtingieji kitą panašų vandens tvenkinį, 
maldininkai, čia meldžiasi tik 
karališkasis luomas ir jų sve-

rodos,

na-

v

i

I
i-

Į jas turistai neleidžiami,

čiai didikai.
Važiuojame i laukus, kur gi-

kuriame plauna kilimus. Jų

noma, o mes už j į balsuodavome. _ 
Tarp jo ir musų iki šiol buvo
noma, o mes už JiWATERBURY. CONN.

Vietos dienraštis Waterbury glūdūs ryšiai. Deja, šis pareiš-
American š. m. X. 26. Nr. 253 kimas juos sutrikdė ir nėra bū

do rinkųnų išvakarėse pataisy-rašo, kad Amerikos lietuvių ly- (į0 
deris Dr. P. Vileišis ir G. šlap-į^j Lauksim rezultatų, 
kūnas pareiškė, jog 5-to dis- 
trikto lietuviai balsuos už resp- 
kandidatą į kongresą K. Sara- 
sin, bet ne už aštuntą kartą per
renkamą kongresmaną J. Mp- 
nagan.

Ta žinia labai nustebino visus 
lietuvius, žinoma, ir patį Mo- 
nagan, eis iki šiol pastarasis 
viešai ir aktyviai visomis progo
mis gynė mūsų lietuviškus rei
kalus, kas visiems yra gerai ži-

k. b.

W

t

L B. KULTŪROS FONDO UŽDAVINIAI
j15 L. B. Kultūros Fondo Valdybos pirm. Anatolijaus

Kairio pranešimo V! Tarybos 4-įai sesijai

i labai panaši į 
amerikietišką. Jauni pardavė
jai ir pardavėjos nei vienas ne- 

angliškai.
tarp savęs ir
džius tik “kašara makara 
jiems tai pakartoju.
toj a.
kuosi sportinį švarką. Jie skai 
čiuoja dolerio santykiu,

tiek priplauta, pridžiaustyti vi
si kalneliai. Kiek toliau užbai- 

jgiamąjį darbą atlieka vyrai šu 
mūsųdas žada parodyti vietą ir žino- spragilais. Jie tarytum

nes, kurie plauna persiškus ki-
limus.

moka Jie kalbasi 
aš pagaunu žo- 

ir 
Visi kva-

Rašomės kainas ir per-

iu, 
makara

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

S20JWO.

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

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

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608
™~ Į PWJ.i.yHL’SjWW’J "III ■—^111 II. L. Į I JIMĮMIIĮĮ I _ĮĮ_llį—Į'JJ' .! 

Kaina $5.00.
Knygą galima

Taip pat
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naują
ku-

Privažiavome 
gražią geležinkelio stotį, 
rią po antrojo pasaulinio karo 
pastatė vokiečių žymus inžinie-' 
rius Volgangs. I

ūkininkai, 
ir kulia tuos kilimus. Taip su
tartinai i suklotus ant pliko

nes aš 
moku doleriais. Vargiai baigė
me tokį biznį ir aš jiems dėko- 

o jie man kartoja “kašara 
ir visi juokiamės.

Popietis ir aš važiuoju Į aero
dromą. šoferis, norėdamas 
daugiau iš manęs uždirbti, 
suka iš centrinės gatvės Į šalu
tinę ir vėl atgal. Pora tokių 
maršaviinų praleidžiu 
jam nesakęs, bet jau treti kar
tą subaru ir paprašau, nehesu- 
kioti. Jis nuraudo. Man pasa
kius,

-ikau iš aerodromo be jokių

šoferis,
vis

nieko

kad aš šita gatve atvy- 
iš-

prisirišę spragilus sukinėjimų ir netiesą jis sako,

lauko kilimus šeria, kad atro
do muzikiniu taktu" jiems eina- 

. Bet vos tik

/o
°’<i<;book Savings 
All accounts com
pounded daily — 

pa»d quarterly

s

frsnk Zogas. President
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MIDLAND 
M68 
AND LOAN ASSOCIATION

, 404fl ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0632

PHONE: 254-W7B

O/
/o

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

į lai nebehti
I •

ar “jūsų”, ne politikų, bet kultūrininkų nuo-“mūsų”
;bet — visų reikalai. Jei vadai! monės.

Specialių projektų komisija

Į šį skyrių įeina iš anksto ne
numatyti arba LB Krašto Vai-/ 
dybos pavesti uždaviniai. Rei
kalui esant, šios komisijos na-, 
riai talkininkauja kitiems Kul
tūros Tarybos darbams arba t 
vykdo vienkartinius platesnio 
pebūdžio uždavinius, kaip pav. 
simpoziumus, kongresus, festiva
lius ir panašius suvažiavimus.

Jei nors pusė bus padaryta to, 
kas čia užsimota — reikės dau
gelio tūkstančių dolerių! Kol 

. Krašto Valdybos ir Kultūros Ta- 

. rybos iždai bus tušti, tol ir mūsų 
j kultūrinė veikla bus ne veikla, o 
Įtik kalbėjimas apie veiklą.
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Maskvos cirko gražuolės vienoje scenoje šoka fūreiviy šokį.

s

*

! atkreipė malonu dėmesį į po sve- 
^gjtimą dangų skraidančius moksli- 
||| I ninkus, tuo labiau turėtų domėtis 
||| Į vaikštančiais mūsų kultūros že- 
|3|!me, savo broliais kultūrininkais. 
Eg Turint apie 200 kultūrininkų sa- 
'H||VO darbų rezerve, LB būtų leng

va suruošti Kultūros kongresai, 
simpoziumai, koncertai, festiva
liai ir kitokios šventės.

Mūsų kultūrinis veidas yra iš

Klevelande š.
Knygų leidimas

Pagrindinis arba vienas iš 
pagrindinių LB Kultūros Tary
bos darbų yra knygų- leidimas, 
jų platinimas, sandėŲavimas ir 
apsauga. Tai yra tokių knygų, 
kurios savo paskirtimi neįeina 
į LB švietimo Tarybos leidžia
mų knygų apimtį, čia’ pirmoj 
eilėj turima galvoj Lietuvių 
Fondo užsakyti moksliniai dar
bai, kaip a. a. prof. Z. Ivinskio 
istorijos I tomas, prof. J. Puzi- 
no, dr. J. Girniaus, Pr. Naujo
kaičio ir kitų, dar užsakysimų 
darbų, išleidimas. LB turėda
ma 50 % balsų pelno Skirstymo 
komisijoje, mano manymu, yra 
lyg įpareigota 
realizuoti išleidimu. Pasinaudo
jimas privačiomis leidyklomis 
nebūtų pateisinamas, nes pelno 
dalis už LF subsidijuotas knygas 
jau būtų atiduodama už LB ri
bų, kada gautas pelnas įgalintų 
leidėją išleisti kitas knygas. Be 
mokslinių knygų, Kultūros Tary
ba privalėtų daugiau rūpintis 
ir grožine literatūra.

Pasaulio Lietuvių Archyvas
Apie PLA buvo plačiau susto

ta praeitame LB Tarybos suva
žiavime, todėl dabar nekartosiu. 
Galima papildyti tuo, kad Archy
vui jau gautos naujos patalpos 
naujajame Jaunimo Centro pa
state kaip buvo susitarta. Nuo^ 
ma sumokėta už visus metus iš 
anksto, šiuo metu Įrengiamos

m. spalio 28-29 dienomis
lentynos, nišos, tvarkomas 
dus ir sudaromi planai archyvi
nės medžiagos perkėlimui. Per
kėlimo darbais rūpinasi Archy
vo dir. č. Grincevičius.

vi-

užsakymus

Archyvinių Palikimų 
Globos Komisija

Vis daugiau ir dažniau mūsų 
vyresniajai kartai nueinant nuo 
tautinės veiklos scenos, tenka 
susirūpinti jų archyviniais pa
likimais, bibliotekomis ir asme
niška memuaralistika kiek tai

:.... .

W\;

gĮSI tikro mūsų veidas. Ir šiandien
kultūriniai keliai ir kryžkeliai 

•' yra tiek pat svarbūs, kiek ir po
litiniai keliai ir kryžkleiai, todėl 
būtų tikrai pozityvus žingsnis 
mūsų veikloje nors vieną kaitą 
20-ties metų LB istorijoje iš
klausyti kitų nuomonės, tai yra,

... ... W svarbu musų tautinei istorijai iš- 
eirijoje. Klausimas labai aktu
alus ir gyvai i 
beveik kiekviename svarbesnia
me susirinkime, net ir neseniai 
Tabor Farmoje įvykusiame su
važiavime buvo paliestas.

Neretai spaudoj ar sueigose 
lakoniškai nurodoma, kad tokie 

archyvai
Kento, Philadelphiaos, Mineso
tos bei kituose universitetuose, j kais, ypač blogai, kada vaikams 
Tačiau toks nurodymas yra grei-1 reikia dėti savo pinigus tėvo ar 
čiau klausimo ignoravimas, negu 
sprendimas. Dažnai mirusiojo 
našlė, vaikai ar giminės net ne
žino kur yra tas Kento ar kiti 
universitetai, nei i kurį depar
tamenta siusti, nei kam adre
suoti — tai mažiausiai jiems rū
pi arba neprisiruošiama. Paga
liau, jie nežino ką siųsti ir kaip. 
Reikia atrinkti, surūšiuoti, su- 
pokuoti, reikia žinoti ką atiduo
ti lituanistinėms bibliotekoms^ 
ką mūsų archyvui, ką universi-

privatus

komentuojamas ! WIBP Xs •’S

priimami

tetams, o ką visai išmesti. Išky
la ir lėšų klausimas. Giminės 
daugiau sielojasi materialiniu

mą visose apygardose. Antrapalikimu, ne archyvu ar laiš-

senelio archyvai medžiagai lik
viduoti. Be to, šiai Archyvinių 
palikimų globos komisijai būtų 
pavesta rūpintis ir tais archy
vais, kurie dėl vienokhj ar kito
kių priežasčių jau pateko ar dar 
pateks svetimtaučių globai. Vi
sa tuo privalo rūpintis LB Kul
tūros Taryba, tam'reikalui skir
dama lėšas ir žmones.

ja, ji apima visą JAV teritoriją, 
taigi turėtų ne organizuoti vie
noje apygardoje sceninį darbą, 
bet skatinti ir globoti toki veiki-

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ................. S3.00
Minkštais viršeliais tik ...—................................. $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00. dabar 

tik ................. ......... .... ..................... ................................
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį*

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. G060S

Kultūrininkų sąskrydžiai
Kultūriniam prioritetui nusta

tyti ir mūsų kultūrinei veiklai su
žadinti bei išryškinti, būtų pa
geidautina įvesti kultūrininkų 
sąskrydžius. Kiekvienas naujai 
paskirtas LB Kultūros Tarybos 
pirmininkas būtų įpareigotas 
bent vieną kartą savo kadenci
jos metu, patartina pirmais me
tais suruošti kultūrininkų su
važiavimą. Į jį reikėtų kviesti 
rašytojus, muzikus, dailininkus, 
architektus, solistus, teatralus, 
kritikus, žurnalų redaktorius ir 
kitus labiau pasireiškusius kul
tūrininkus. Būtų išsikalbėta, 
iškelta kultūrinės veiklos gero
vės ir negerovės, gautas pritari
mas ir galbūt palaiminimas. Ta
čiau svarbiausia — būtų užtik
rintas bendradarbiavimas ir ko- 
operavimas LB planuose, sukel
ta vienybės nuotaika.

Prisimenu, keli metai atgal 
buvęs Centro Valdybos pirm. Br. 
Nainys kartą posėdyje pastebė
jo, esą, Amerikos universitetuo
se pilna lietuvių mokslininkų, 
bet lietuvių bendruomenėje jų 
nėra. Kodėl? Todėl, kad jų nie
kas nepakvietė prie bendruome
nės stalo. Tas pats ir su mūsų 
kultūrininkais. . Jų mes . turime

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik .......

$1.50

vertus, konkretūs organizaciniai 
darbai atima tiek daug laiko ir 
jėgų, kad nebelieka kitiems, ne
mažiau svarbiems kultūriniams 
darbas. Be to, kitos apygardos 
nemažai priekaištauja, kad Kul
tūros Fondas nesirūpina kitose 
vietose panašia veikla. Todėl, 
remdamas savo nuomonę 5 metų 
patirtimi, Kultūros Tarybai ne
rekomenduoju toliau užsiimti 
Jaunimo Teatru, Dramos studi- 
j a ar bet kokia kita dienos veikla. 
Tą sėkmingai gali atlikti apy
gardos valdyba.

LB Kultūros Fondas yra ga
vęs Įvairių užklausimų kultūri
niais rūpesčiais. Pav. viena apy
linkė klausė ar Kultūros Fondas 
negalėtų padėti suorganizuoti 
lietuvišką skyrių prie Miesto 
muziejaus, kur jiems pavykę 
gauti rietą. Buvo teirautasi ar 
Kultūros Fondas nepadėtų Įs
teigti stygų orkestrėli. Buvo pra
šyta paramos steigiant viešą 
knygynėlį, ir taip panašiai. To
kia kultūrinė veikla ir priklau
sytų kultūrinių reikalų komisi- 

Įjai. Jos uždavinys būtų visoje 
|JAV teritorijoje skatinti, rem
ti ir globoti teatrą, muziką, tau
tinius šokius muziejus, knygy
nus, galerijas ir panašias kitas 
mūsų kultūrinių gyvenimo ap
raiškas. Taigi, mano manymu, 
LB Kultūros Tarybos pareiga 
yra ne pačiai ką nors organizuo
ti, bet kitoms organizacijoms pa
tarti, padėti, nurodyti, paskatin
ti ir net materialiai paremti. Kul
tūros Taryba privalo būti viso 
kultūrinio judėjimo smegenų 
centras, duodąs kraują ir gyvy
bę mūsų kultūrinėms periferi
joms.

Kultūrinio darbo planavimo 
komisija

LB Tarybai iš ankstyvesnių 
mano pranešimų yra žinoma, kad 
panaši planavimo komisija yra 
sudaryta ir dabar tebeegzistuo
ja, nors ir neveikia. Organizuo
jant planavimo komisiją buvo 
padaryta klaida, būtent, kažkie
no Įtaigotas pakviečiau toli nuo 
LB reikalų stovinčius asmenis, 
kurie mėgdavo tarti kritišką žo
dį. Pakvietus, kritika pasibai
gė, tačiau darbai neprasidėjo. 
Nežiūrint šio nepasisekimo, aš 
vis dėlto manau, kai kultūrinės 
veiklos planavimo komisija yra 
būtina.

žinoma, ji turėtų būti suda
ryta iš artimų LB intelektualų 
ir jai pirmininkauti turėtų ne 
Kultūros Tarybos pirmininkas, 
bet LB Tarybos paskirtas ar 
rinktas narys, o gal net ir pats 
Tarybos pirmininkas. Tuo būdu 
LB Taryba išlaikytų tiesioginį 
ryšį su planavimo komisija ir 
jos, Tarybos, institucijomis. Ka
dangi planavimo komisijos pa
siūlymai ar sugestijos nebūtų 
privalomai nei LB Kultūros Ta
rybai, nei LB Centro Valdybai, 
tai jokio interesų susikirtimo su 
šių institucijų pirmininkais ne
turėtų įvykti. Kol nebus rimtos 
kultūrinių darbų planavimo ko
misijos, kol nebus iš anksto su
sitarta kasj ką ir kaip daro, be
reikalingų ginčų neišvengsime. I
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lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste-’ 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtns scenovaizdžiuose svajoia, 
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-Z 

mato. 126 psL Kaina SI.—.
2. Jurais Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS.

Kišeninio formato, 157 psl. S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL SI.50. Z
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIA. VĖTROJE. Bliu rinktinė, 1694

psL Kaina $3.00. ~ *
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIODL Lvrikos eilės, 105 psl. $2.00 *
8. Anatolijus Kairys. AUKSIN* SĖJA. EilėrašMai. 86 psl. $2.00. Z

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

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko^
’'Anvkščiu šilelis”, vertimas. 42 nsl. $2.00. B

U. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė Ivrika, 167 psl.. .^ 00.*
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga. 152 nsl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psl.. $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO-LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis. AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl $2.50/ 
21; Alfonsas" Tvruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00. ’ 
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,1

55 psl. $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.10.

i

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų ‘ *•»_ . V , , . .j .3 . V 3 •_ _  ._į._ • J _• •

scenovaizdžiuoseKultūros reikalų komisija
LB Kultūros Tarybos objek

tas privalėtų būti kultūra, tai 
yra kultūros globa ir jos ska
tinimas, ne kultūrinė veikla ar 
tokios veiklos konkretus organi
zavimas. ' Dabartinio Kultūros 
Fondo sudėtyje tokiai gyvajai 
kultūrinei veiklai priklauso LB 
Jaunimo Teatras ir LB Dramos 
studija. Jaunimo Teatrą ir Dra
mos studiją sudaro jaunimas, 
kuris tiesioginiai priklauso Či
kagos Apygardai. LB Kultūros 
Taryba nėra Čikagos organizaci-

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ

KNYGŲ ĮSTOS

kad gatvė
Tylim ir jau niekur nebesuki- 
nėja.

Nuvykus į aerodromą,
lėktuvas

i vietą

nepravažiuojama.

r
Gidas aiškina,Is’ kaip iš pypkės. ____

kad dabar jie geležinkelio lini- turistų aparatai į juos atsisukatnevykšta i man reikiamą
aiškėjo maža klaida:

pa

Vokietiją per fotografuoti, _ visi kaip vienas _ įuwait Sako, MaIi važiuoti
T *■ • 1*1 ’ 1 1 A O 1 10 t T O F"\ f  i /“4 t 1 r t

ja gali pasiekti
penketą dienų.
miestą ir važiavome per lau- na’ kad jie tai darą tyčia, 
kus, privažiavome karaliaus nor* būti fotografuojami.

Kai palikome įBe sustoja dirbę. Gidas aiški- 
ne- 
Betkaraliaus nori būti fotografuojami.

motinai statomą amžinojo po- v*s dėlto vienas gudrus berniu-

i vieną mažą Persijos miesteli, 
labai Įdomų, vardu — Abadan.

I

(Bus daugiau) i

RIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antraįame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu:

•? N A U J I ENGS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Ka- 
esanti

Kas tik turi gerą skoni,
Viską perka pas Lieponį LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 

FURNITURE CENTER INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR<8-5875

Vedėjas J. L l E P O N I S
- Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

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

Elegijos, giesmės, poemos. -

psL Kaina S3.00.

-.v*.

-y

4C' \

£-4

Noy. 1-2 '63
Diem government falls; Diem 
and brother Ngo Dinh Nhu 
killed. US. forces of 17,000.

Dec. '61
Pres. Kennedy declares- ,03. is pre
pared to help S. Vietnam "preserve 
its independence." farces in 
Vietnam at 3^00.

kas, pasislėpęš už autobuso, 
jų tą darbą juostoje Įamžino. 
Visi plojo jaunuoliui už apsuk-

ilsio vietą — mauzoliejų, 
raliaus motina dabar i 
jau 76 metų ir ji pagal savo pa
geidavimus užsisakiusi prie 
gražaus kelio ir gerokai už mies
to sau poilsiui vietą. Maūzolie- 

auksiniais 
bokšteliais papuoštas.
ninkaJ prie jo kruopščiai dar
buojasi ir žada šią vasarą baig
ti darba. e

Pasukame i visai naujai iš
vestus kelius, 
didelę aikštę su baseinais ir ką 
tik apsodintą medeliais, 
toliau, viena garsi publikai 
skirta mečetė su 300 kilogra
mų aukso bokštu. Į ją eina mal
dininkai be išimties, 
sirengę juodais rūbais, 
rys prisidengusios veidus juo
dais vualiais, iki žemės juodi 
jų rūbai atrodo taip sunkūs ta
me karštame klimate. Ir stai
ga, visai netikėtai prasideda iš 
mečetės vestuvinė eisena. Koks 
triukšmas! Ilgoje eisenoje jie 
neša, pagal krašto papročius ir 
tradicijas, 
vedžiams bus reikalinga: 
dus, vaikų lopšeli, indus, puod-

užsisakiusi rūmą ir juokiasi. Anas gi, kaip
niekur nieko, įlėkė į autobusą 

z — 4- **-* 4 \ ?• J

7 ^0
Pres. Trstncn sess& SS-mos 

aid gzoąp žo Yiehiam,

"May/54

Cbi

Aos. IT ^54
Preach-fodocKina S-yecr

PcrsSeL

č *

Chicago Savings
v

% PER ANNUM

/4% PER ANNUM

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum SI,000

0 % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

Story of 
^War

1-1972)
‘^Department

ir tvarkosi savo aparatūrą. Vi
su pakeliu didelis griovys. Dir
bamos žemės gražių plotų pil
na apylinke. Ten sukiojasi žmo
gystos, iš tolo negalima su-

daug, bet kur jie? Jų nėra, nes 
jų niekas nepakvietė i mūsų tar
pą. -Kartais paprašius talkos, at
kertama: “LB — ne mano rei
kalas”. Ėmus tokius sąskrydžius 
praktikuoti, ėmus su kultūrinin
kais tartis, kalbėtis, jų išklau
syti ir jais domėtis. LB reika-

Diea Pfea £cusI
? jus stulpo formos,ocNxTięi: METAI, 

O‘FNOJ6NT įrišta 484 ousl
4 V*c4 ALFKSANDRYNAS. ! fnmas gražiai

431 nnsl 
Btržiike SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ

SToqjja t dalie 208 pusi įrišta — S3.00. minkštai*

minkštai* 
Grinius ATSIMINIMAI ir MINTYS, I tomas 300 p 

t iFTuva BUDO, gražiai įrišta
Liikfiius KAŠTAI 250 rnjgl 

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU

v

V

O»rvs

erariai įrišto 592 ousl - 56 00
$6.00

S7.50

Darbi-

«?nf): o dalis 225 ousl 
virbeliai® —

D’

88 pusi

įrišta — $5.00

įrišta - S3.00

41R P.

S2 00
S2 00
55 50 
$3.00

00
UFTUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p 

minkštais rirseliais —
Or v. Sruogienė. LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

lijhar *ik ......................... $10.00

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted SU Chicago 8. Ill. — Tdef. HA 1-6100
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senu^ laikus.
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė 

ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
Naujienoje g; ‘ ....................-

siems bei jaunimui:

VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.. telpa 6 pasakos ir DVY- 

truo os. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, f' 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota, 
žus leidinys. $1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams, 
kevičiaus iliustruota, 130 psl.. SI.80

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys 
didePo formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64

Poezija i 
krykštavimai. Naujienoje

i ar
;alima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie-

NUKĖS, 34 psi. su 8 apsakymėliai iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius-

ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
. Didelio formato, 24 psl., gra-

Dail. V. Siman-

Privažiuojame

viena garsi
Kiek

visi ap-
Mo le

viską, kas jauna-
bal-

iš tolo negalima 
prasti, koki darbą jie dirba.

Jau diena persirito 
pusę ir mes leidžiamės atgal Į 

kur Jaukia skanūs 
pavakariai. Pravažiuojame vi
są eilę mažų namukų, kurie 
švyti Įvairiomis spalvomis. To
lumoje matosi miesto daugia-

Teheraną,

į antrą

aukščiai namai bei mečečių ir 
Gidas aiški- 

kad Teheranas yra med- 
tabako, šaud

menų, ginklų, cemento, odos, 
šilko, kilimų, žalvario dirbinių 

Kaip toks,

bažnyčių bokštai, 
na, 
vilnės verpimo,

pramonės centras.
turi galimybės plėstis ir augti 

geležinkeli 
ir susijungus su Persų įlanka,
ir su kitais krašto miestais.

Važiuojame 
bulvaru.

ypatingai išvedus

us, kibirus ir net paklodes, ki- ko]ononijs
% • v 1 V « • w V V V • *Vi-

_ var
Yietaan dhided ert

Gcrif of Toftiia incident; Pres. Johnson orders bombing of N.
Yšctecmcsc besės, US. forces at 18.000,

Dec. '62
ILS. forces at 11,300, 
deaths at 65.

i
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5 «- - - -
ON CERTIFICATES

OF $1000
One Year Maturity

fQ PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
. ACCOUNTS

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
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Raginkite savo apylinkę
- > - T S - £augti - taupykite!

S

limus. šaukštus ir šakutes, 
si šaukia, rėkia ir linksmai nu
siteikę. Pačios eisenos 
minkštuose 
jaunuosius.
di jų kviesti svečiai, kurie šauk
dami labai triukšmingai ploja 
Į taktą rankomis
i visas puses.
ravaną”, einame Į mažą mau
zoliejų, kur guli palaidotas jų 

vyras Rezash.

Pačios
“foteliuose’’

Visą šitą eiseną ly-

gal e 
neša

ir kraiposi 
Praleidę tą “ka-

pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje.

psl.. kaina 5 dol.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl. $100.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi marmuras dengia jo kapą, 

j’jota knvga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail.
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl.. kaina 2 dol.

7 Juozas šva’stas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos!
t ’’ * ----------------1--.* -------- x----------------------------------- Vt:------------------ A » •’ ** ... ....................................

Didelio formatą kratais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3 00

8. Jo~a$ Valait’S, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitolociibs posmai 
Eiliuoti nadavimat legendos ir pasakos — kaip senovės lietusiai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto is pat mažens yra daug lengviau juo
i, ................- >
š »ot!j vaikams perkamas dovanas — pu*ė knygų, pusė žaislų — lietuviško

garsus Baltas 
o 

persiškaspriešais pakabintas
i kilimas, kuriame išdailintas ir

— . —- narvai IV.1, rcip pOAdAUO Į .

va'Vams iš-jų gyvenimo svajonių ir žygių._ Iliustruota dail Z Sodeikienės aukso reniuose 
portretas. Tai Egipto dovana.

Prabėgomis
Įvažiuojame kilimų skalbyklos 
Jink. Laukuose jau matosi va
žiuojant ir su 
kais.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos link, 
ip^tinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalanJ 

auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn

N A U J I E N 0 S,
I7.TO So. HAl.STEn ST.. CHICAPO. H.I.. SOSOS

Mrrrrrrrcrrrrrrrt/rcrrrrrrrct.Trrrrrrrrrr

irėmuotas jo

čiaAi apžiūrėję,

plačiu, gražiu 
apsodintu medžių 

Jo vardas Eliza- 
Kairėj didelis naujas

Per vidurį van-

fc. V A.:.-

beth II. 
dangoraižis, 
dens kanalas ir pievutės, tary
tum porelėms sėdėti. Toks 
puošnius
galima užtikti. Mūsų gidas pri
suka dar prie Mosqu M. mal- 
danamio Sepahsalar.
vienas iš puošniausių maldana 
inių. Ji supa tūkstančiai nišų, 
kolonų ir bokštų, kurie sujung
ti grandinėmis.

Aikštėje plevėsuoja dauge
lio valstvbiu vėliavos, 
rikiuotos aplink .didoką basei
ną. Plaka vėjas jų visokias 
spalvas ir emblemas, -draugiš
kas ir tik iš diplomatinio reika
lo per būtinybę iškeltas. Mes 
sueiname į restoraną pietums, 
arba kaip jie čia vadina — pa
vakariams.

Kai jau pailsėjęs po turisti
nėms kelionės pavakare išėjau į 

j miestą pasidairyti užsukau i

porelėms sėdėti.
retai kurbulvaras

Tai gal

Jos su-

mažais asiliu-
Pri važiavome provinci

jos miestelį Aiva, kuriame gy
venimo reiškiniai visai kitokie. 

'Dirba dar labai primityviai 
laukų darbus. Bet visur mato- krautuvę, kuri keletos aukštų

i

>w

Dec. '61
US. forces oi AZSfiOO; 
deaths at 11,053. >

JsBL-Fek. '68 
M. Yieb»an?ttc 
locnch Tet Offen- 

350,000 refs- 
Tces.

Sept. 3 '69 
Ho Chi Mnh■O

i

Jan. '69 \
1/5. troop strength reaches 
peak of 542,400. Deaths at

W il ‘S- rt -

u

mase .. 3

rC-

July 8 '69
Pres. Nixon announces fiwf troop 
vithdrava! (25,000). JeB

Dec. '65

deaths at 6,053.

5

U S. forces at 184^00;^ 
deaths at 1J38.

Dec. '66
US. forces at 385,300;

•

P

gįrtrt

■—a

Y

March 31 '68
Pres. Johnson announces he 
won't run for re-election.

June 23 '68
Vietnam- becomes longest var 
in VS. history (since 1961).

te

£. '■z

A Pr

Feb. 7 '65
U.S. bombs N. Vietnamese 

J bases after Viet Cong at- 

J tack on U.S. base at Pleiku.

/:

&

May 10 '69
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Peace talks begin 
m Poris. A
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CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiy 
jūsy namo pagerinimy duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiy 
reikaly? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:

Chicago Savings and Loan Assn ■
Philomena D. Pakel, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. AA. to 8 P, M., Tub*. 9 to 4, Thurs. & Frl. 9 to 8, &it. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslu- Kaina S2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. .
- Knygą galima gawti Naujienose arba pasiunčient čekį ar Money or

deri tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

1

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

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

Taupymo IncHliaJ 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSA

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF 55,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60008

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
■ ■ * Ml-** M|ii»-«.
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THE LITHUANIAN DAILY N£WS

$*■ Halwtwd Strwt, Chicago, III, $060$. T»l«phon« HA 1-41W

SgQOND - CLASS P0STAG2 PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Rites: Į trims mėneaiami ________  S6.0C
tn Chicago $22.00 per year. $12,00 perl mėnesiui ----- -------  $2.00
fix months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year. 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
»ther countries $23.00 per year.

10 cents per copy, 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemies&uose 

metams ____________
pusei metĘ____________
trims mėnesiam f _______
vienam mėnesiui

$12.00
$7.00
$3.00

VLIKo klausimais (7) Idas VLIKo reformas, kokios

Kitose JAV vietose; 
metams _____

pusei metų _ _ $11.00

Trim^ mėnesianu 
vienam meaesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _ _____
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien. į iškirti n t 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarkit 1-6100.

Pinigui reikia siųol paiū Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$12.00

$13.00
Si.50

MELAGINGI TEIGIMAI
P. STRAVINSKAS

Pažinti VLIKui ir jo proble
moms reikia, visų pirma, su
vokti bent jau jį liečiančios 
teisės pagrindus.

Ko gi mes laukiame iš VLI
Ko? Gi kad jis ką nors gero 
tautai padarytų. Kur? Gi tarp
tautinėje plotmėje, tarptauti
niame forume. O kada jis ga
lės tą gerą tautai padaryti? Ka
da jis bus taisyklingai, pagal 
teisę, sudarytas, kada veiks,
pasiremdamas teise, nes visi-teisę, 
teisės pripažinti asmenys gali 
tik tai, ką pagal teisę gali 
(“possumus quod de jure pos
sumus”).

Štai, kodėl labai svarbu, 
kad VLIKas būtų ir sudarytas

pagal teisę, pflgal jos idėją, 
pagal teisinę logiką. Antraip 
jo niekas nepripažins teisine 
asmenybe, mūsų tautos atsto
vybe, nacionaliniu komitetu, 
kas VLIKui ir visai mūsų tautai 
labai svarbu.

Jei taip jau yra, tai ir viso
kių VLIKo problemų aiškini
mai turi būti daromi žmonių, 
turinčių teisinį žinojimą, pasi
remiant teise, interpretuojant

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus s^VmAdienins. nuo

Sektinas amerikiečių paprotys
Amerikoje rinkiminė kampanija eina visu smarkumu. 

Partijų vadai ir kandidatai į prezidentus rinkiminę kam
paniją pradeda anksti ir tęsia ją iki rinkimų dienos. Jei
gu turėsime galvoje pirminius rinkimus, kur tos pačios 
partijos kandidatai turi išbandyti savo jėgas, tai rinki
minė kampanija iš tikrųjų pasidaro ilga ir varginanti. 
Ypatingai išvargina tuos kandidatus, kurie, neturi arba 
nepajėgia sudaryti tinkamo bendradarbių būrio ir neturi 
geros rinkiminės organizacijos.

Bet krašto gyventojams rinkiminė kampanija visuo
met esti naudinga. Kiekvienas visuomeniniais klausimais" 
besirūpinantis žmogus turi progos pažinti kandidato i 
prezidentus pažiūras pagrindiniais valstybės tvarkymo 
reikalais. Jis pasisako finansų’ vidaus ir užsienio klau
simais ; jis praneša, kokių įstatymų sieks ir kokiomis 
priemonėmis bandys spręsti pačius būtiniausius vidaus 
ir užsienio reikalus. Balsuotojai turi progos susipažinti 
su partijų platformomis ir gali pasirinkti tokias, kokios 
atitinka jų įsitikinimus ir siekinius.

Visi, šio krašto piliečiai ir nepiliečiai, turėjome pro
gos atidžiai sekti praeitais mėnesiais -ėjusią ir antradienį 
pasibaigusią rinkiminę kampaniją. Kandidatai į prezi
dentus kėlė įvairiausius klausimus, reikalavo aiškumos 
iš politinių priešų ir svaidėsi žiauriausiais įtarinėjimais. 
Ypatingai greitas buvo sen. George McGovern. Nespė
davo prezidentas Niksonas išaiškinti kurį vyriausybės 
žingsnį, sen. McGovern jau turėjo paruošęs naują įtari
mą ir naują kaltinimą. Tų kaltinimų buvo rinkiminės 
kampanijos pradžioje, bet dar aštresni jie buvo paskuti
nėmis dienomis.

Laimė, kad prezidentas Niksonas nesikarščiubdavo 
ir į nepamatuotus kaltinimus nekreipdavo didesnio dė
mesio. Prezidentas rimtai ir. mandagiai paaiškindavo 
kiekvieną rimtesnį įtarimą, bet jis nesisvaidė nepagrįs
tais kaltinimais. Pasirodo, kad didelė krašto gyventojų 
dauguma daugiau pasitikėjo ramiu ir taktišku preziden
tu Niksonu, negu garsiai šūkaujančiu pamokslininku Mc 
Govern. Didelė gyventojų dauguma balsavo už prezi-j 
dentą Niksoną.

Senatoriui McGovern turėjo būti labai kartūs radi
jo ir televizijos pranešimai apie pirmuosius balsavimo 
rezultatus. Ne tik jis, bet ir visi jo bendradarbiai matė 
lūžtančias gražiausias ateities viltis. Kartumo pilė turėjo 
būti pati karčiausia, kai paaiškėjo, kad didelė South Da-

Bet mūsuose to visai nepai
soma. VLIKo teisinius klausi
mus ir problemas griebiasi aiš
kinti žmonės neturį jokio su
pratimo apie teisę ar tyčia ne
siskaitydami su ja. Siūlo viso-

ketos gyventojų dauguma pasisakė prieš sen. McGovern. 
Jie pasitikėjo daugiau patyrusiu politiku, negu geru ir 
energingu pamokslininku.

Nežiūrint į vieną didžiausių politinių pralaimėjimų, 
sen. McGovern pasielgė labai džentelmeniškai. Iš šios jo 
elgsenos turėtų pasimokyti kiekvienas politikon mestis 
planuojantis jaunuolis. Įsitikinęs, kad krašto gyvento
jai savo balsų daugumą atidavė prezidentui Niksonui, 
sen. McGovern pasiuntė prezidentui sveikinimo telegra
mą, pasižadėdamas bendradarbiauti taikos įgyvendini
mo ir teisėtumo įvedimo srityse. Telegrama buvo trumpa 
ir aiški. McGovern nesitenkino vien mandagia telegrama. 
Jis sukvietė artimiausius savo bendradarbius, padėkojo 
jiems už pastangas rinkiminės kampanijos metu ir patarė 
nesitraukti iš politinės veiklos, bet tapti lojalios opozici
jos atstovais. Rinkimus pralaimėjęs kandidatas prižadė
jo visomis savo jėgomis remti naujai perrinktą krašto 
prezidentą.

Sen. McGovern apgailestavo, kad jis neteko “taikos 
meistro” titulo, kuris jam buvo svarbesnis,., negu krašto 
prezidento titulas. Sen. McGovern tiek buvo susižavėjęs 
“taika pasaulyje”, kad jis viską aukojo šiai iliuzijai. Jis 
net užmiršo, kad taikai įvesti reikalingos dvi pusės. Tai
kos nebus, jeigu tiktai viena pusė norės taikos, o antroji 
ieškos įvairiausių provokacijų ir siųs ginkluotas gaujas į 
svetimas teritorijas. Prezidentas Niksonas taip pat no
rėjo ir nori taikos. Bet jis gerai pažįsta komunistus. Jis 
tariasi dėl taikos,; bet net ir rinkiminės kampanijos metu 
siuntė Amerikos lėktuvus ginkluotoms gaujoms naikinti, 
kai tos,, nekreipdamos dėmesio į pasitarimus, veržėsi į 
pietų Vietnamą ir be pasigailėjimo žudė ramius užfron
tės gyventojus.

Krašto gyventojų dauguma aiškiai, pamatė, kad prez. 
Niksonas yra geriau susipažinęs su gyvenimo tikrove, 
geriau pažįsta laisvės ir žmonijos priešus, todėl juo la
biau pasitikėjo. Toliau regėjusieji demokratų partijos 
vadai patarė balsuoti už Niksoną, nes jie jau Miami kon
vencijoje matė, kur vairuoja sen. McGovern. Partiją 
jis nuvedė į didžiausią pralaimėjimą, bet jie nenorėjo, 
kad jis ir kraštą tuo keliu vestų. Pats sen. McGovern, pa
matęs gyventojų daugumos nuotaikas, pasižadėjo bendra
darbiauti su prezidentu. Tokį patarimą jis davė ir arti- 
miausiems rinkiminės kampanijos bendradarbiams.

Juos visus jis tame straips
nyje vadino "falšyvais patrio
tais”, politikieriais ir visuo
menininkais, neturinčiais “nei 
už centą” tikrojo patriotizmo. 
Jis įtikinėjo Dirvos skaitytojus, 
kad tiems savo patriotizmą 
“garsiai deklamuojantiems” ir 
“demonstratyviai besiplėšan
tiems” “politikieriams” rūpi 
tiktai “išmelžti” “liaudies pi
niginę” — ir niekas daugiau. 
Ypač niekino, tiesiog su pur
vais maišė jis prel. M. Krupavi
čių, kaip neva “falšyvą patri
otą”, siekiantį “išmelžti” sa
vo naudai mūsų “liaudį.”

Kaip išniekino Br. Raila 
Amerikos lietuvį, raginusį vi
sus mus aukoti laisvinimo rei
kalams Vasario 16-osios šven
tėje, New Yorke?

Jis rašė, kad tas lietuvis taip 
šaukęs savo kalboje: “duok, 
duok, duok, trauk piniginę, 
gailėkis tėvynės, jeigu nesu
tinki eiti partizanų pavyzdžiu 
ir už ją didvyriškai mirti, tai 
duok, duok, duok bent dešimt 
dolerių__

Rodo, visiems aišku, kad 
taip anas lietuvis tikrai nekal-

Tai Br. Railos melagin
gas teiginys, kuriuo jis norėjo 
suniekinti mūsų žmones, re
miančius Lietuvos ’laisvinimo 
darbą. Pilkoms masėms tokia 
Railos propaganda turėjo įta
kos. Ji padarė VLIKui daug 
žalos.

Kaip kurstė Br. Raila lietu
vių mases prieš VLIKą, prieš 
visus mūsų veikėjus, ypač ra
ginančius aukoti Lietuvos lais
vinimo darbui?

Jis minėtame straipsnyje ra

toks VLIKo nenurimstantis re
formatorius yjra žinomasis 
frontininkų veikėjas prof. J. 
Grinius, šiaip, rodos, geras ir 
mokytas žmogus (kur gi bus 
nemokytas profesorius? 1), bet 
visai nevykęs teisininkas, kaip 
sako, “geras žmogus, bet pras
tas muzikantas”, Tokių daug 
turime, kaip, va, ir Draugo re
daktorių, apie kurio klaidin
gus VLIKo problematikos aiš
kinimus konkrečiai dar pa
kalbėsime , parašysime vėliau.

Čia noriu sustoti, pirmiau
sia, ties dar blogesniais rašy
mais mūsų spaudoje, kuriais 
VLIKas, jo politinės grupės ir 
veikėjai niekinami, kompromi
tuojami, tiesiog “meluojant 
per akis” (tai mūsų liaudies 
patarlė).

Mūsų spaudoje daugiausia 
melagingų teigimų apie VLIKą 
bus prirašęs Bronys Raila, ga
bus, bet nelabai geros valios 
žurnalistas. Jis savo visokio
mis melagystėmis ir bjauriau
siais niekinimais lydėjo VLIKą 
kone visą jo amželį, lyg būtų 
kieno pasamdytas. VLIKui jis 
yra padaręs tiek žalos, kad, iš(bėjo. 
tikrųjų, jisai vertas mūsų prie
šų žymenio už pasitarnavimą 
agitpropui, dargi “iš geros va
lios”, agitpropo tikiu, nepra
šytas ir nesamdytas.

Nežinau, kada Br. Raila pra
dėjo tą savo propagandą prieš 
VLIKą, prieš visą mūsų laisvi
nimo darbą, prieš irgi visas 
mūsų politines grupes, parti
jas ir veikėjus, bet aš turiu su
rinkęs jo “gražių” darbelių įro
dymus nuo 1953 metų, čia pa
rodysiu, ką jis rašė 1953 metų 
Dirvos 25 ir 32 laidose.

Ką rašė Br. Raila apie Lie
tuvos Laisvinimo darbą 
kritai

1953 m. Dirvos 25 d. laidoje 
jis paskelbė straipsnį, pava
dintą “Liūto kaukimas ir žio
gų čirškimas’*. Ten jis Sovie
tus, okupavusius Lietuvą, pa
vaizduoja galinguoju kaukian
čiu liūtu, o mus visus, dirban
čius laisvinimo darbą — už
krosniuose ' čirškiančiais žio
gais. Tuo jis davė suprasti, kad 
Lietuvos laisvinimo darbas be
prasmis. — Aną Br. Railos min
tį garsino vėliau jo draugas 
Greimas iš Paryžiaus (savo 
paskaitose Chicagoje ir kitur), mas pasirinkimas — dirbti ben- 
o ir dabar ana idėja yra persi- druomenės labui arba sėdėti ka-

Įvairiose pąsaulio dalyse jū
rose yra daug koralų. Jų yra Vi
duržemio jūroje, prie Australi
jos. Karibų jūroje ir kitur. Ko
ralų yra skirtingų rūšių ir ko-' 
kybės. Vieni jų rausvi, kiti gels- • 
vi.. Kai koralas išimtas iš jū
ros gauna oro, jis sukietėja, 
kaip akmuo. Finikiečių uostas 
Tyrėja buvo garsus koralų pre
kyba. Viduržemio jūros rau
doni koralai turėjo ir tebeturi 
savo vertę. Jie auga mažomis 
krūminėmis formacijomis. Tu
ri labai kietą paviršių. Nušlifuo
ti duoda raudoną, rožinę ir skais
čią spalvą bei atspalvius.

Iš koralų gaminamos apikak- 
lės, apirankės ir kiti pagražini-- 
mai. Barbadose ir Bermūdoj e ko
ralai naudojami namų statybo
je. Koralus lengva piaustyti kol 
naujai iš vandens išimti. Kai jie 
sukietėja, pasidaro pastovi me
džiaga, Be to, koralai padeda 
vandenį sulaikyti pakraščiuose 
audros metu, nes jie veikia lyg 
automobilio stabdžiai. J ūrinin- 

i

kai sako, kad inkaras geriau 
laiko, kai užsikabina už koralų 
krūmo. M. š.

aps-

“Liaudis nėra tokia naivi ir 
taip kvaila, ji greit permato 
tokio patriotizmo praktinius 
siekimus ir visą gudrybę kaip 
galint daugiau išmelžti jos pi
niginę”. ..

Sakykit, ar tai ne komunis
tinės Vilnies ar kito panašaus 
jų laikraštpalaikio stilius ir 
šlykščiausią propaganda? Ga
lime suprasti, kiek žalos ja 
padaryta VLIKui ir išvis tau
tos interesui.

LAISVAS PASIRINKIMAS
— DIRBTI ARBA SĖDĖTI

LONDONAS. — Smulkiems 
nusikaltėliams Anglijoje duoda-

druomenės labui arba sėdėti ka-
ėmę daug Railos ir Greimo pa- Įėjime. Tokia kalėjimo arba dar- 
veiktų mūsų jaunosios kartosi sistema nuo ateinančių Nau- 

--------- TT TTZ__ J • i • _ i . 111 ATp+ll lVpdfHYI V fl T* fl-lietuvių. VLIKas dėl to daug 
nukentėjo. Pakirstas visuome
nės pasitikėjimas netgi laisvi
nimo darbo prasmingumas 
apskritai.

Ką Bronys Raila rasė apie 
visus mūsų politinius veikėjus?

jų Metų Įvedam specialiu, kara
lienės Elzbietos pasirašytu Įs
tatymu ir bus taikoma ypač jau
niems pradedantiems nusikaltė
liams už smulkių vagystę, Įsilau
žimus, girtame stovyje vairavi
mų ir vandalizmą. Apie du treč
daliai automobilių vagysčių Lon-

Sovietams grūdų 
trūksta 30 mil. tony 

■MASKVA. — Sovietų žemės 
ūkio ministeris prisipažino, kad 
šių 1972 metų grūdų derlius So
vietų Sąjungoje bus mažiausiai 
30 milijonų tonų mažesnis negu 
buvo užplanuota ir laukiama. Dėl 
nederliaus ministeris- kaltę su
vertė orui — “atkakliai aukšto - 
spaudimo sistemai”, kuri nepri- 
leidusi ’lietui pasiekti Europos 
Rusiją ir sausra nusitęsusi per 
visą vasarą.

'Užtikrindamas, kad toks oras 
pasitaikąs tik sykį per šimtą 
metų, ministeris Mackevičius ’ 
spaudos reporteriams parodė že
mėlapį, kuriame pavaizduotas 
sausros plotas nuo Juodosios iki 
Baltosios jūros, nuo Kievo mies- 
to iki Uralo kalnų. • ’ £, 

•Pagal planą šiemet buvę ti
kėtasi turėti 190 milijonų tonų 
grūdų derliaus. Geriausi metai 
buvę 1965 m., kuriais prikulta 
167.6 milijonai tonų.

done atliekama nepilnamečių. 
Vandalizmas yra kitas nepilna
mečių “užsiėmimas”, kaštuojąs 
Anglijai po daugiau kaip 5 mi
lijonus dolerių kiekvienais me
tais.
Vidaus reikalų sekretorius Mark 
Carlslile pasakė, kad darbas ne
bus taip jau lengvas kalėjimo pa
kaitalas; nusikaltėlis turės “ga
na sunkiai” padirbėti.

DARBAS IR MOKSLAS 
AMERIKOJE

DR. ANTANAS J. GUSENAS
65.

Cicero klebonas, matyt, turėjo galvoje parapijos 
komiteto narius, kurie galėjo mano paskaitoje būti, o 
vėliau jam patarė mane kviesti. Nežinau, ką jis pasa
kė ir ką jis galvojo apie komiteto narius, bet bendrai 
paėmus klebonai komiteto narių nelabai mėgo. Jie 
nuolat vedė tarpusavę “vainą". Klebonas nemėgdavo, 
kad komiteto nariai kištųsi Į parapijos administraci
jos reikalą, o parapijonams labai patikdavo, jeigu ku
ris komiteto narys pradėdavo kabinėtis prie klebono. 
Bet mane labiausiai nustebino šitokie klebono žodžiai:

— Svetainę tau duodu, tik iš anksto paskirk paskai
tai dieną ir man pasakyk. Tada aš per pamokslą baž
nyčioje viską paskelbsiu ir patarsiu visiems ateiti į 
paskaitą ir pasiklausyti...

Aš salės dar nebuvau prašęs, jokiu sąlygų jam ne
dėsčiau, o jis pats man pasiūlė parinkti dienas ir ruoš
tis paskaitoms. Nustačiau paskaitoms dienas, parin
kau kiekvienai dienai lemas, ir pranešiau klebonui. 
Vėliau atsispausdinau lapelius, pranešančius apie 
paskaitą ir sekmadienį, pasibaigus mišioms, išdalinau 
visiems, kurie norėjo juos paimti.

Į pirmą mano paskaitą atėjo daktarai Simonaitis ir 
Biežis. Vėliau viską paruošdavau ir tvarkydavau pats 
vienas. Savo paskaitas paįvairindavau paveikslais. 
Matyk kad mano paskaitos parapijiečiams patikdavo, 
nes prisirinkdavo pilna salė. Kelis kartus susirinku
siems žmonėms net nebuvo kur atsisėsti.

Mano paskaitų pasiklausyti ateidavo net keli kuni
gai. Dvasiškiai ir klausytojai būdavo patenkinti. Jie

man pasakodavo, kad tokias nuoširdžias ir pamoki
nančias paskaitas retai tenka užgirsti.

SUNKŪS LAIKAI

Užgulus kraštą didžiąja: depresijai, pasunkėjo gy
venimas ir Ciceroje. Cicero yra dirbančiųjų miestas. 
Ciceroje yra didokas skaičius didelių dirbtuvių, bet čia 
ant kojų atsistojo visa eilė apdairesnių ir savimi pasiti
kinčių žmonių. Jie atidarė savo dirbtuvėles. Pradžio
je nedideles, tik keliems darbininkams, o vėliau jos 
augo ir darbininkų skaičius kasdien didėjo. Mano 
akyse pradėjo, sunkiai dirbo ir išaugo keli lietuviai 
biznieriai. Bet užėjus depresijai ir negaunant reikalin
gų užsakymų gaminamoms prekėms, dirbtuvėlės tu
rėjo užsidarinėti, o darbininkai maitinę šeimas ir mo
kėję morgičius, liko be darbo. Depresija visiškai iš
mušė iš vėžių visą krašto gyvenimą. Vieni rūpinosi 
duona, o kitiems rūpėjo apsaugoti turimą nuosavybę.

Tamsiausią įspūdį padarė patys bankai, kai vienas 
po kito pradėjo užsidarinėti. Darbininkai į bankus bu
vo sudėję savo sanfaupas, o kai bankas bankrutuoda
vo. tai jis nusinešdavo ir pačių darbininkų sunkiai už
dirbtus centus. Daugelis puolė panikon, nes bankai ne 
vienam nunešė juodai dienai taupomus kelis dolerius.

žmonės prarado ne tiktai darbus, bet ir santaupas. 
Vėliau sekė ir namai. Kas turėjo išmokėtus namus, tai 
tas galėjo gintis, bet jeigu kas turėjo užtraukęs pasko
las, o nustatytų sumų negalėjo mokėti, tai prarasdavo 
namus. Bankai buvo žiaurūs. Jeigu kuris namo savi
ninkas nepajėgdavo nustatytos sumos laiku grąžinti, 
lai bankas atimdavo iš jo visą namą, jeigu laiku nesu
mokėdavo bent vienos sumos. Bankas neatiduodavo 
namo savininkui įmokėtos sumos, nesumokėdavo už 
įdėtus įvairius pagerinimus. Dėl menkos sumos, ban
kai pasiimdavo visą namą.

4 — NAUJIENOS, CHICAGO ILL.-

Yra pasitaikiusių keistenybių. Tada namai būdavo 
daug pigesni. Tada namą galėdavai įsigyti už kokius 
10 ar 12 tūkstančių dolerių. Iš antrų rankų namą galė
davai pirkti už kokius 7 ar 8 tūkstančius dolerių, o se
nesnį namą galėdavai įsigyti dar už mažesnę sumą. Ke
li savininkai prarado namus, įmokėję staminas sumas. 
Vieni būdavo įmokėję trečdalį, kiti po pusę, o tretiems 
mažai teliko išmokėti, bet bankai namus atimdavo. 
Jie žmonių gerai užlaikytus namus išnuomuodavo arba 
vėl parduodavo, nuskriausdami į namą daug darbo ir 
energijos Įdėjusi žmogų.

Bendrai, neturėdami kuo užmokėti nuomą už butą, 
buvo metami iŠ gyvenamų vietų. Įvairiose miesto da
lyse galėdavai matyti ant Šaligatvių išneštus baldus, 
lovas ir įvairiausius virtuvės indus. Labai liūdną vaiz
dą sukeldavo vakaras arba pradedąs lynoti lietus, ša
lia išmestų baldų dažniausiai budėdavo koks senukas 
ar senutė. Jie bandydavo marškomis ar idijonkomis 
uždengti gražiai dažytus rakandus, kad lietus jų nesu
gadintų ir nepaleistų klijų. Jiems būdavo vargas dėl 
nedarbo ir santaupų netekimo. Bet jiems sukauptą 
turtą naikindavo lietus ir vaikai. Ne vienam vagiliai 
nunešdavo vertingesnius daiktus.

Depresija smarkiai paveikė žmonių nervus ir svei
katą. Visa eilė žmonių neišlaikė. Jie negalėjo pakęsti 
artėjančios nelaimės. Viso gyvenimo santaupų nušo
vimas arba baigiamo išmokėti namo atėmimas jiems 
buvo labai didelis smūgis. Nje vienas, nusiminiman 
puolęs nusišovė, nusinuodijo arba kitaip sau gyvybę 
atėmė. Vietomis namo savininkas, nenorėdamas ap
leisti namo, į kurį jis buvo įdėjęs tiek daug darbo, pas
kutinę dieną nusižudydavo. šerifai ateidavo žmogų iš
mesti, o rasdavo lavoną. Jie turėdavo sustatyti proto
kolą, šaukti ambulansą ir išvežti lavoną į ligoninę. Bu
vo ir tokių atsitikimų, kad morgičių bebaigiąs mokėti
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žmogus nužudydavo vaikus, o paskui pats nusižudyda
vo. Panašiai gyvybę baigdavo ir iš butų išvarytieji, 
kai neturėdavo kuo. užmokėti nuomos.

Labai man būdavo skaudu praeiti pro išmestų ra
kandų krūvas, bet dar liūdniau būdavo, kai matyda
vau vėjo vartomas ir lietaus lašų kapojamas įvairaus 
turinio knygas. Norėdavau prieiti, bent knygas apsau
goti nuo lietaus ir vėjo, bet tai ne toks lengvas dalykas. 
Būdavo skaudu, nes matydavau, kad nelaimėn pateko 
skaityti ir studijuoti mėgstąs žmogus. Visi žmonės yra 
lygūs, bet man atrodo, kad skaitantis ir knyga besido- 
mįs žmogus yra vertingesnis, žmonija geresnio ir gra
žesnio stovio gali pasiekti tiktai mokslo pagalba. Juo 
žmogus yra daugiau pamokytas tuo jis sukalbamesnis. 
Jis stengiasi savo kaimyną įtikinti, bet .savo valios jis 
nenori primesti. Tiktai mažiau mokyti Afrikos seržan
tai bando jėga primesti savo valią kitiems juodao- 
džiams, o mokslus baigę vyrai stengiasi rasti kitus ke
lius savivaldybei ir tikslesnei santvarkai. Knygą mėgs
tantis žmogus yra mano draugas. Jis — galvojantis 
žmogus. Nesvarbu, kokią knygą jis beskaitytų. Pa
skaitęs silpnesnę, jis bandys įsigyti protingesnę. Gerų 
knygų paskaitęs jis taip pat bus protingesnis. Su pro
tingu žmogumi visuomet lengviau susikalbėti.

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NATLTIENAS”

JOS VISAD RAŠO
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AKIŲ, AUSŲ, MOSI ES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PROSPECT 3-3229 
Razid. telef4 WAIbreok 5-5076

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

Rerz. tel. 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 - 
Priima ligonius pagal susi tarimu 

Jei neatsiliepiąs skambinu 374-8012

TeleU PRospoct 8-1717

DR. S. BIE21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET

CHICAGOS L DRAUGIJŲ 1972 it VALDYBOS

tiktai antradieniais ir penktadieniais.

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

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

RezicL; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad., penktadienį nuo į—5, tree. 
_____ ir šeštad, tiktai susitarus.

Rez.; GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISINAS 
/AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUČEUŪNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus 

471-0225. 
Valandos pagal susitarimą.

skambinti

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET j 

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

-uždaryta.
Rez. te!.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: H Em lock 4-2123 
Rexid, telef.: Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 
Telef*: P Respect 6-5084

BIZNIKK1A1. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE- TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNY JI

Graži, maloni, saulėta 
kriėio mėn. 5 d. Sekmadienis. 
Skubame į amžinojo gyvenimo 
miestą — šv. Kazimiero lietu
vių kapines, kuriose lygiai 12 
valandą prasidės mirusiųjų pa
gerbimas Vėlinių proga. Galvas 
nulenkiame ir ties šviesios at
minties Lietuvos generalinio 
konsulo dr. Petro Daužvardžio 
kapu ir didingu paminklu.

Kapinėse šiandien išskirtinai 
daug lietuvių. Jie stabtelėja ir 
ties pažįstamųjįj kapais. Prie 
žemės prigludę spinksi žvaku
tės, kiek aukštyn stiebiasi gėlių 
vainikai, gėlės. Mes šiandien 
prisimename lietuvių tautos vai
kus, amžinajam miegui suglu-

lap-

GRADINSKAS
KELIOS DEŠIMTYS
TELEVIZIJŲ: 

„IŠSIRINKITE
2512 W. V ST. — FR 6-1991

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

(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

GĖLĖS VISOMS PKUGOMS
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai; PR *4)833 Ir PR 84X34

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

M0VIN G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL; FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS ,

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629
- ■ —: ■ J

dusius šiame lietuviškame kam
pelyje — šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Lygiai dvyliktą valandą prie 
paminklo šių kapinių steigėjams 
ir jų šeimoms atminti didžiulė 
minia žmonių. Apeigoms vado
vauja Jurgis Janušaitis, tarda
mas įžanginį, šia dieną ženkli
nantį žodį. Prie paminklo išsiri
kiuoja šaulių uniformuota gar
bės sargyba.

Cicero lietuvių šv. Antano pa
rapijos klebonas kun. Stankevi
čius atkalba dienai pritaikytas 
gedulingas maldas, meldžiausi 
už šiose kapinėse palaidotus lie
tuvius, prisimena ir tuos, kurie 
šias kapines įkūrė.

Lietuvių Bendruomenės Pa
sauliečių komiteto -vardu kalba 
Algis Regis didelis kovotojas už 
lietuviškų ir religinių tradicijų 
išlaikymą šiose kapinėse. Jis 
prisimena sunkias pastangas 
saugoj ant šiose kapinėse vertin
gas religines ir tautines laido
jimo tradicijas, prisimena čia 
amžinajam poilsiui atgulusius 
lietuvius, kurie savo auka ir dar
bu norėjo, kad ši vieta’išliktų lie
tuviška. Kvietė Vėlinių tradici
jas praktikuoti ne tik Vėlinėse, 
bet ir visame gyvenime. Ragino 
budėti, kad niekas nedrįstų pa
naikinti šių. gražiųjų, tikintie
siem s. reikšmingų, tradicijų. Su 
gilia pagarba minėjo visų čia be
siilsinčių jų šviesų atminimą.

Po kalbų, prie paminklo LB 
Marquette parko apylinkės pir
mininkas Fabijonas Valinskas, 
Bendruomenės vardu ir Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinių sklypų 
savininkų vardu Paulina šuky
tė padėjo vainiką, visiems šiose 
kapinėse palaidotiems lietuviams 
pagerbti.

LB Pasauliečių komiteto pir
mininkas Algis Regis ir Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinių sklypų 
savininkų draugijos pirmininkė 
L. Giedraitienė įžiebė Vėlinių 
simbolinę žvakę ir padėjo ją prie 
paminklo, kaip ženklą gyvųjų 
ryšį su amžinybėn išėjusiais oku
puotoje Lietuvoje, Sibiro taigo
se ir laisvajame pasaulyje lietu
viu tautos vaikais.V

Cicero šv. Antano lietuvių 
parapijos klebonas kun. Stan
kevičius įžiebtą žvakę palaimi
no.

Tik iškilmes pradėjus, kum 
Stankevičius pranešė skaudžią 
žinią, kad šiandien prie alto
riaus, laikydamas mišias, staiga 
mirė kun. Kazimieras Baraus
kas. Susirinkusieji žinią suti
ko su liūdesiu ir išskirtinai už 
jo vėlę buvo pasimelsta.

Susirinkusieji sugiedojo Ma
rija, Marija ir iškilmės baigtos 
visiems sugiedant Lietuvos him
ną.

UETUVIŲ ŽAGARAS KLUBO VAL-i 
DYBA 1972 M1CT A M R Pįjnaininlra g I

Paul Mžusihanis, 4636 So. Keating 
AveM teL 586^5611; Vicepirminm- 
kas Rose Didžgalvis, 3803 S. Union 
Avė., tel. 827-8660; Nutarimų rast. 
Joseph Keturakis, 4436 So. Califor
nia Ave-, tel 52^2553; Finansų 
rašt. Herman Danu, 4405 So. Wash
tenaw Ave^ tel. 847-2774; Kontrolės 
rast. Josephine Masilioms, 4636 So. 
Keating Ave-, tel. 585-6611; Iždininkė

Jusaą 2U30 W. 23 St., tel. 927-8989;

vieno mėnesio ketvirtą sekmadienį 
l.*00 vaL popiet Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St Nariai priima- 
mi nuo 16 iki 50 metų.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1972 METAMS — Pirmininkas

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., teL 778-6536; Vicepirmininkas 
Frank Padžiukas, 6918 So. Artesian 
Ave_ teL 778-1624; Nutarimų rašt 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Avė., teL 927-8660; Finansų rast. 
Bernice Žemgulis, 2535 W. 42 St, 
teL 847-2879; Iždo globėjas Julius 
Klimas, 5602 So. Nordica Avė., teL 
5^-1592; Kasininkas Lijo Genio- 
tis, 2222 West 24 Street, telefonas 
376-3980; Korespondentas Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave„ teL 
778-6536. — f ‘ 1 /
kiekvieno mėnesio trecią trečiadie

nį, 7:00 vaL vale, Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St Nariai priima- 
mi nuo 16 iki 58 metų.

ZARASIWUKLUBO VALDYBA 1972 
METAMS — Pirmininkas Petras Šle

kys, 7006 So. Rockwell St„ telef.

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur.yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas ši klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago. HI. 60608

KNYGOS ANGLU KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagletė* įspūdžiai Oku 

juotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmin**, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai" poeU 
Vado Ra si enk) vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
Kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį a’ 
ainųjnę perlaidą

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago. I1L KOfiOs

sos globėjas; Skeivys. Juozą: 
Kasos globėjas.

LIETUVIŲ MOTERŲ Pn .IEČIŲ LY
GOS VALDYBA 1972 METAMS: Pirmi- 

mukę — Mane Zolpieoe, 3564 So. 
Halsted St, teL YA 7-2576; Vicepirm. 
— Adeline Gedvile, 3352 So. Lowe 
Ave.; Nuunmų. raki. — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, teL 
434-4936; Finansų rast Anna

Globėja — Stella Zigmont, 930 W. 
35th PI.; Kasininkė — Rožė Didž- 
galvienė, 3808 So. Union Avė., teL 
YA 7-8660; šeimininkė — Adella 
Cubrinskienė, 3227 So. Emerald 
Ave. — Susirinkimai įvyksta pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133 So. Halsted Street 1 vaį po 
pietų.

ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1972 
METAMS: Pirmininkas — Benedik

tas Jurėnas, 4720 So. Hamlin Ave.,

SusinnKimai įvyksta į

sas čičelis, 7125 So. Whipple St, 
teį WA 5-6527, Sekretorius — Mi
kalina Bikulčienė, 1622 So. 50 Ct, 
Cicero, teį OL 6-8826, Finansų se
kretorius — Petras Anužis, telef. 
778-2145; Kasininkas — Emilija Sur
vila, 5601 So. Monitor, tel 582-3612, 
Direktoriai — Sophie Venco, Bro
nius Bikulčius ir Povilas Peškaitis.

VIENA DIENA
Nes kūnas gtidžia pries dvasią, o dvasia prieš kūną: ir tuodu yra 

kits kitam priešingu, kad nedarytumėte visa, ką tik norite. Gal, 5:17« 

Čia turime didžią ir nepaliaujamą kovą; nes naujoji valia nors pergali 
kūną ir priverčia jį pasiduoti naujam protui, tačiau tas mirtinas kūnas, ku-. 
ris tikrenybėje nėra numiręs nuolatos pasitinka svietą ir savo Priešą ir lie
ka pastiprintas jų, ir jo žemiški norai, rūpesčiai, metodais, besistengimai, 
kovojimas ir nepasidavimas naujai valiai lieka vėl atgaivintas. Nerasime 
nė vieno šventojo, kursai neturėtų tokių patyrimų, ir tokios kovos iš vidaus 
ir iŠ viršaus. kovoje turime pergalėti, nes kitaip negausime aukštojo 
laimėjimo. Nežiūrint to, kad Naujas Sutvėrimas iš Dievo malonės ir su jo 
pagelba pa plastai valdo savo mirtiną kūną, vistiek ta kova nesibaigs, kol 
neateis mirties ’valanda.

Kristus pasakė, kad jis Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi **nkroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Ašr. F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinou

$V. RA4TO TYRINĖTOJAI

Antanas J ūsas, 2030 West 23rd 
SL, teL 927-8989; Nutarimų rašL
— Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, telef. 434-4936; Finansų rast
— Bernice žemgulis, 2535 W. 42nd 
St., tel. 847-2879; Iždininkė — He
len Vengeliauskienė, 4500 So. Tal- 
man Ave., teL VI 7-6743; Korespon
dentas — Antanas J ūsas, 2030 W. 
23rd Street, teL 927-8989. — Susi
rinkimai įvyksta kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienį 8 vai. vak. Hol- 
lyywood Inn salėje, 2417 W. 43rd 
Street.

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ KLUBO 1972 METŲ VALDY- 
Ba: Pirmininkė — Nellie Skinulis, 

2441 West 70th Street, telefonas 
436-0495; Vicepirm. 
causkas, 7222 So. Richmond Street, i 
teį HE 4-7174; Nutarimų rašt. — 
Estella McNamee, 6151 So. Spaul-

Julia Sa-

UTENOS APSKRITIES DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1972 METAMS — 

Pirmininkas — K. Stukienė, 7242 
So. Francisco Ave., teį PR 7-8817; 
Vicepirmininkas — J. Šulcą, 3933 
So. Rockwell St; Kasininkas — Ma-, 
ry Radziukenas, 6804 So. Artesian 
Ave. ; Finansų rašt. — B. Žemgulis, 
2535 W. 42nd St., tel. VI 7-2879; 
Nutarimų rašt. — V. Juška, 5717 S. 
Leflin St; Kontrolės rašt. — A. Ra
dziukenas, 6804 So. Artesian Ave. 
— Susirinkimai vyksta kas antrą 
antradienį 7 vaL vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
“APŠVZETA” VALDYBA 1972 ME
TAMS — Pirm. Stella Kauta kis, 3247

So. Emerald Ave., tel. 225-3016; vi- 
cepirm. — Aldona Olis, 3439 West 
73 St., teL 925-9546; Nutarimų rašt. 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave„ teL 927-8660; Finansų rašt. 
Joanna Zelvis, 3251 So. Green St., 
tel. 842-7838; iždo globėja Frances 
Wagner, 3238 So. Green SL. telef. 
927-8839; iždininkė Anastazija Va
lančios, 2451 W. 46 SL tel 927-2197; 
šeimininkė Adela Cuprinskas, 3227 
So. Emerald Ave., teį 842-3148. — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį 2:00 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoj. 3133 So. 
Halsted St. Narės priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO VALDYBA 1972 METAMS —

Pirmininkė Estella McNamee, 6151 
So. Spaulding., tek 434-4936; Vice
pirmininkas Julia Sadauskas, 7222 S. 
Richmond St, tel. HE 4-7174; Nu
tarimu rast. Rožė Didžgalvienė. 
3808 So. Union Avė., tel. 927-8660; 
Finansų rast. Bernice žemgulis, 
2535 W. 42 St, tek 847-2879; Kon
trolės rast. Josephine Masilionis. 
4636 So. Keating Ave^ tek 585-5611; 
Kasos globėjas Joseph Mikšis, 7251 
S. Francisco Ave., tel. 778-1740; 
Kasininkas Matt Povilaitis. 7050 S. 
Maplewood Ave^ tek 434-0267; Mar
šalka P. Masilionis, 4636 S. Keating 
Ave., tek 585-5611; Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, tek 434-4936. — Susirinkimai 
Įvyksta kas kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį, 1:00 vai. popiet Hol
lywood svetainėj. 2417 W. 43 St 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metų.

— Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd 
St, teį VI 7-2879; Kasos globėja
— Anna Klimas, 7240 So. Fairfield, 
tel. 737-4888; Kasininkė — Helen 
Vengeliauskienė, 4500 So. Talman 
Ave., tel. VI 7-6743; Koresponden
tė — Estella McNamee, 6151 So. 
Spaulding, tel. 434-4936. — Susirin
kimai įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadieni Hollywood Inn salėje, 
2417 W. 43rd Street 8 vai. vak.

KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1972 METAMS — Pirmi

ninkas Motiejus Strumskis, 5920 S. 
Maplewood, tel. PR 6-0716; Vicepir
mininkė Janina Bartkus, 6919 So. 
Artesian, teį 476-0686; Nutarimų 
raštininkė Eugenija Strungys, 7129 
S. Rockwell St., teL 476-6174; Fi
nansų sekretorė Rožė Plitkauskienė, 
4019 So. Rockwell St., teį LA 3-0833, 
Kasininkas Bronius Bartkus, 6919 S. 
Artesian. teL 476-0686. — Susirinki- 
mai įvyksta kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį 2:00 vai. popiet 
ponų Bartkų namuose, 6919 So. 
Artesian.

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ; 
DRAUGUOS VALDYBA 1972 ME-j 
TAMS — Pirmininkas Leonas Vasilia- 

vas, 7020 So. Rockwell St., telet 
737-2684; Vicepirmininkas Jonas 
Jonikas, 7058 So. Fairfield Ave., 
tel. RE 7-0017; Nutarimų sekretorė ‘ 
Eugenija Strunks, 7129 So. Rock
well St., tel. 478-6174; Finansų raš
tininkas Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 PL, tel. 458-8345; Kasos globėja 
ir korespondentė Ona Švirmickie- 
nė, 6601 So. Whipple Ave., telef. 
HE 4-0290; Kasininkas Peter Vil
kelis, 2324 W. 71st St., telef. RE 
7-4694; Maršalka Jonas Šulcą, 3933 
So. Rockwell St., telef. 927-7893.
— Susirinkimai įvyksta kas ketvir
ta penktadienį, kiekvieno mėnesio 
8 vai. vak. Hollywood Inn salėje, 
2417 W. 43rd St

Susirinkimu ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Šaulių dėmesiui. Š. m. lapkričio 
mėn. 12 d. 2 vai. popiet Vyčių salėje 
įvyks šaulių Vytauto Didžiojo kuopos 
susirinkimas. Kuopos vadovybė kvie
čia atsilankyti į susirinkimą šaulius ir 
prijaučiančius. Po susirinkimo įvyks 
draugiškas bendravimas. Kavute su 

-užkandžiais visiems veltui.
V. D. šaulių kuopos vadovybė

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZACI
JOS VALDYBA 1972 M. — Bacevi

čius, Juozas — Pirmininkas. 6455 
So. Kedzie Ave. Tel. 778-2233; Ke

relis, Albertas — i viceprez., Bag- 
džius, Juozas — II viceprez.; Šim
kus, Adolfas — III viceprez.; Sta- 
kėnas, Antanas — * Sekretorius, 
2651 W. 72nd St. Tel. 737-4862; 
Patlaba, Stasys — Sekretoriaus pa- 
vad. ir lietuvių koresp.; Ūselis,
Adomas — Kasininkas - Iždininkas: gimui susirinkimo gros šokiams Jur- 
Sasnauskienė, Jadvyga — Finansų gio Joniko orkestras. Valdyba kvie- 
rašt.; Barakauskas, Algis — Anglų čia visus gausiai dalyvauti. V. C.

— Chicagos Lietuvių Našlių, Naš- 
liukių ir Pavienių draugiškas klubas 
turės savo susirinkimą lapkričio 10 
d. 8 vai. vak. Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St Visi nariai ir narės 
kviečiami atsilankyti. Bus daug svar
bių klubo reikalų aptarti. Po susirin
kimo bus kavutė ir užkanda. Užbai-

A.
' STANLEY ARTIS AUSKAS

Gyv. Marquette Parko apyl., Chicagoje

Mirė 1972 m. lapkričio mėn. 7 dieną, sulaukęs 92 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr.. Naujamiesčio parapijoje.

Paliko nuliūdę: seserys — Anelia Churas ir Helen Pilitauskis su 
šeima, palikę seserų vaikai, pusbrolis Steponas Gonchauskas ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Penktadienį, lapkričio 10 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iŠ ko
plyčios į §v. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Stanley Artišausko giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse it suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: '
Seserys, pusbrolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

\»l»/ 2533 W. 71st Street
TK Telef.: GRovehill 6-2345-6

* ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
? Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
* AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 Sa WESTERN AVE.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I- LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel,: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagog
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI 
MAS PIENĄ 
IE NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAI- 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArun ?-34<H

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, i H. Phone: OLympic 2-100^

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

; GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YAros 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
? (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7^677
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Gal prieš kokį dešimtį me-|.sikeliantieji, jau kartą, ar dau- 
ty J. s/ronskus daug rašė apie' giau yra čia lankęsis ir pabuvoję
šiaurę • žmogaus — lietuvio ver
žimasis į šiaurę, kaip ir itaigo- 
kant, kad mūsų atslinkta į tą 
vietą — Lietuvą iš kurių nors 
Šiltesnių — pietesnių kraštų. Da
bar jau gaunasi įspūdis, kad 
Juozas vėsesniu oru pats prisi
gėrėjo ir jau įžvelgė, kad lie
tuviai, kuriems gyvenimą:? į 
saulėleidį linksta, žvalgosi šil
tesnio kamjelio. Vieni arčiau 
nuklysta — iki Hot Springs, Ar
kansas. Kiti Arizonan patrau
kia. Bet ryškiai gausiau lietu
viai sklinda po visą gražiąją Flo
ridą.

Ir tikrai, šiais metais Florida 
išskirtinai, buvo dėmesio cent
re. Lietuviams Florida aidėjo 
SLA seimu, o visiems — abiejų 
didžiųjų partijų konvencijomis 
garsiame Miami Beach kuror
te. Bene, be jūros bangų ir gau
saus saulės spindulių žėrėjimo 
partijos bus ieškojusios sauges
nio kampelio savo triukšme
liams pravesti. Iš tiesų, čia dar 
šiek tiek saugiau, nei kur nors 
visaip prirūgusiuose šiaurės 
miestuose.

Galim būti išdidūs — savo su
pratimu pasirinkti patogesnį 
kampelį uostą prieš nebegrįžta
mą kelionę.

Girtina yra, kad Floridon be-

i ir įsitikinę kad gamtinės sąly
gos yra tinkamos beieškančiam 
įsikūrimo vietos. Čia reikia pa
gyventi ne tik žiemos mėnesiais 
(dėl kurių beveik niekas nepa
lankiai neišsitaria), bet ir šil
taisiais vasaros mėnesiais, kad 

i tikrai šilimos nepakeliantieji ne
nusiviltų.

Ilgiau čia gyvenantieji pa
klausti dėl vasaros šilumėlės, tie
siog atkerta: O kaip yra Čika
goj, Detroite. Filadelfijoj, Kan
sas City, ar dar kur nors kitur? 
Ar nepašutina?! Taip, tai įsi
tikinusių pasisakymai, tačiau 
asmeniška patirtis yra už vis pa
tikimiausia.

Kaip bebūtu su vasariniais ty
rinėjimais, o bėgančiųjų. nuo 
šalčių ir sniego pūgų, sezonas 
jau visai čia pat. Jau yra jau
čiama, kad su žąsimis, gervėmis 

< ir kitais, šilimos ieškančiais 
paukščiais, pradėjo slinkti į Mia
mi ir žmonės.

Su žiemautojais — poilsiauto
jais, ir už vis labiau su besi
dairančiais kaip čia pastoviau 
apsigyventi, reiktų pasidalinti 
stebėjimu paremta ta patirtimi. 
Reklamų, aprašymų ar statis
tikų galima apsčiai rasti anglų 
kalboj. Pasilaiko prašalaičio pa
sisakymų ir mūsų periodinėje

spaudoje. Angliškose brošiūro
se viskas pagrindinai paremta 
naudos — biznio pagrindu. Sa
voje spaudoje galima rasti ir 
neišmąstyto žavėsio.

Keliaujantiems yra svarbu su
sivokti ką ir kur tikrai vertingo 
bei įdomaus galima Floridoj pa
matyti. Norintiems įsikurti 
naudinga žinoti, kur prieinamiau 
galima nuosavybę įsigyti ar kur 
daugiau saviškių susispietę. To
kiais ar panašiais klausimais 
svarbu išsiaiškinti ir pasisaky
ti.

Nesuplakant viską vienon krū
von, susidarys pakankamai ra
šinėjimo keletui kartų. Už vis 
labiau, kad tikimasi ir daugiau 
norinčių, savo patirtimi su Nau
jienų skaitytojais pasidalinti.

P. šilas

HELP WANTED — MALE-FEMALE HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reiki* Darbininkų Ir Darbininkių Reiki* Darbininkų ir Darbininkių

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP 
WARNER - SWASEY — C1SIIOLT 

1st AND 2nd SHIFT
TURRET LATHE — SETUP OPERATORS 

AND OPERATORS 
1st AND 2nd SHIFT

AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP 
BROWN * SHARPE 

1st AND 2nd SHIFT
i ELECTRICIANS

ELECTRONIC BACKGROUND AND SOME INDUSTRIAL EXPERIENCE. 
TOOL GRINDER 

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

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

POWERS REGULATOR
3400 WEST OAKTON SKOKIE, ILL.

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

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas -

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

J VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

J. AUGUSTAITIS

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

—--------------------------- ■ '/Į1 " ---------------
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato

Į J. B. KONČIAUS knyga
Į ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SIUNTINIAI Į LTETTTVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

---------- ..................................... ......... .. . „„u---- 1

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT'PARCELS SERVICE
2507 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS
fe:- m- * i" i"" ■ inuv -1 bebbssh, ,ira "jj

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL N A U J O KAI TIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9202

................  I—■——— ■ III .IHUUUUI..................... ........................... ...............

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psi. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju 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, laisvamanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL 60608
"
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— Jauniesiems spaudos ben
dradarbiams žurnalistikos kur
sai jau prasidėjo. Jie vyksta ket
virtadieniais, 7 vai. vakaro Jau
nimo centre. Lietuvių žurnalis
tų sąjungos centro vaidyba kvie
čia anksčiau lankiusius ir nau
jai norinčius pradėti kursus lan
kyti ir sakytu laiku rinktis į Jau
nimo centrą.

Šią žiemą kursuose numato
ma skaityti naudingų, spaudos 
bendradarbiams būtinai žinoti
nų, paskaitų. Paskaitas skaityti 
sutiko mūsų spaudos redakto
riai, meno, muzikos kritikai, pri
tyrė žurnalistai.

Be to, jauniesiems spaudos 
bendradarbiams yra numatoma 
skelbti konkursus, skirti premi
jas ir pan. Tad spaudos darbu 
besidomintieji turėtų šia proga 
tikrai pasinaudoti.

— Spaudos balius, kuris šiais 
metais praėjo su dideliu pasise
kimu, Lietuvių žurnalistų są
jungos centro valdybos ruošia
mas ateinančių metų kovo mėn. 
3 d. gražioje Riviera Club nau
joje salėje. Spaudos baliumi 
jau rodomas didelis susidomėji
mas ir kai kurios organizacijos 
yra užsisakę stalus. Būtų gera, 
kad tą šeštadienį ir kitos orga
nizacijos bei šiaip svečiai skirtų 
spaudos baliui. Kaip tik išpuola 
kazimierinių išvakarės, tad ba
liuje bus pasveikinti ir pagerbti 
visi Kazimierai.

— Regina Bukienė iš Palos 
Hills, uoliai renka toje apylin
kėje parašus Jaunimo peticijai

----- į—OjtfTTI IASDEI----------- - 

NAUJIENAS [ 
\ ' ■ b Tom ssans----------- i

Lietuviai peria r perkerk
ir props iGŽŽK tktzi per

NAUJICHAS

tarp savo pažįstamų. Iš jos jau 
gauta virš 400 parašų. Pasisten
kime visi ryžtingai jungtis Jau
nimo peticijos parašų rinkimo 
akcijon.

— Aldona Zailskaitė iš Cice
ro, aktyviai veikusi II PLJK-so 
ruošoje, dabar sutiko būti ko
ordinatore tarp Jaunimo petici
jos komisijos ir zChicagos bei 
apylinkių ateitininkų. Aldona 
yra aktyvi lietuvaitė jaunimo 
veikloje.

— Rūta Kleinaitytė ir Audro
nė Miglinaitė, baigusios K. Do
nelaičio aukšt. lituanistikos mo
kyklą, dabar moko tautinius šo
kius toje mokykloje. Mokyklos 
absolventės KristinaV Bukavec- 
kaitė, Diana Gelažiūtė, Lydija 
Jadviršytė ir Gražina Vindašiū- 
tė yra dabar tos mokyklos mo
kytojos. L. Jadviršytė ir G. Vin- 
dašiūtė yra baigusios Pedagogi
nį Lituanistikos institutą. ,

— Rockford o Lituanistinė mo
kykla, veikusi iiuo 1952 m., jau 
nebeveikia, nes nėra mokinių, 
nors mieste ir apylinkėje dar 
yra apie tuziną mokyklinio am
žiaus vaikų. Paskutiniais 1970- 
71 mokslo metais nereguliariai 
mokėsi 6 mokiniai.

— V. Zander, Naujienų skai
tytojas iš Langton, Ont., Cana
da, buvo išvykęs atostogų Euro
pon. Kartu su gerais linkėji
mais visiems Naujienų bendra
darbiams, jis atsiuntė 5 dol. au
ką vajaus proga.

— McGuane Parke Bridgepor- 
to apylinkėje, tel. CA 5-4686, 
taip pat kituose 22-se parkuose, 
Chicago Parkų distriktas prade
da bokso pamokas nuo 12 iki 26 
metų jaunuoliams. Kovo mėn. 
bus ruošiamos galutinės kursan
tų varžybos. Gage Parke valdi
niame name taip pat daugelyje

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

WIRERS AND 
SOLDERERS

Permanent position available, for 
i individual with hand wiring and 

soldering experience. 
Steady year round work. 

Modern cafeteria.
x Excellent fringe benefits. 

APPLY IN PERSON

Lowrey 
Electronics Co.

4400 W. 45TH STREET
(An equal opportunity employer)

PATARNAUTOJOS 
Patyrimas nereikalingas. 6 dienas sa
vaitėje nuo 8 vai. ryto iki 1 vai. po
piet. Geras atlyginimas, puikios dar
bo sąlygos. Susikalbėti angliškai.

AHLSHIRE HOTEL 
2525 No. MILWAUKEE 

Tel. 384-7611

PRESS MAN 
MILLER SIMPLEX

Good transportation.
® HOSPITAL INSURANCE
- SMALL SHOP.
® SALARY OPEN.

Call 11:00 A. M. 2:00 P M.
FI 6-5133

HELPERS
Experienced in steel fabricating job 
shop. Many benefits. Steady work. 

Excellent opportunity for 
advancement.

650 So.,38th.AVE,
BELLWOOD, ILL.

ANGLE ROLL OPERATOR
Experienced operator for job shop 
work. Excellent opportunity for 

qualified man. Many benefits.
Steadv work.

650 So. 28th AVE.
BELLWOOD, ILL.

^čeū^neoūs>or1ale““
Įvairūs Pardavimai

PARDUODAMAS 1971 m. Chrysler- 
Newyorker automobilis, kaip naujas. 

Skambinti po 5 vai. vak. 
Tel. 581-4154

5 KAMBARIŲ, 18 m. senumo rezi
dencija prie 71 ir Sacramento. — 
$28,200;

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

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

46 IR CAMPBELL 2 po 4 kamaba- 
rius, pilnas rūsys, gazo šilima, gara
žas. S26,000.

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

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

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

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

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

PARDUODAMA
10 AKRŲ GRAŽAUS MIŠKO 

1 
arti vieškelio, ežero. Nereikia imo- 

kėjimo. Tik $19 per mėnesį. 
Skambinti angliškai.

Tel. 282-4155

SAVININKAS PARDUODA 7 kamba
rių namą ant 40 pėdų sklypo su cera
mic plytelių vonia ir virtuve, įmontuo
tomis virimo ir kepimo krosnimis, 
įrengtu beismantu. Viskas'labai ge
rame stovyje. Gera pietvakarių apy
linkė. Liga verčia parduoti už priei
namą kainą. Tel. 847-4462 po 6 v. vak.

TEISYBĖ LAIMI
6 KAMBARIŲ gražus apkaltas me

dinis. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. Marquette Parke. Arti Western 
buso. $14,400.

6^ KAMBARIŲ MŪRAS. 1% vo
nios. įskelti vamzdžiai. Įrengtas beis- 
mantas. Kilimai. Garažas. Arti ofiso. 
Pamatęs, kito nenorėsi. $23,000.

2 BUTŲ BEVEIK NAUJAS mūras. 
Radiant šildymas. Ąžuolo medis. Ce
ramic vonios. Knotty pine porčiai. 
Sausas šiltas beismantas. Garažas. 
Arti mūsų. Parduodamas dėl ligos. 
$38,000.

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.

2 BUTŲ MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už 29,000.

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

AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 5% kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. v 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.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

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

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

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

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREIT 

T*L: REpublIc 7-1941
V. -

P«iyži»us Eifelio bokštas vis dar dominuoja Paryžiaus horizontus, 
tačiau mieste statoma daug aukšty pastaty, kurie bokštą "sumažina".

kitų Chicagos miesto parkų or
ganizuojami rankdarbių ir me
niškų darbų iš medžio kursai. 
Informacijas teikia Bernie Di 
Meo, tel. 294-2493.

— Field Muziejus atidaro pa
rodą su filmų iliustracijomis bei 
aiškinimais apie Grenlandiją 
lapkričio mėn. 11 dieną.

— Onutė Aleksiūnienė iš Mar
quette Parko apylinkės atosto
gauja Havajų salose. Grįždama 
aplankys Kalifornijos valstijos 
įdomesnes rietas ir ten esančius 
pažįstamus. Jos kaimynė Mary 
Andrijauskienė ir kitos draugės 
laukia sugrįžtant, ruošdamos su
tikti su draugiškomis vaišė
mis.

Lietuvių Montessori D-jos 
rengiama I. ir Dr. L. Kriauče- 
liūnų pagerbimo vakarienė įvyks 
šeštadienį, gruodžio 9 d. 1972 m, 
Tautiniuose Namuose.

Bus programa, vakarienė ir 
šokiai. Dėl rezervacijų kreiptis 
į p. Jarūnienę, tel. 778-5488.

(Pr).

A. G. AUTO REBUtLDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Str**t, Chicago, III. 

TEI____ 776-5151
Anketa* G«rba£lau*kas, u».

M. A. š IM K U S
Real Kežate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 264-7454
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai 1 

kitoki blankai.I - i

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto v vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900.

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

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės,. nauja šilima. gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

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. $36.500.

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

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, HL 6*631 T»L YA 7-59tfl [ 

r

Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms,

3237 WEST M rd ST., CHICAGO
Teltf. 434-4660

fe—___ —__________________________

K. E RING IS 
CALIFORNIA SUPKR SERVICI 
TaUoml auto motorai, stabdžiai, 

tuna-up* Ir. t. t.
44T24 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9317
-  .  ■...   mil HIM

i ... ■■ ■■■ —■ ■ Mill MH J

A. A U INSURANCE A REALTY 
A. L A OR A 1 T I S 

INCOME TAX 
4645 Sa. ASHLAND AV*.

LA 3-4775 
(Currency Exchange jrtaigoj) 
PlgO» automobiliu draudimai.

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli ■ kambariai. 
Garažas. 32 pėdu sklypas. Tuoj ga
lima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian. *

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

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

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE -4-.
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui jkainavimas. Skambinkite dabar

Al, RFT EAKTTS TEL ZWWWA

SKAITYK lAlb IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS




