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PARTIJOS PAMOKSLAI RAŠYTOJAMS
Spalio 16 d. Vilniuje įvyko “LTSR Rašytojų sąjungos pir

minės partinės organizacijos” susirinkimas. Rašyto j ai-komunis- 
tai aptarė savo “įsipareigojimus” ryšium su Tarybų Sąjungos 
penkiasdešimtmečiu, susumavo lietuvių literatūros “laimėjimus” 
ir “trūkumus”. Atiduota duoklė rusifikacijai ir sovietinei nive
liacijai, pabrėžiant, kad “lietuvių tarybiniai rašytojai turėtų dar 
aktyviau propaguoti tautų draugystę, proletarinį internacionaliz
mą”. Paminėta, kad šiuo metu Rašytojų sąjungoje yra 143 na
riai, 56 jų komunistai.

Partiečių literatų teigiamo 
įvertinimo susilaukė R. Kašaus- 
ko, D. Urnevičiūtės, brolių Dir
bėjų apysakos bei naujos E. 
Mieželaičio, A. Bernoto, V. Ru
doko poezijos knygos. Bet su
sirinkimo aprašyme (“Lit. ir me
nas”, ■- 1972.X.21) daugiau vietos 
skiriama gausiems rūpesčiams. 
Dramaturgijoje, pavyzdžiui, pa
sigendama “naujų veikalų, vaiz
duojančių tvirto charakterio ta
rybinį žmogų, dideles jo ais
tras”. Dar kritiškiau atsilie

piama apie kritiką:
'“...Kai kurių autorių,.kritikos! 

straipsniuose... prarandami mar
ksistiniai leninistiniai literatūros 
vertinimo kriterijai..., aiškaus 
socialinio turinio kūriniai nuver
tinami ar, visai nutylimi, o kai 
kurie anemiški jaunų autorių 
kūriniai iškeliami kaip pavyz
dys visam šiandieninės literatū
ros procesui”.

Daugiausia susirūpinimo' su
sirinkime pareikšta jaunųjų ra
šytojų atžvilgiu, Pasidžiaugus 
jįj gausumu bei faktu, kad “rpū- 
sų periodikoje šiuo metu- doipį- 
huoja jaunieji”, pabrėžta, kad 
“jų kūrybos... Idėjinis poveikis 
reikalauja paties rimčiausio dė
mesio”. Poetas A. Baltakis iš
reiškė nerimą, kad “dalis mūsų 
jaunųjų literatų lieka nuošaly 
nuo pagrindinės mūsų literatū
ros krypties, nuo Rašytojų są
jungos veiklos”.

Susirinkimas užbaigtas pro
pagandiniais trimitais. Stalinis- 
tinis žodynas ir galvosena buvo 
itin, ryškus Justino Paleckio 
kalboje. Jis pasisakė prieš “va
karietiškojo modernizmo įtakas” 
ir pareiškė, kad “literatūra tu
ri tarnauti tiems uždaviniams, 
kurie keliami visiems... ideologi
niams darbuotojams”. Jis taip 
pat pageidavo, kad “rašytojai 
komunistai daugiau įtakos turė
tų jaunajai rašytojų pamainai”.

Reikšmingiausias buvo LKP 
CK kultūros skyriaus vedėjo pa
vaduotojo J. Bielinio pareiški
mas. Pasak jo, mūsų literatūro
je pastaraisiais metais vyksta 
ir idėjinė kova”.

Bielinis ždanoviškai api
brėžė lietuvių literatūros ribas: 
“Mes pasisakome už aiškią idė
jinę ir politinę rašytojo kūrybą, 
o bet koks setetizavimas, mies
čioniškumo reiškiniai, turi būti 
vertinami kaip priedanga tu
rinti aiškia politinę-idėjinę pras
mę”. ' ' (E)
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Palikes žmona
grizo į namus

MADRIDAS. — Garsi Ispani
jos komunistė Dolores Ibarruri, 
žinoma jai duotu vardu “La Pa- 
sionaria”, jau daug metų gyve
na egzilėje Sovietų Sąjungoje. 
Su ja ten gyveno ir jos vyras 
Julian Ruiz, 82 metų.

Dabar vyras paliko savo žmo
ną Sovietų Sąjungoje ir sugrį
žo Ispanijon į savo gimtinį So- 
morostro kaimą. Jis norįs ra
miai numirti savo tėvynėje ir 
į Maskvą daugiau nebegrįšiąs.
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NAUJAS SPAUDIMAS PREZIDENTUI
THIEU PRIIMTI SUSITARIMĄ C

WASHINGTONAS. — Prezidento patarėjo dr. Kissingerio
pavaduotojas generolas Alexander Haig išskrido su keliais vals
tybės departamento pareigūnais į Saigoną vėl tartis su preziden
tu Thieu. Jie numato sugrįžti atgal sekmadienį. Kelionė tampriai 
rišama su numatoma taikos sutartimi. Po šios kelionės numatomas 
Kissingerio susitikimas su Hanojaus atstovais. Gen. Haig buvo 
Saigone spalio 18-23 dienomis, tačiau tada jam ir Kissingeriui ne
pavyko įtikinti prezidento Thieu, kad jis priimtų su Hanojumi 
sutartą paliaubų planą.

Prezidentui Nixonui stipriai 
laimėjus rinkimus, padidėjo 
spaudimas ne tik Saigonui, bet 
ir Hanojui, kuris dabar aiškiai 
pamatė, kiek sen. McGoverno pa
žadai tuoj pat baigti Vietnamo 
karą susirado Amerikoje pri
tarimo. Prezidentas Thieu ne
sutiko su kai kuriomis susitari
mo sąlygomis. Jis nesutinka, 
kad Hanojaus kareiviai pasilik
tų paliaubų linijose, bet reika
lauja. kad jie būtų išvežti už 
demilitarizuotos zonos. Thieu 
nesutiko ir su trijų dalių admi
nistracine struktūra.

vyriausybės narius
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas, sužinojęs rinki
mų rezultatus, išskrido su šei
ma į Key Biscayne, Floridą. 
Kartu su juo išvyko svarbiausie
ji jo patarėjai: dr. Henry Kissin- 

1 ger, H. Haldemąn ir John Ehr- 
Po. rinkimų, visi vy- 

Jis visas virto tik griu- riausybės nariai įteikė atsista- 
_  tydinimo pareiškimus, duodami 

~ ‘ progą prezidentui padaryti vy-
— . 1 = riausybėje pakeitimų.

Washingtone kalbama, kad 
gali būti pakeisti butų sekreto
rius George Romney, gynybos 
sekretorius Melvin Laird, darbo 
sekretorius Hodgson ir valsty
bės prokuroras Richard Klein- 
dienst.

Vyriausybės pakeitimas duo
tų progą prezidentui atlyginti 
per rinkimų kampaniją daug 
dirbusius savo rėmėjus, paski
riant juos į valdžios vietas, v'

BUENOS AIRES. — Peronis- 
tų partijos suvažiavime Hector 
Campora, partijos vadas, paskel
bė, kad buvęs diktatorius Pero
nas lapkričio 17 sugrįš į Argen
tiną ir atsiveš savo buvusios 
žmonos Evos balzamuotą kūną.

EOLIA, Mo. — Buvęs demo
kratų senatorius iš Missouri Ed
ward Long mirė sulaukęs 64 m. Į Piety Vietname, apie 15 myliy į šiaurę nuo Saigono, buvo An My kaimas. Vieną naktį šį kaimą puolė būrys komu-

tttacttt-m. • nistv, norėdamas iškabinti Viet Congo vėliavą. Po keliy dieny pietiečiai šį kaimą atsiėmė, komunistai vėl bandė lichman.
WASHINGTONAS. — Vyriau- užimti vietovę praėjusią savaitę. Dabar visame kaime nebėra kur vėliavos iškabinti

vėsiy krūva.sybė paskyrė 18 milijonų dole
rių ispaniškai kalbančių žmo
nių mokymui, treniravimui įvai-
riems darbams. Programa veiks PASAULIO SPAUDA APIE RINKIMUS
38-se miestuose. . •

MASKVA. — Sovietų Sąjunga aiškiai patenkinta prezidento 
- - v Nixono perrinkimu. Prezidentas iPodgornas tuoj atsiuntė šiltą 

viena automobilių parduotuvė iš- telegramą, sveikindamas prezidentą su laimėjimu ir reikšdamas 
kabino^ tokią iškabą: Mes iš j viltį, kad netolimoje ateityje Amerikos-Sovietų Sąjungos santy- 
pirkėjų, kurių nepažįstame, rei- ,]ęįai toliau išsiplės abiejų liaudžių, tarptautinio saugumo ir pa-

BRADFORDAS. — Anglijoje

kalaujame 50% rankpinigių, o 
iš kai kurių pažįstamų reikalau
jame 100%.

NASHVILLE. — Viena mo
teris paskambino į taxi įstaigą 
ir paklausė, kiek kainuos ją nu
vežti į Los Angeles, 2,250 mylių 
atstume. Kompanija paaiškino 
ir kitą dieną moteris atvyko su 
pinigais. Ji už tą kelionę sumo
kėjo 1,038 dol. šoferis kelyje už
truko šešias dienas. Taxi bend
rovė nepaklausė moters, kodėl 
ji nori važiuoti su taxi.

BELFASTAS. — Airijos res
publikoje Claremorris mieste 
bomba suprogdino miesto rotu
šę. Bombą padėjęs iš Belfas
to atvykęs protestantų gynybos 
sąjungos narys.

šaulio taikos naudai. Tass agentūra tuoj pat paskelbė, be Įprastų 
laukinių, rinkinių rezultatus ir pabrėžė, kad Nixonui daug padėjo 
jo santykių su Maskva pagerinimas bei žinia, kad baigiama susi
tarti dėl Vietnamo taikos. '.-’ta

Europos sostinėse^..išskyrus 
Daniją ir Švediją, irgi reiškia
mas pasitenkinimas Nixono lai
mėjimu. čia laukiama, kad pre
zidentas netrukus aplankys Eu
ropos valstybes, tardamasis dėl 
Amerikos santykių su rinkos 
valstybėmis. Lenkijoje rašoma, 
“taikinga koegzistencija” padė
jusi Nixonui taip stipriai nuga
lėti savo oponentą. Kancleris 
Brandtas irgi pastebėjo, kad Ni
xono pergalė buvo pagrįsta pa
saulio taikos troškimu.

Panašūs atsiliepimai buvo ir 
Azijoje. Prezidento laimėjimą 
karštai sveikino Pietų Korėjos, 
Tailandijos, Tautinės Kinijos 
prezidentai. Kambodijoje spau
da reiškė vilti, kad prezidento 
išrinkimas atneš Indokinijon 
taiką. Japonijos premjeras ža- ’ T i 1 • 1 *! v * • 1 1 1

Rinkimų atgarsiai
WASHINGTONAS. — Suskai

čius visus balsus, paaiškėjo, kad 
prezidentas Nixonas antradienio 
rinkimuose laimėjo 60.83% visų'dėjo toliau glaudžiai bendradar- 
amerikiečių balsų, šis rezulta-j biauti siekiant pasaulio taikos, 
tas kiek mažesnis už prezidento i laisvės ir gerovės. Hanojaus ra- 
Johnsono 1964 metais laimėtus j dijas pastebėjo, kad Nixonas lai- 
61.09%. Sen. McGovemas tu- .mėjotik todėl, kad jis pažadėjo 
rėjo didžiausia pralaimėjimą, 
kokį tik JAV istorijoje buvo ga
vęs demokratų kandidatas į pre
zidentus.

Kalifornijoje prezidentas Ni
xonas gavo 56% balsų, tiek pat 
gavo 
New’ 
Ohio 
mėjo 
_ 79%. McGovernas geriausiai 
pasirodė Rhode Island, Pietinėj 
Dakotoj ir Minnesota j, kur ga
vo, virš 45% balsų. , 

komentatoriai klausia, kodėl 
Massachusetts išsiskyrė iš kitų 
ir davė McGovemui laimėjimą? 
ši valstija yra žinoma liberališ
kais sentimentais, čia daug uni
versitetų ir labai didelis nusi
statymas prieš Vietnamo karą. 
Daug miestų pergyvena ekono
minę krizę, kaip Lowell ir Lawr- 
rence.

Sakoma, kad net ir respubliko
nai Massachusetts yra liberališ
ki, kaip negras sen. Brooke ar 
respublikonas gub. Francis Sar- noma, kad konferencija vyks 
gent. Liberalizmą toje vaistijo- Helsinkyje, 
je iškėlusi Kennedžių šeima.

McGovern nelaimėjo 
net savo valstijos 
WASHINGTONAS. — Sen. Mc 

Governo pralaimėjimas savo gy
venamoje valstijoje yra pirmas 
toks atvejis per 16 metų. Pa
prastai kandidatas, kad ir ne
laimėdamas prezidento rinkimų, 
laimi savo gimtinėje.

Richard Nixon; nors ir pralai
mėjęs 1960 metų rinkimus de
mokratui John Kennedy, laimė
jo Kalifornijos valstijoje. Net 
sen. Barry Goldwater, užtikrin
tai sumuštas Johnsono 1964 m., 
laimėjo savo valstijoje — Ari
zonoje. Prezidentas Nixonas su
mušė sen. Humphrey Kalifor
nijoje 1968 metų rinkimuose.

Prieš sen. McGoverną tik 1956 
metais demokratų kandidatas 
Adlai Stevenson buvo sumuštas 
savo valstijoje Illinois preziden
to

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Michigane, jis gavo 60% 
Yorke, Pennsylvanijoje, 

ir Illinois, Texase jis lai- 
67% balsų ir Mississippi

žmonėms taiką Vietname.
Arabų valstybėse pabrėžiama, 

i kad Amerikos politika arabų at- 
• žvilgiu nepasikeis ir iš Nixono 
nėra ko tikėtis. Vienas Liba
no laikraštis tačiau reiškia viltį, 
kad dabar, po rinkimų, Nixonas 
nebijosiąs žydų šantažo ir, gal, 
pradėsiąs vesti nepriklausomą 
politiką, nepataikaujančią Izra
eliui.

Nato sutinka
pradėti derybas

BRIUSELIS. — Nato valsty
bių organizacija formaliai pa
skelbė priimanti lapkričio 22 d. 
datą kaip pradžią įžanginiams 
Vakarų-Rytų pasitarimams apie 
Europos saugumo konferenciją. 
Šią datą pasiūlė Amerika, o pir
madienį Sovietų Sąjunga pra
nešė, kad ir jai ji tinkama. Ma-

Suomijos sosti-
nėję.

Eisenhowerio.

Kalėjime mirė 
rusų rašytojas

MASKVA. — Korespondentai 
iš Maskvos disidentu sluoksniu 
patyrė, kad darbo stovykloje 
Mordovijoj, lagery Nr. 17, mi
rė politinis kalinys Juri Galans- 
kov, 33 metų amžiaus. Jis buvo 
nuteistas 7 metams stovyklos 
1968 m. sausio mėn. už propa
gandą prieš sovietinį režimą. Jį 
kaltino slaptų literatūros žur
nalų “Syntax” ir “Fenix” reda
gavimu ir leidimu.

Galanskovas kritikavo atvi
rame laiške komunistinį rašyto
ją Michailą šolochovą už jo pri
tarimą rašytojų Danieliaus ir Si- 
nijavskio bausmėms. Golansko- 
vo bylą kėlė Amerikon atbėgusi 
Stalino duktė Svetlana Aliliuje- 
va, pavadindama Galanskovo 
teismą pasityčiojimu iš teisin
gumo. Ji 1968 metais ragino 
amerikiečius netylėti, matant 
tokį žmogaus teisių laužymą.

♦ Izraelio karinė aviacija du 
kart puolė Sirijos pozicijas. Ore 
įvyko kovos, kuriose abi pusės 
giriasi numušusios du priešo lėk
tuvus. Sirijos artilerija apšau
dė Golano aukštumas, žuvo Iz
raelio karininkas.

Belfaste sprogo 300 svarų 
bomba. Sužeistos trys moterys, 
du britų kareiviai ir civilis vy
ras.

Nato kariuomenės vyriau
sias vadas gen. Goodpaster pa
reiškė, kad vakarų valstybėm vis 
kalbant apie taiką ir jos laukiant, 
sovietai skubiai stiprina savo ka
rines jėgas.

Naujai išrinktas Illinois gu
bernatorius Walker žada at
šaukti kontroversinio greitkelio. ---------- --------------  ------ -
“Crosstowm” statybą, nors Illi-1 kareivių, — daugiau kaip 
nois dėl to netektų 900 milijonų . amerikiečių, 
dolerių iš federalinio iždo.

♦ Kancleris Brandt parašė. 
laišką Izraelio premjerei i 
kuriai jis tvirtina, kad Vokieti- i 
ja nepakeitė savo pažiūros į te
rorizmą ir žada prieš jį kovoti. 
Izraelio ambasadorius sugrįžo į 
Boną, užbaigdamas krizę, atsi
radusią dėl trijų arabų teroristų 
paleidimo Vokietijoje.

Suomija ruošia pakvieti-' 
mus 34-oms valstybėms daly
vauti Helsinkyje ruošiamoje 
konferencijoje dėl Europos sau
gumo.

♦ Praėjusią savaitę Vietna
me žuvo 17 amerikiečių ir du bu- mie gaudavo po 2 dol. per mė- 
vo sužeisti.

♦ Trečiadienį New’ Yorke iš- dol. Jie galėdavo pirkti prekes 
krito rekordinis kiekis lietaus
— 5.1 colis per 19 valandų. Lap- tuvėse ir labai šią privilegiją ver- 
kričio mėnesio vidurkis yra 3.39 tino. • 
coliai. Audra padarė daug nuo
stolių.

Praėjusiuose rinkimuose 
Illinois valstijoje daugiausia bal- _

pasitraukė iš kovos
SAIGQNAS. — Pietų Korėjos 

daliniai baigė Pietų Vietname 
kovos vaidmenį ir buvo perkelti į 
užfrontę iki išvežimo namo. Pie
tų Korėja Vietname dar turi 38,-

Korėjiečiai skel
bia, kad kovose prieš komunistus 
jie nuo 1965 metų užmušė 41,000 

MeFr I prieš0 kareivių, patys prarasda
mi 3,700 užmuštais ir 8,300 su
žeistais.

Šia proga korespondentai rašo, 
j kad korėjiečiai yra labai disci

plinuoti, gerai paruošti karei
viai. Jų ekpedicinės grupės šū
kis buvo: Drąsus ir be baimės 
priešui, mandagus ir švelnus — 
vietnamiečiams disciplinuotas ir 
patikimas — sąjungininkams.

Amerika apmokėjo visas ko
rėjiečių kariuomenės išlaidas 
Vietname. Kareiviai, kurie na

Hanojus irgi iškėlė naują Hau- 
į simą — visų belaisvių ir kalimų 
paleidimą. Kissingeris buvo su
sitaręs su Hanojaus atstovu, kad 
po karo paliaubų bus paleisti vi
si karo belaisviai. Dabar Hano
jaus laikraštis Nhan Dan rašo, 
kad šis susitarimas turi apimti 
ii’ Pietų Vietname laikomus po
litinius kalinius, daugiausia ko
munistus. Kissingerio sušitari- 
ihė'būvfr numatyta kalinių klau
simą-palikti tolimesnėms: Saigo- 
nb' Ir'Hanojaus- deryboms.

Hanojui svarbu, išvaduoti iš 
kalėjimų visus savo šalininkus, 
kurie bus ateityje naudingi po
litinėje kovoje dėl Pietų Vietna
mo. Hanojaus laikraštis rašo, 
kad taikos negali būti, kol nesi
baigs Amerikos agresija ir Sai- 
gono valdžios teroras ir’ prie
spauda. Laikraštis kaltina Sai- 
goną, kad tas slaptai žudo po
litinius kalinius. Jo žiniomis, ka
lėjimuose yra šimtai tūkstančių- 
vietnamiečių, nors Amerikos ži
niomis, jų gali būti 40,000— 
60,000. Pietų Vietnamas turi ir 
36,000 šiaurės vietnamiečių be
laisvių.

nesj, Vietname uždirbdavo po 40

Amerikos kariuomenės parduo-

Indai išvežami

šų gavo sen. Percy — 2,817,156, 
antras daugiausia balsų gavęs 
buvo valstijos prokuroras Wil
liams Scott, trečias — prez. Ni
xonas, toliau eina gubernatorius 
Walker, valstijos sekr. Howlett 
ir pralaimėjęs gub. Ogilvie. Visi 
gavo virš 2 milijonų balsų.

♦ Britų spauda rašo, kad pre- '4u. Juos lėktuvais perveš Rau- 
dentas Nixonas ateinančiais me
tais važiuos j Japoniją ir aplan
kys Europą.

♦ Amerikoje suimtas iš Iz- vę dabartinėje Bengalijoje, ta
nelio ištremtas žydas gangste- čiau dėl jų paleidimo dar nesusi- 
ris Lansky paguldytas ligoninėn . tarta. Bengalija laukia, kol Pa
su širdies sutrikimais. kistanas pripažins jos nepriklau-

Indija paleido 
300 karo belaisvių

• RAWALPINDI. — Indija su
grąžino Pakistanui 100 pakista- 
čių moterų ir vaikų. Indija šią 
savaitę pažadėjo sugrąžinti 300 
pakistaniečių belaisvių, kurie bu
vo paimti paskutin io karo me-

KAMPALA. — Vakar Ugan
doje jau nebeliko Azijos kilmės 
žmonių. Tie, kurie dar nesuspė
jo išvažiuoti, buvo apgyvendinti 
laikinuose pastatuose. Jungtinių 
Tautų žinioje. Azijatams ieško
ma laikinų pastogių svetur. Ita
lija sutiko priimti 940, Belgija
— 400, Malta — 200, Marokas
— 300, Graikija — 10O, Ispa
nija - 500 ir Austrija — 1,500.

Korespondentai pasakoja apie 
ištremiamųjų vargus. Jie Ugan
doje neturėjo ten nereikalingų 
šiltų drabužių, apklotų, kurie la
bai reikalingi Australijoje ar 
Britanijoje. Į lėktuvus .pakrau
nami ir ligoninių pacientai, net 
psichiatriniai ligonys. Ugandos 
rasizmas smerkiamas viso pa
saulio spaudoje.

donasis Kryžius.
Indijoje yra daug daugiau pa

kistaniečiu, pakliuvusiu į nelais-

somybę. Indija be Bengalijos 
sako negalinti belaisvių paleisti. 
Bengalija dar ruošiasi kai ku
riuos belaisvius teisti už karo 
nusikaltimus.

Tie 300 paleidžiamų belaisvių 
nateko j indų kariuomenės ran
kas ne Bengalijoje, bet kituose 
frontuose.
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Prof. Vaclovo Biržiškos

Chicago, Illinois 606081739 So. Halsted Street
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Chicago, Ill. 60608
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kreida 
nutry-

Aktorė Birutė Briedienė, L. F. 
dtšimtmečio baliaus programos 
vedėja, šį pobūvį pavadino der
liaus švente. Visai tiksliai ir tai
kliai.

Telef HA 1-6100

l tomas. 300 p 
įrišta. 416 p....

Vakarienės patiekalai puikūs, 
o Ąžuolo Stelmoko orkestras ne
leido tik valgyti ir gurkšnoti. *

Pobūvio metu A. Rėklaitis pri-j 
statė naujus L. Fondo narius. 
Jų sąrašas ilgas, sunku atsi
minti, tik žinau, kad kažkas įra
šė" j L. Fondo narius Romą Ka-' 
lantą, įnešdamas 100 dol. auką. 
Tai išskirtinai gražu.

KUWAIT VALSTYBĖ, KURI 
NEPRIPAŽĮSTA SVAIGALŲ

Bendras šios derliaus šventės 
įspūdis — geras. L. F. įkūrėjai 
gali užtarnautai didžiuotis, ma
tydami, kad aruodas, beriant į 
jį grūdą po grūdo, jau netoli 
viršaus. S. P.

S3.00. minkštais 
įrišta - $3.00.

nues- 
nevažia- 

, bet pasuko 
kad naujes- 
Pravažiuoja- 

daug gražių rezidencijų, 
gražiai su- 

darželiai, sodeliai, 
kita papuošta ir stovy- 
bei kitokiais pagražini- 
Prie daugelio iš jų stovi 

gražūs automobiliai, 
ko kituose

America is the place that is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years. 

#Now, Bonds mature in less than 
snc years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank. 
. Before you know it, your American 
‘ •'t'm will be a reality.

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

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

L. Fondas, lietuvybės puose
lėtojų ir entuziastų įkurtas prieš 
10 metų, pagrindinį (milijoninį) 
kapitalą paskyręs būsimai nepri
klausomai Lietuvai, kapitalo 
procentus skiria lietuviškam 
švietimui remti ir lietuviškai 

kultūrai ugdyti.
Pagal to vakaro svečiams pa

dalintos programos įrašą, per

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, NOVEMBER 10, 1972

10 m. LF “yra paskyręs litu
anistiniam švietimui ir lietuvių 
kultūrai remti $172,000”. 1972 
m. numatoma paskirti $54,000. 
Pagrindinis- kapitalas $767,580.

L. Fondo pobūvį, įvykusį spa
lio 28 d. Jaunimo Centre, atida
rė A. Rėklaitis, o uždarė LF 
valdybos p-kas dr. J. Valaitis. 
Trumpa ir sklandi buvo Lietu
vos Generalinio konsulo iš New 
Yorko Aniceto Simučio kalba;

Pobūvio atrakcija — solistai: 
Danutė Stankaitytė ir Stasys 
Baras. Jiems akomponavo mu
zikas Alvydas Vasaitis. Nors 
solistai tiek kartų girdėti, tiek 
kartų jiems plotą, bet' publika 
jų klausėsi sulaikiusį kvapą, su- 
stigusi, lyg pirmą kartą girdė-

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina §5.0
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti ‘-Naujienose’ už S5,00, 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

kurį anksčiau vadinau 
lėliu”, mano šoferis 
vo tuo pačiu keliu 
kitomis gatvėmis, 
nio pamatyčiau, 
m e 
apie kurias labai 
tvarkyti 
Viena 
Jomis 
mais. 
nauji 
žodžiu matau 
Azijos kraštuose neteko matyti.

Iš viešbučio. į aerodromą trys 
amerikiečiai ir aš lekiame su 
dideliu amerikietiškų “ševro- 
letu” Jis naujas ir žvilga pa
traukdamas visų dėmesį. Jiems 
dėkoju už pakvietimą važiuoti 
ir savo dalį susimokėjęs juos 
palieku.

Aerodromas . nedidukas ir 
švarus. Jame labai daug ara
bų. Vėsintuvų nėra ir labai 
karšta. Paviršutiniškai patik- 

| rina keleivius, ’-kurie palieka 
Ijų kraštą ir leidžia jau į lėktų-

Kalifornijos universitete, Davis mieste, studentai sudarė mišrias vandens polo komandas, kuriose dalyvauja ir mer- 
9«nos ir vaikinai.

Ko jie visi čia į tą mažą Aba 
dan važiuoja, 
pęs į lėktuvą. Jis pilnutėli 
Keleivių tarpe didelė ekskur-jtikrintas 
sija iš Anglijos, kiti vietiniai Įkaro jau atsiradau lovoje 
arba paskiri pravažiuotojai, 
kaip ir aš. Mandagus ir geras 
patarnavimas neilgą skridimą 
dar daugiau sutrumpino ir su 
tamsa jau leidomės Abadano 
nedidukiame aerodrome. Kaip 
paprastai, paslaptingas balsas 
atsisveikino ir palinkėjo malo
naus pasivicšėjimo šiame mies
telyje ir mes jau su lėktuvo 
patarnautojais atsisveikiname.

mane ] 
indonmianto” 
s nepakelda- 

savo “gieda” 
jei dar liks vietos.

ana j. •'
— IffOOO 000'000

Apsitvarkęs einu į restoraną 
vakarienei. Gražus verandos 
pobūdžio restoranas pilnas tu
ristų. Jame groja orkestras, 
nustelbdamas jų triukšmingą 
pasikalbėjimą. Puikus aptar
navimas ir geras maistas. Po 
vakarienės veikti čia nėra ko. 

stebiuosi jau įli-.Miestelis tolokai. Čia gi vienas 
iešbutis, kuriame poilsis už- 

Tad devinta vai. va-

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

S. Petersonienė

tel Abadan paima turistus juo
du gražiu limuzinu. Jis dide
lis, bet visi netilpo. Pažadėda
mas vėl greitai sugrįžti, mus 
išvežė į viešbutį.

Kai prie viešbučio kėlė laga
minus, 'mačiau Irbai jaukią jo 
aplinką. Gerokai už miestelio, 
prieš viešbutį didelis parkas 
su labai daug medžių. Jame 
maudymosi baseinas, kuris jau 
iš tolo žavi turistą. Jame krykš- 

įtauja jaunimas. Senimas gi iš- 
sęs savo senus kaulus ilsisi 
šnekučiuojasi.

tą aerodromą ir kraustomės 
kontrolės akystaton pasirodyti. 
Kontrolierių visos eilės. Jie 
savus daugiau peržiūri negu 
turistus. Kai priartėjo . mano 
eilė, paėmė pasą, pasižiūrėjo, 
pažvelgė į blanką, kad svaiga
lų nevežu ir paprašė atidaryti 
mažajį lagaminą. Jame bonka 
pačiame gale tūno ir nei “neal
suoja”. Muitininkas įkišo ran
ką ant viršaus, pagrabaliojoĄr 
uždarė. Bonka liko nepaliesta. 
Aš patenkintas einu į šoną su 
raudonais kryželiąis ant laga
minų. Tuojau nusisuku į sau
gesnę vietą ir labai paslapčio
mis išimu bonką iš švarko vi
dujinės kišenės, kuri labai svė
rė. Bonką uždedu ant pačio 
rankinio lagamino viršaus ir 
einu prie paso kontrolės tar
nautojo klausti, kaip prisis
kambinti į Kuwait rafinerijos 
kompaniją, kur dirba Astra
vas. Šis labai paslaugus ir ma
lonus arabas, nors irgi su “ra- 
žančiumi” rankoje, man mie-

Po pusryčių turistinės gru
pės išvažinėjo autobusais. Gal 
apylinkių apžiūrėjimui. Pasi
darė nuobodu ir patraukiau 
miestelio link. Pamažu eida
mas dairausi į 'gražiai žydin
čias levendras, augančius vais
medžius ir kitokias gėles, ku
rių čia labai daug. Kiek pri
mena Californiją. Taksių daug 
ir jie neduoda ramybės. Įei
nant į miestelį, gausu kilimų 
krautuvių. Nebūtų garsi Persi
ja savo kilimais, jei neperpil- 
rytų savo mažų krautuvėlių. 
Miestelio centre turgus pana
šus į jų sostinės vadinamą ba- 
zarą. Tik skirtumas, kad tie 
visi būdelninkai ne pastogėje, 
bet ant atvirų gatvių prekes su
sikrovę. čia, žinoma, kiek 
vargingiau negu Teherane. Pro
vincija, reikia suprasti. Siau
ros- prastutės galvelės, maži 
namukai ir krautuvėlės men
kutės. Daug žmonių iš provin
cijų kaimų suvažiavę į turgelį, 
bet jie visi apsirengę švariai, 
tvarkingai. Daug čigonų, ku
rie bando užkalbinti norėdami 
apgauti. Kur bebūtų čigonų, jų 
visur vienodas verslas — ap
gaudinėti , vogti. Didelių rū
pesčių dėl geresnio gyvenimo, 
pastovaus darbo jie nemėgsta.

cas.
Vartau ir nežinau 
daryti. Pakeliu, 
tą peršviečiantį 
kepsnį, išvynioju 
Bandau kąsti, jis I 
būtų guma. Matau 
ir mirko sriuboje, 
“ceremonijų 
na £
atkandau 
galiu jo sukramtyti 
siduotų nuryjamas, 
valgau, palikdama; 
nepaliestą. Keista, 
juodą duoną nei nesvajoki, jos 
nėra. Visur tik baltos ilgos 
bulkos, nežiūrint prie kokio 
patiekalo.

Pasiimu taksį ir išvažiuoju į 
laukus pasidaryti. Gal už ko
kių penkių kilometrų pama
čiau ir čia iš molio krėstas bū
das, kurios labai vargingai 
atrodo. Langeliai delno didu
mo, o stogai sudėlioti iš pal
mių ir bambuko šakų. Apie 
tokius “gyvenamus namus” 
laksto vaikai, moterys džiaus
to skalbinius, kudakina vištos, 
vaikšto karvės ir pririšti asi
liukai. Supratau, kad ir čia 
dar nedatekliaus ir vargo iš vi
sur dar nespėjo pašalinti. Ke
liai asfaltuoti, puikūs. Prava
žiuojame didelę man nežino
mo vardo upę. gražų geležinį 
tiltą, kuris atrodo dar neseniai 
baigtas statyti. Kelyje judėji
mas mažas. Nemažai važiuo
jančių su arkliais ir asiliukais. 
Už miesto randame didelę sta
tybą pavienių namų ir aparta
mentų. Iš to gaunasi vaizdas, 
kad žmonės darbštūs ir sau 
ateitį kuria, šoferi prašau su
laikyti mašiną, apsisukti ir grįž
ti į miestą. Viską, ką aš, tu
rėdamas laiko, norėjau pama
tyti jau pamačiau. Iki miesto,

Prie atidarų- langų miegoti 
labai malonu. Rytą pabudino 
paukščių klegesys. Jų pilni 
medžiai. Stebiu per langą gra
žią ir ramią provincijos aplin
ką, gėriuosi šviežiu ryto oru.

Ankstyvieji darbininkai dir
ba aplink baseiną ir sodą.x Jie 
valo, piauna žolę, kuri prime
na šienapiūtės metą. Taip tylu, 
ramu, kad, rodos, pasirinktum 

Paties miestel vardu irjšį kampelį ilgesniam pagyvehi- 
viešbutis, kuris čia tik vienas;mui.

Lėktuve stebiu arabus, ku
rie prisipirkę važiuoja į savo 
kraštą Kuwaitą. Jie visi su bal
tais, ilgais rūbais. Jų galvas 
puošia balti turbanai, ant ku
rių uždėti juodi -arba raudoni 
lankai. Netoli manęs jauna 
pora. Matomai, neseniai vedę. 
Nuostabiai gražūs" ir pakanka
mai inteligentiški. Visi vyrai 
rankose laiko po’ “rąžančių”. 
Bent aš taip praminiau: tokie 
karoliai, vidutinio ilgio ir įvai
rių spalvų. Jais, jie žaidžia, 
tarp pirštų varstydami visą 
laiką, be jokio perstojinio. Ži* 
noina, nepratusiam labai keis
tai atrodo ir aš veik nenuleidžiu 
akių, šalia manęs sėdi dar jau
nas arabas. Jis .kalba angliš
kai. Įsidrąsinęs aš jį užklausiu, 
kam jie visi žaidžia su tais ka
roliais? Nusijuokia ir sako, 
kad laikas greičiau prabėgtų ir 
nesinervuotum. .Vėliau suži
nojau, kad tai surišta su reli
gija-

JUOZAS KARIBUTASKELIONE APLINK PASAULĮ
(Tęsinys) iir tėra turistams apsistoti

Mielai sutinku. Labai jau ne
benorėčiau vėl į Teheraną su
grįžti. Prieinu prie vieno tar
nautojo, kur man informacija 
nurodo. Tas gi skaito sau kny-i 
g? ir nelabai kreipdamas dė-> 
mes’o atsako, kad visos vietos* 
užimtos. Siunčia 
Pan Am gauti 
Kai sugrįžtu, 
mas galvos vėl 
kad lauk 
Nueinu pas viršininką ir išd 
tau skundo formoje visą reika-! 
lą. Tas gi prieina prie ano 
“skaitytojo” ir jų kalba kažką 
labai aštriai pasako. Tam 
tuojau atsiranda vieta lėktuve. 
Jis įregistruoja, sutvarkyda
mas man skridimą.

ABADAN

Bežioplinėdamas- užsinorė
jau užkąsti ir užėjau į vi,eną 
mažą valgyklą. Užsisakius val
gyti, atnešė vietoje prašytos 
duonos dideli suvvniota blvna. 
Jis toks plonas, kaip žydų nia- 

Guzuotas ir neįkandamas, 
ką su juo 

pasižiūriu į 
ir nematytą 

i, apžiūriu, 
tempiasi, lyg 

, kiti laužia 
tik po tokių 

jau kiša į bur- 
Šiaip taip vieną gabaliuką 

bet jokiu būdu ne- 
kad pa- 

Taip pa
jų duoną 
čia apie

431 pusi ... ........į . ......... . ................
S.riiška, SENŲJŲ LlETUVfŠKU KNYGŲ 

•STO^IJA I dalis. 208 pusi. įrišta — 
viršeliais — $2 00; H dalis. 225 pusi. 
•n>nkėtais viršeliais — .<•

O- K Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS
“rot $ Kairys. LIETUVA BUDO, ffražiai
'voza« Liūdžius. RAŠTAI, 250 pusi......... .
° L-ūdiiuvieni. ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

''a pusi ........... .............................. ....... ...
> M-cheHona*. LIETUVIU ’ŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p 

r>Ma ^5.(M) minkštais viršeliais — .........
Or v Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, zražiai įrišta 968 

•m-1 tiįf

lai apsiima padėti. Jis veda 
mane prie vienos tarnautojos, 
kuri sėdi informacijoje ir pra
sideda likras vargo kelias. 
Lengviau iŠ Los Angeles prisi
šaukti New Yorkas, negu ten 
25 kilometrai nuo Kuwaito vie
tovę. Praėjo gal pora valandų 
ir vis dar negauname pasikal
bėjimo. Pagaliau atsiliepė vie
nas rafinerijos budėtojas ir pa
sakė, kad Astravas bus tik ry
tojau^ dieną 10 vai. ryto. Jis 
telefono neturi ir pasiekti nėra 
galimybės. Per tą visą laiką, 
galvodamas, kad .mano baga
žai jau tvarkoje ir daug laiko 
turėdamas raudona 
kontrolės. ženklus a 
niau. ■' T'Ts.

Į Kuwiatą negalima vežti jo
kių svaigalų. Jie jokių svaiga
lų nepripažįsta' ir neleidžia 
įvežti. Nežiūrint to, aš pirkau 
lėktuve porą bonkų ir vežuosi, 
kad galėčiau ten dirbantį lie
tuvį, inžinierių Astravą apdo
vanoti. Kiek baiminuosi dėl 
kontrolės. Vieną *bonką plokš
čio formato įkišau į kišenę, o 
antrą paslėpiau rankiniame la
gaminėlyje, pačiame dugne.

Tik 25 minutes skridome ir 
turtingasis Kuwaifas. Taip, kiek 
mažas kraštas tiek turtingas 
mineraliniais šaltiniais. Už tai 
visi tą jų turtingumą linksniuo
ja, o jie tuo labai didžiuojasi. 
Kaip vėliau paaiškėjo, jų tur
tingumas atsiliepia turistų ki
šenėms, nes viskas čia labai 
brangu, kas liečia turisto pra
gyvenimą. Pigus auksas ir šiaip 
mažmožiai, bet apie tai kiek 
vėliau. yj../

Lėktuve blankas pildant ten
ka atsakyti klausimas, ar veži 
svaigalų? Žinoma, kad rašau 
ne. Jei kontrolė ir ras, nieko, 
atims ir kiek žinoma, vietoje 
bonkas sudaužys.

Įriedėjome j stipriai apšvies-

-s*':

N A U J I E N 0 S,
1739 HALSTED ST.. CHICAGO. H,T.. 60608

m hef tokia

o METAI, gražiai įrišta. 592 pusi
D ienoj a NT, gražiai iri.šta. 4M ousi

< V»cL Biržija, ALEKSAMDRYNAS, I tomas, gražiai 
įrištas

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlu ir žemčiūgu mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.. telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius- 
trūo os. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams Dail. V. Siman- 
kęvičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl , $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų S-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V, Btančikaitės iliustracijos, 186 psL, kaina 2 doL

7. Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00

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

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

E Bonds pay 5‘i % interest when held to 
maturity of 5 year*, 10 month* (47 the find. J 
year). Bonds are replaced if k»t, stolen, or £ 
<Wtoyad. When needed they can be cashed * 
at your hank. Interest is not subject to state t 
or local income taxes, and federal tax may < 
be deferred until redemption.

Fake stock in America. 
Now Bonds mature in less than Six years.

rHllCrttTIZIXllIClHIKIIItXKIIllIIIIJXI

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
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FR. SKĖRYS

LIETUVIAI VAKAKU VOKIETIJOJE
Evangeliky liuteronų bažnyčių išeivijoje kunigų ir 

darbuotojų suvažiavimas Aumuehle, 
netoli Hamburgo, 1972 metais

Uuteronų pasaulinės tarny
bos vyr. vokiečių komitetas kiek
vienais metais ruošia Liutero
nų Bažnyčių tremtyje kunigų 
ir darbuotojų teologinio pasiruo
šimo suvažiavimus. Pereitais 
metais toks suvažiavimas įvy
ko Pietų Vokietijoje, šteinga- 
dene, gražiajame Bavarijos 
krašte.

Šiemet suvažiavimas vyko nuo 
spalio mėn. 2 ligi 6 dienos Au
muhle, apie 30 km. nuo Ham
burgo į rytus, puikiame saksų 
miške (Sachsenwald), kuris pri
klauso Bismarko sūnaičiui. Po
sėdžiai vyko Ansverus brolijos 
name, kur gyveno ir dalis daly
vių.

Ansverus brolija susideda iš 
21 vyro įvairiausių užsiėmimų. 
Jie stengiasi savo pinigais, sa
vo laiku ir malda prisidėti prie 
krikščionybės platinimo ekume

__ SAVE AT ^SU-RE^ 

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

6
 ON SAVINGS CERTIFICATES 
% OF $10,000. OR MORE

2 YEAR MATURITY
Per Annum

. Paid and 
Compounded 
QUARTERLY 

NOW INSURED TO $20,000.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą.

■ Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA "NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

GEROS DOVANOS
SIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

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

Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik -------------- S3.00
Minkštais viršeliais tik   —«—l........... .. ... S2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik _____________ ‘__________________-$L50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

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

Jau išėjo seniai laukta, 
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psŲ daug paveikslų. Kaina $2.00. 

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima ga>ti Naujienose arba pasiunčiflnt čekį ar Money or

deri tokiu adresu: *
NAUJIENOS-

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

nine dvasia. Aumūhlės kurortas 
yra pačiame saksų miško vidu
ryje, labai gražioj apylinkėj. Čia 
Hamburgo miesto turčiai turi 
pasistatę savo vilas, kuriose pra
leidžia savaitgalius.

Suvažiavimui ir Šiais metais 
vadovavo ilgametis liuteronų 
pasaulinės tarnybos vokiečių 
vyr. komiteto įgaliotinis, bažny
čių tarėjas dr. Ernst Ėberhard 
iš Štutgarto, kuris jau 12 metų 
su virš rūpinasi liuteronų baž
nyčiomis išeivijoje. Dalyvavo 
40 estų, latvių, lietuvių, lenkų 
ir vengrų liuteronų kunigų ir 
bažnyčios darbuotojų. Lietuvių 
grupę sudarė kunigai — sen- 
joras A. Keleris iš Bremeno, 
garbės senjoras A. Gelžinius iš 
Braunschweigo, vicesinjoras J. 
Urdzė iš Bad Godesbergo ir J. 
Stanaitis iš Backnango, — bei 
Bažnyčios darbuotojai — Fr.

JO* 
SAVI4G4

m REGULAR
Og) passbook

ACCOUNTPer Annum

Evangeliky - Liuteronu Bažnyčios išeivijoje kunigy ir darbuotoj^ suvažiavimas Aumuhle 
— netoli Hamburgo. Pirmoj eilėj iš dešinės į kairę: Senjoras kunigas A. Keleris iŠ Bre
meno; ponia Vera Urdzienė iš Bad Godesberjo; ponia Krista Matz iš Esseno — lenky baž
nyčios atstovė; Liuteronų pasaulinės vokiečių vyr. komiteto įgaliotinis Vokietijai bažnyčių 
tarėjas kunigas dr. Ernst Eberhard iš Stuttgarto; kunigas Julius Stanaitis iš Backnango; 
vyr. bažnyčių tarėjas kunigas O. Klapper iš Hannoverio; estų arkivyskupas K. Veem iš 
Stockholmo ir lenkų bažnyčios atstovė ponia Dietrich iš Esseno. Dešinėj pusėj: p. Fr. 
Šlenteris iš Bremeno, vicesenjoras kunigas J. Urdzė iš Bad Godesbergo ir garbės senjoras 
kunigas A. Gelžinius iš Braunschweigo. Nuobraukoje trūksta mokyt. Fr. Skėrio iš Mann- 
heimo. Nuotrauka Fr. Skėrio

Amerikoje
BARTOW, Fla. — Charlie 

Smith besidarbuojant apelsinų 
plantacijoje netoli Bartow, Flo
ridoje, 1955 metais vieną dieną 
jo “bosas” pasakė “Tu turėsi 
eiti į pensiją, nes esi per senas 
po medžius laipioti”. Charlie 
Smith tada jau turėjo 113 metų, 
šiandien jis turi 130 metų ir 
Amerikos Medikų Asociacijos bei 
Socialinės Apsaugos įstaigos 
tvirtinimu jis yra seniausias 
žmogus visoje Amerikoje.

Jis gimė Liberijoje, Afrikoj,

Šlenteris iš Bremeno, Vera Urd
zienė iš Bad Godesbergo ir 
mokyt. Fr. Skėrys iš Mannhei- 
mo.

Kasdien vyko rytinės ir vaka
rinės pamaldos. Joms pakaito
mis vadovavo visų penkių tau
tybių kunigai. Iš lietuvių jas 
laikė kun. A. Gelžinius. Po pus
ryčių buvo nagrinėjama Biblija. 
Pirmą dieną šiam darbui vado
vavo krašto superintendentas 
kunigas dr. J. Schulze, iš Hanno
verio. Jis pasirinko 1 Petro 
evangeliją 2, nuo 1 ligi 10 per
skylamo. Antrą dieną kunigas 
Hamann iš Aumūhlės, Ansve- 
rus namo vedėjas, aiškino Ma
to Evangeliją 10 nuo 1 ligi 15 
perskyrimo apie 12 apaštalų ir 
jų darbus. Trečią dieną Bibli
jos seminarą vedė kunigas Pau
lius Urdzė iš Oldenburgo. Jis 
kalbėjo apie Jesają 50 nuo 4 ligi 
9 perskyrimo.

Po kasdieninio Biblijos nagri
nėjimo buvo skaitytos šios pa
skaitos: “(Pamokslai ir pamoks
lininkas” — krašto superinten
dentas kunigas dr. J. Schulze iš 
Hannoverio. “šiaurės Elbės 
bažnyčių problemos” — vyr. 
studijų tarėjas kunigas Meier, 
(nušvietė šitos srities bažnyčių 
sunkumus ir galimybę jas su
jungti). “Pamokslo apmąsty
mas ir apipavidalinimas” — 
krašto superintendentas prof. dr. 
Heubach iš Vakarų Berlyno. 
“Maldų skaitymas iš švento Raš
to evangelikų liuteronų liturgi
jos ribose”, — kunigas A. Vol
ker. “Dabartiniai Pasaulio liu
teronų sąjungos uždaviniai” — 
vyr. bažnyčios tarėjas kunigas 
O. Klapper iš Hannoverio.

Trumpame straipsnyje neįma
noma pateikti visų paskaitų san
traukų. Per visas suvažiavimo 
dienas buvo kalbėta apie pa
mokslus ir pamokslininkus. Po 
paskaitų vyko diskusijos minė
tomis temomis. Suvažiavimo 
dalyviai buvo užimti nuo ryto 
ligo vėlyvo vakaro. Kartais dis
kusijos nusitęsė ligi nakties.

Popiečiai iki kavos buvo lais
vi. Tuo metu atskirų bažnyčių 
atstovai tarėsi savo reikalais. 
Pirmos dienos popietę aplankė
me Bismarko mauzolėjų Fried
richsruh, apie 3 km. nuo Au
mūhlės. Bismarkas buvo gimęs 
1815 m. balandžio mėn. 1., mi
rė 1898 m. liepos mėn. 30 d. žmo
nai ir jam pastatytas puikus 
mauzolėjus pagal architekto 

Schorbach iš. Hannoverio planą. 
Koplyčios viršuje yra du sarko
fagai Bismarko ir jo žmonos — 
o apačioje koplyčioje įrengti šei
mos kapai. Sarkofagus gali vi
si lankyti, bet šeimos kapai vie
šumai neprieinami.

Bismarko sarkofago gale iš
kalti šie žodžiai: “Ištikimas.vo
kiečių tarnas Kaizeris Vilhelmas

Friedrichsruh kaimelyje yra 
dar Bismarko muziejus, kurį ir
gi aplankėme, čia daugiausia 
patalpinti istoriniai dalykai iš 
Bismarko laikų vokiečių tautos 
dovanos jo 89-j o gimtadienio 
proga, darbo kambarys, ginklai, 
drabužiai, įvairiausi raštai ir t. .t

Du vakarus buvo daromi daly
vaujančių bažnyčių pranešimai. 
Mūsų senjoras kunigas A. Kele
lis painformavo apie Lietuvių 
evangelikų liuteronų bažnyčios 
išeivijoje veiklą Vakarų- Vokie
tijoje, kur dar yra apie 5,000 
evangelikų lietuvių liuteronų. 
Juos aptarnauja 4 kunigai ir 9 
pasauliečiai. .47 parapijose ar 
pamokslų vietovėse sakomi pa- 

i mokslai ir laikomos pamaldos. 
1971 m. įvyko 224 pamaldos, 
286 kartus buvo lankomi seniai 
ir ligonys, kurie į pamaldas at
vykti jau nebegali. Tie 4 kuni
gai aptarnaudami žmones per 
vienerius metus nukeliavo viso

Didesnio masto religiniai su
važiavimai įvyko Lūbecke — 
šiaurės Vokietijoje ir Bad Go- 
desberge, Annabergo pilyje, Pa- 
baltiečių krikščionių studentų 
name. Tam namui jau ilgus 
metus vadovauja mūsų vicesen
joras kunigas J. Urdzė. Ten įvy
ko ir motinų poilsio dienos. Mū
sų lietuViškas jaunimas daly
vavo ir Pabaltijo kraštų jauni
mo suvažiavimuose ir Annaber
go pilyje. Ten pat pavasari įvy
ko lietuvių jaunimo suvažiavi
mas.

1971 m. Vakarų Vokietijoj bu
vo leidžiamas 40 puslapių lietu
vių evangelikų liuteronų laikraš
tis “Svečias”, kuris pasirodė 4 
kartus per metus 900 egzemp
liorių tiražu. Dabar šitas laik
raštis redaguojamas senjorų 
kunigų A. Trakio Chicagoje ir 
A. Kelerio Bremene ir spausdi
namas Kanadoje.

Mokytojas Fr. Skėrys perda
vė Vasario 16 gimnazijos direk
toriaus V. Natkevičiaus ir Evan
gelikų jaunimo ratelio sveikini
mus. Jis padarė trumpą prane
šimą apie dabartinę gimnazijos 
būklę ir mokinių skaičių. Nuro
dė, kad šiuo metu gimnazijoje 
yra 78 mokiniai, iš jų 19 evan
gelikų tikybos. Vieną vakarą 
jis parodė skaidrių iš lietuvių 
Vasario 16 gimnazijos evangeli
kų jaunimo ratelio veiklos ir iš 
to ratelio ekskursijų po refor
macijos vietas Wormse, Speye- 
ry, Pfalco ir Odenwaldo miškuo
se, iš tautinių šokių grupės 
“Grandinėlės” pasirodymo Vo
kietijoje ir vyr. mokytojo Erms- 
to Kavolio lankymosi Lietuvoje. 
Nuotraukos darytos Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Palangoje ir 
Klaipėdos krašte. Suvažiavimo 

dalyviams buvo įdomu pasižiū
rėti dabartinės Lietuvos vaizdų. 
Vyr. Bažnyčių tarėjas kunigas 
O. Klapper parodė skaidrių iš 
Sovietų Sąjungos tema “Baž
nyčia po raudona žvaigžde”.

Vieną vakarą apie estų egzilų 
bažnyčios išeivijoje veiklą lais
vajame pasaulyje pranešė jų ar
kivyskupas K. Veem iš Stock
holmo. Į arkivyskupus jis įšven
tintas š. m. birželio mėn. 18 d. 
Šventinime dalyvavo ir kunigas 
dr. E. Eberhard iš štuttgarto. 
Jis pabrėžė, kad mes visi, t. y. 
evangelikų liuteronų Bažnyčios 
darbuotojai išeivijoje turime iš 
Dievo užduotį skelbti Dievo žo
dį savo motinų kalbomis. Mes 
nesame repatriantai, bet trem
tiniai. Sovietų Sąjungos rėžimu 
mūsų krašte nesame patenkin
ti ir nebūsime patenkinti. Mūsų 
aukščiausia pareiga išeivijoje 
yra savo tikėjimą parduoti vai
kų vaikams motinos kalba tol, 
kol Pabalti jos valstybės 
laisvos ir nepriklausomos, 
krikščioniškoje vienybėje mes 
išlaikysime išeivijoje savo kal
bą, papročius ir būsų brangų ti
kėjimą motinos kalboj nežiūrint 
kokiame krašte gyventumėm. 
Melskime visi, kad Dievas mums 
tą laisvę ir nepriklausomybę Pa
baltijo kraštuose greit grąžin
tų.

I
šio suvažiavimo rengėjas dr. ( 

bus
Tik

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Taupymo IndoliaJ
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite/

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

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

ir 18‘4 m#»tai$ buvo atgabentas 
i JAV-bes kaip jaunas vergas. 
Dabar jis Bartowe turi nuosavą 
saldainių ir minkštų gėrimų 
krautuvėlę. Mėgsta pasakoti, 
kaip tebebūdamas 12 metų am< 
žiaus buvo kažkokio balto ver-_ 
gų pirklio įvyliotas į laivą paža-,. 
dais, kad Amerikoje varškėčiai,, 
ant medžių auga. Atgabentas į.. 
New Orlean jis buvo parduotas, 
vienam savininkui Ch. Smith iš 
Texas.

kun. E. Eberhard sekančiais me
tais yra numatęs suvažiavimą 
ruošti Pietų Vokietijoje t. y. Ba
varijoj, Hesselbergo Evangeli
kų liuteronų aukštesnioj mokyk
loj nuo spalio mėn. 15 ligi 19 d.

Paskutinės dienos rytą atsi
sveikinimo pamaldas su šventa 
Vakariene pravedė pats suva
žiavimo rengėjas ir vyr. Bažny
čios tarėjas kun. O. Klapper. Po 
pusryčių, atsisveikinę su suva
žiavimo rengėju, taip pat padė
koję jam už malonias ir jaukias 
dienas saksų miške. (Sąchsen- 
wald), šiaurės Vokietijoje, iš
vykome į namus.

šiandien seniukas Charlie Flo
ridoje pragyvena iš savo krau
tuvėlės ir Social Security pen
sijos, kurios gauna po $78 per' 
mėnesi. Per savo amžių jis yra 
palaidojęs tris žmonas, pilnu' 
tempu rūko ir nevengia išgerti 
“lašiuką”.

. AMA (Amerikos Medikų Aso
ciacijos) turimomis žiniomis, 
šiuo metu Jungtinėse Valstybė
se yra apie 7,0(10 gyventojų, tu
rinčių po daugiau kaip 1O0 me
tų.

NAUJIENAS! —— f
Liehrriu perfe r pcxwxii 

T prosai sčroo bkt&s p=r

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - kaip pavasaris, fcxcis pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

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

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

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

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

psL. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikom eilės, 105 psl. $2.00-
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.

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

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

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. A5 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $6.00.-
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii lyrikos knyga, 152 psl. S2.50.
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psL, $1.00.
18. Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl., S1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis.-METŲ VINGIAI.' Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.,
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

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

t

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiena 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

t

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.



VERDANTIS SV. J ANUARIJ AU

Stasys Juškėnas

DR. ANTANAS J. GUSENAS

(Bus daugiau)

$6.0C
12.00

Benevento vyskupo San Genaro, 
Kadangi Benevento yra netoli 
nuo Neapolio ir kadangi kan
kinys pats esą buvo kilęs iš Ne
apolio, dėlto neapoliečiai jį pa
sirinko savo patronu, kurs juos 
gins nuo maro, bado, gamtos ka
tastrofų ir netoli esančio Ve
zuvijaus ųgniakalnio išsiverži-

Kitose JAV vietose: 
metams ____

pusei metų ___

Naujienos eina kaadien, iidririant 
sekmadienius Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Existed St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarkat 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pakte* Money 
Orderiu kartu su tdaakymn.

Kanadoje:
metams _____
pusei metų ___
vienam mėnesiui
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Kraujo likvefakcijos (suskys
toj imo) ceremonija kiekvieną 
kartą atliekama su tam tikro
mis iškilmėmis, ant altoriaus pa
statant abudu relikviarus su ta 
kraujo pudra ir arti jų pasta
tant kitą relikviarą su tariamai 
paties šventojo nukirstąja gal
va. Rel ik vi j orių su galva at
nešus, kraujas staiga užverda, 
pradeda kunkuliuoti ir putoti. 
Jei kraujas užverda punktualiai 
ir nustatytu įprastu laiku, nea
poliečiai džiūgauja ir tvirtina, 
kad su miestu viskas bus gerai,

Sveikiname Chicagon atvažiavusius Amerikos Lietu- j 
vių Tarybos atstovus ir Imkime jiems dar ryžtingiau i 
tęsti užsimotą darbą. I

Reuterio pranešimu iš Nea
polio, Italijoje, kaltinimai pago- 
nizmu privertė Neapolio mies
to gyventojus ir arkivyskupą 
kardinolą Oorradd Ursi visomis 
įmanomomis priemonėmis pra
dėti ginti reputaciją savo gar
saus šventojo, Januarijaus, ku
rio “kraujo milteliai” suskystė
ja ir užverda kasmet po 17 kar-

— Alfredas Mikučiauskas ir 
Ona A. Žakas iš Marquette Par
ko apylinkės gavo Amerikos 
pilietybę. A. Mikučiauskas yra 
atvykęs iš Argentinos.

zidentas kalbėjo įtikinančiai ir griežtai. Jis žinojo, 
kad nedarbas prie gero neprives. Nepatenkintų ir gy
vybės nevertinančių žmonių skaičius augo. Jeigu jiems 
nebus darbo, tai jie gali tapti pavojingais. Vieni gali 
nusižudyti, o kiti gali pradėti kitus žudyti.

Reikia pripažinti, kad prezidentas Rooseveltas pa
darė labai daug gero šio krašto gyventojams. Jis sugrą
žino pasitikėjimą ir viltį. Bet Rooseveltas, nepažin
damas apgaulingo Stalino, padarė šio krašto gyvento
jams labai daug žalos. Jis sutiko leisti karo vadams iš 
anksto paskirstyti Europą į karo zonas, nenustatyda- 
mas tikslios taikos konferencijos datos. Jis manė, kad 
dėl taikos konferencijos pavyks netolimoje ateityje su
sitarti, bet iki šios dienos nepavyko. Tuo tarpu sovietų 
karo jėgos, įsistiprinusios Rytų Europoje karo metu, 
ten dar ir šiandien tebesėdi, žiauriausiu būdu išnau- 
dodamos vietos gyventojus.

Prezidentas Rooseveltas mokėjo išjudinti pramo
nę ir gera kryptimi nuteikti žmonių nuotaikas. Visi, 
kurie girdėjome, prisiminsime jo kalbas per radiją, 
kada jis ragino kiekvieną imtis žingsnių depresijai 
baigti. Depresija buvo įveikta ir kraštas pamažu atsi
gavo. Mano gyvenimas taip pat pasikeitė.

Netikėtai ir visai nelauktai gavau kvietimą vykti į 
Lincoln miestelį ir dirbti svarbioje Illinois valstijos in
stitucijoje. Tai Illinois State School. Manau, kad ma
no mokyklos vadovybė galėjo turėti ką bendro su pa
siūlymu imti mane šion įstaigon. Man buvo pasiūlyta 
perimti ir tvarkyti šios didelės įstaigos dantų gydymo 
skyrių. Mano priežiūroje buvo trys dantų gydytojai.

Išvažiavau trumpam laikui, bet toje įstaigoje pra
buvau 14 metų. Paskutinius šešeris metus tvarkiau 
dantų chirurgijos skyrių. Man teko daryti įvairiausios 
operacijos ir buvo nepaprastai gera proga įsigyti didelį 
patyrimą. Operacijoms vartojau anasteziją.

Bažnyčios autoritetai pradeda 
nepatogiai jaustis, kai kiekvie
ną kartą Neapolio katedroje lai
komam kraujui pradedant “vir
ti” kyla neapsakoma maldinin
kų isteriką.

Neapolio katedroje yra dvie
juose brangiuose relikviniuose 
induose laikoma tamsiai rudai 
raudona pudra, kuri pagal pada
vimus yra džiovintas kraujas 
prieš 16 šimtų metų, būtent 305 
metus Romos imperatoriaus 
Dioklecijono įsakymu nukirsto

Popiežius netiki stebuklu; kardinolo 
pravesti tyrinėjimą

Naujienų 261 nr. straipsnyje 
“Kaip išgyventi 167 metus?” ra
šoma, kad Lerik Vietovėje, Azer- 
beidŽane, Kaspijos jūros vaka
rinėje pusėje gyvena Žmogus 
Mislinovas, gimęs 1805 m, ge
gužės 19 d, ir išgyvenęs šiame 
pasaulyje 167 metus.

Gal būt tas Mislinovas ir yra 
išgyvenęs 167 metus, Let iš ki
tos pusės rusų patiektiems da
viniams vargu ar galima pati
kėti. Pagal jų propagandą, pas 
juos žmonės geriausiai išmoks
linti, geriausiai ir ilgiausiai gy
vena ir bendrai pas juos ge
riausias ir laimingiausiais . pa
saulyje gyvenimas. Tuo tarpu, 
dauguma mūsų savo kailiu pa
tyrėme jų “geriausią” gyveni
mą. Tikrumoje, jų “geriausias 
ir laimingiausias” gyvenimas

lietuviams naudingu darbų, suvažiavusiems atstovams 
nušvies praeitais metais atliktus darbus ir parodys, koki 
nerimti jai buvo mesti kaltinimai.

Lietuviams reikia neužmiršti, kad Amerikos Lietu
vių Taryba yra pavergtu kraštu rimtai besirūpinančių 
žmonių sudarytas sambūris Lietuvos laisvinimo darbui. 
Kiekvieno lietuvio pareiga prie šio darbo prisidėti. Tik
tai bendromis jėgomis galėsime atsispirti rušams, oku
pavusiems Lietuvą, ir su rusais bendradarbiauti pasiry- 
žusiems nesubrendėliams.

$22.00
>12.00
>3.00

>12.00
>7.00
$3.00

$23.00
>13.00
$3.50

šeštadienį, lapkričio 11d., Chicagoje prasidės metinė 
Amerikos Lietuvių Tarybos konferencija. Tolimesnėse 
Amerikos lietuvių kolonijose gyvenantieji "atstovai at
vyksta anksčiau, kad galėtų pasiinformuoti apie pasku
tinių dienų įvykius ir pasitarti su centrinėmis organizaci
jomis dėl tolimesnių Amerikos lietuvių bendrų darbų.

Amerikos Lietuvių Taryba buvo sudaryta Antrojo 
Pasaulinio Karo pradžioje, kai sovietų valdžia, susitaru
si su Hitleriu pradėti karą, pasiuntė savo garnizonus į 
Lietuvą ir padarė pirmuosius žingsnius Lietuvos nepri
klausomybei panaikinti ir josios gyventojams pavergti. 
Didesnių Amerikos lietuvių organizacijų vadai jau tais 
laikais numatė, kad kova nepriklausomybei atgauti bus 
sunki, ir kad būtinai bus reikalinga JAV vyriausybės ir 
kongreso pagalba tai kovai laimėti. Buvo sudaryta tokia 
organizacija, kuri būtų ne tik reikalinga JAV politikams, 
bet kuri galėtų sukelti jų susidomėjimą Pabaltijo srityje 
vykstančiais žiauriais rusų išnaudojimo ir pavergimo fak
tais. Tarybos organizatoriais ir steigėjais buvo Dr. Pi
jus Grigaitis, Leonardas Šimutis ir Mikas Vaidyla. An
tanas Olis pradžioje bandė eiti vienišo žmogaus keliu, bet 
netrukus ir jis prisidėjo prie naudingo Amerikos lietuvių 
bendro darbo. Be keturių politinių srovių, prie Amerikos 
Lietuvių Tarybos prisidėjo liberalinis Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje (SLA) ir Romos katalikų savišalpos 
draugija.

Amerikos Lietuvių Taryba jau yra daug padariusi 
Lietuvos laisvės žibintui nešti, okupanto žiaurumams vie
šumon kelti ir ginti lietuvių ir Lietuvos teises galingiau
sios pasaulio valstybės sostinėje, šios tarybos nariai, jų 
žinioje esanti spauda, radijo valandos ir kitos priemonės 
naudojamos laisvės kovoms stiprinti, okupanto sauvalei 
smerkti ir kreiptis į viešą laisvojo pasaulio opiniją, kad 
padėtų pavergtai Lietuvai. Amerikos Lietuvių Taryba 
glaudžiai bendradarbiauja su Vyriausiuoju Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetu ir teikia finansinę paramą.

Amerikos Lietuvių Tarybos labiausiai nemėgsta ko
munistai, o sovietų imperializmui tarnaujantieji lietuviai 
komunistai josios nekenčia. Amerikos Lietuvių Tarybą 
jie niekina ir šmeižia, įtakingesnius jos veikėjus apkalba, 
jų darbą nuvertina. Prieš Tarybą ir josios narius pasklei
džia įvairiausių nepagrįstų išmislų.

Prieš Amerikos Lietuvių Tarybą vedė ir tebeveda ko-
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Darbas Lincoln institucijoje buvo sudėtingas, bet jis 
nebuvo toks sunkus. Turėdamas kelis gydytojus savo 
žinioje, taip susitvarkydavau savo reikalus, kad turė
čiau bent kiek laisvesnio laiko. Be dantų gydymo ir 
priežiūros, turėjau laiko pasiskaityti pačios moderniš
kiausios literatūros. Bedirbdamas Lincolne, pradėjau 
rašinėti straipsnius tais laikais New Yorke ėjusioje 
Gadynėje, mums visiems pažįstamose Naujienose ir 
didžiausios Amerikos Lietuvių organizacijos centrali- 
niame organe Tėvynėje. ,

Be- straipsnių lietuviškoje spaudoje, Lincoln mo
kykloje radau laiko knygai parašyti. Pradžioje para
šiau straipsnius, o vėliau juos praplėčiau ir suderinau 
visą knygą, kurią pavadinau “Dantys”. Teko daug 
dirbti, viską suderinti ir sutvarkyti, kuri, kiek man ži
noma, lietuviams buvo naudinga. Ji dar ir šiandien 
tebeeina. Rašiau apie dantų priežiūrą, kol jie sveiki, 
rašiau apie dantų sveikatą ir, svarbiausia, apie dantų 
grožį.

nių santaupas. Jis išleido visą eilę patvarkymų, drau
džiančių santaupas nusavinti. Be to, jis Įvedė apdrau- 
dą, kuri garantuoja kiekvienam taupytojui jo taup
menų neliečiamumą. Įstatymas liepė apdrausti kiek
vieno taupytojo santaupas iki dešimt tūkstančių dole
rių. Jeigu toki įstatymą būtų pravedęs Hooveris, tai 
respublikonams krašto gyventojai nebūtų davę tokio 
smarkaus smūgio. Tokią apdraudą Įvedė Rooseveltas. 
Visi pasijuto saugesniais, nes jie buvo tikri savo san
taupomis. Jie žinojo, kad jų santaupos yra saugios. 
Daugelis šia apdrauda pasinaudojo. Teko skaityti apie 
kelių taupymo bendrovių direktorių suktumą. Jų žino
ma, buvo nedaug, ir jie jau patupdyti šaltojoj. Ap- 
draudos bendrovei jie padarė didelių nuostolių, bet gy
ventojai nenukentėjo. Ta dešimties tūkstančių dolerių 
apdrauda jiems buvo labai naudinga. Jie atsiėmė kiek
vieną padėtą ir sutaupytą centą. Sunkiau buvo toms 
bendrovėms, kurios jokios apdraudos neturėjo.

Vėliau Rooseveltas panaikino prohibiciją. Kiekvie
nas galėjo nusipirkti degtinės, jeigu taip labai jau no
rėjo gerti. Panaikinus prohibiciją, buvo panąikintas ir 
slaptas degtinės varymas. Sustojo ir nusinuodijimas 
nuo nevykusiai iškoštos degtinės. Anksčiau kiekvieną 
dieną nuo įvairaus “munšaino” nusinuodydavo keli 
žmonės. Panaikinus prohibiciją girtuokliai galėdavo 
nusipirkti švarios degtinės, galėdavo pasigerti, bet ne
nusinuodydavo.

Prezidentas Rooseveltas, protingesnių patarėjų pa
dedamas, įsteigė Work Project Administration, ši įstai
ga parūpino Įvairiausių naudingų projektų ir dąvė dar
bo daugeliui žmonių. Lietuviai bedarbiai taip pat pasi
naudojo šiuo projektu. Be to, jis sukvietė dirbtuvių 
savininkus į Washingtoną ir įsakė jiems atidaryti dirb
tuves ir pradėti darbus. Jis prižadėjo valdžios pasko
las tiems biznieriams, kurie nepajėgtų išsiversti. Pre-
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. Vatikanas tų švento Januari
jaus stebuklų niekada nepripa
žino, o 1969 metais popiežius 
Paulius VI. nuvertindamas visą 
eilę kitų abejotinų šventųjų, jų 
tarpe nukėlė į antraeilius šven
tuosius ir Januarijų, kaip tinka
mą tik vietoje garbinti, bet ne 
visuotinai. Negana to, naujai šią 
vasarą išleistoje italų religinėje 
enciklopedijoje šv. Januarijaus 
“stebuklas“ pavadintas liekana 
iš senųjų barbariškųjų laikų, 
kaip pagoniško kraujo ritualo 
forma.

Neapolio arkivyskupas šokosi 
ginti savo miesto patrono repu
taciją ir paskelbė skiriąs net dvi 
mokslines komisijas —- vieną 
iš Neapolio universiteto profeso- 

i rių ir vieną tarptautišką, ku
rioms pavedama nuodugniai iš
tirti tų “verdančio kraujo” fe
nomenu autentiškumą.

Neapolinė komisija jau suda
ryta ir jai vadovauja to miesto 
universiteto anatomijos profe
sorius Gastone Lambertini, di-1 
dis Januarijaus gerbėjas. Jis pa
sisakė, kad jo tikslas bus “pa
tvirtinti tai, kuo savo širdyse 
yra giliausiai įsitikinę mūsų 
žmonės”. Jis iš anksto pasisa
kė tikįs, kad tuose dviejuose 
brangakmeniais padabintuose 
relikviaruose laikomi rudos spal
vos milteliai “yra koaguliacija 
(sutirštėjusi masė), kuri gyve
na ir kvėpuoja”. Abidvi komisi
jos turi pradėti savo darbą dar 
prieš Kalėdas. Tyrimas truks 
apie tris mėnesius, panaudojant 
modernius instrumentus. Tie 
kraujo milteliai bus tiriami 
prieš, per ir po suskystėjimo.
Pašalins šv. Januarijaus “tetas”

.Norėdamas išlaikyti kraujo 
virimo ceremonijos" moksli'nį 
rimtį, kardinolas Ursi nuvarė ša
lin grupę moterų, besivadinan
čių “švento Januarijaus teto
mis”, savo kilmę išvesdinančių 
iš tų senovės moterų, kurios esą 
susėmusios šventojo kraują gal
vą nukirtus. Tos matronos iš 
nepamenu laikų ceremonijų me
tu katedroje užima pačias pir- 
mąsias garbės vietas, savo riks
mais ir verksmais vadovauda- 
mos masinei susirinkusių minių 
isterikai, dažnai sau pavelyda- 
mos tokius “necenzūriškus” iš
sireiškimus kaip “eikš, na eik 
šen, tu senas smirdaliau, pada
ryk stebuklą!"

yra skurdas, melas* ttaora# W 
vergija.

Amerikoje knygos “Guinness 
book of world records” auto
riai Norris ir Ross Mcwriter, 
norėdami įvairiausiose srityse 
nustatyti rekordus, buvo nusi
statę surasti ir ilgiausiai pa- 

j šaulyje išgyvenusį žmogų. Ru
sai savo daviniuose “Vestnik 
stątistiki” 1969 metais skelbė, 
kad pas juos žmonės ilgiausiai 
gyvena ir tuo laiku jie suradę 
224 vyrus ir 368 moteris, išgy
venusius per 120 metų, nepa
miršdami pasigirti, kad tik dėl 
jų įvestos santvarkos žmonės 
tokio amžiaus susilaukią!

Rusai net pateikė ilgiausiai 
išgyvenusių žmonių vardus, 
pavardes ir vietoves.

Tos knygos autoriams pasi
sekė nustatyti, kad ruseliai me
luoja. Pvz., senelis, tėvas, sū
nus ir sūnaus sūnus visi vadi
nasi Ivan Ivanovič Petrov. Ru
sai pateikia x ir dokumentus, 
kad toks Ivan Ivanovič Petrov 
tikrai jau yra išgyvenęs per 
150 metų. Pasirodė, kad tai 
yra dokumentai ne ant šios že
mės gyvenančio, bet jau seno
kai mirusio jo tėvo ar senelio 
dokumentai. Minėti autoriai 
patyrę tokias rusų apgavystes, 
jų tvirtinimus atmetė. Atme
tė ir kinų tvirtinimą, kad jų pi
lietis Li Chung-jun išgyvenęs 
256 metus. Atmetė ir Biblijos 
teigimus, kad pirmasis žmogus 
Adomas pasaulyje gyvenęs 936 
metus arba Matuzelis 969 me
tus, ir neginčijamai nustatė, 
kad ilgiausiai pasaulyje gyve
no vienas kanadietis Pierre 
Jaubert/ kuris šiame pasauly
je išgyveno 113'metiį ir 124 
dienas. ' -

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrint? visus užrašus, 
kad nejvyktu klaidy, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, koki y vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

va ir mažiau išprusęs, neišsilavinęs ir sunkios lietuvių pa
dėties nesuprantantis elementas. Prie jų prisideda “pasi-! 
rodyti”, “vadovauti” norintieji nesubrendėliai. Rimtam 
darbui jie neturi reikalingos energijos ir patvarumo, 
naujos veikimo užuoganas jie nemoka sumesti, todėl jie 
stengiasi pakenkti ir Amerikos lietuvių vedamam rimtam 
darbui. Bando pakenkti ir į bendruomenės vadovybę įsi
brovę keli frontininkai. Jie bandė pakirsti Alto ekųnomi- 
nį pagrindą, o paskutiniu metu stengiasi sukliudyti Wa
shingtone suruoštus pasimatymus su vyriausybės parei
gūnais ir kongreso nariais.

Praeitą sekmadienį Chicagos lietuviai girdėjo dar 
vieną visai vaikišką Altui kaltinimą. Be pagrindo supy
kęs jaunuolis bandė klausytojams pasakyti, kad Altas 
naudoja veto teisę. Organizatoriai su paskaitininku ne
mokėjo tiksliai pasakyti, ko nori ir ko laukia, pradėjo 
kaltinti Alto vadovybę. Tokiu nepagrįstu kaltinimu tik
tai sau pakenkė, nes parodė visišką veto sąvokos nesu
pratimą. Altas veto teisės neturi ir nieko vetuoti negali. 
Bet nežinojimui galo nėra. Būtų daug geriau, jeigu ne- 
žinėliai stengtųsi pirma žinias patirti, tai tada nereikė
tų ir savo nežinojimo viešai rodyti.

Kiekviena didesnė organizacija ar rimtą darbą dir
bantieji paskiri asmenys dažnai yra kritikuojami be pa
grindo. Tokius kaltinimus Alto vadovybė jau ne vieną 
kartą yra vykusiai atmetusi. Reikia mantyi, kad ir da-

Rugsėjo 19 dienos “stebuklas”

Paskutinįjį kartą per kraujo 
užvirimo ceremoniją praeito 
rugsėjo 19 dieną tų moterėlių 
garbės suoluose nebebuvo kai 
kardinolas Ursi perspėjo susi
rinkusią minią nelaukti ir ne
daryti spektaklio, o patarė to 
šventojo vardu aukoti savo krau
jo transf ūži joms, nes ligoninė
se jo labai trūksta. Vienas ku
nigas dešimčiai tūkstančių su
sirinkusiųjų miniai pasakė: “šį 
rytą mes norime atstatyti pikt- 
žodžiautojų šventam Januarijui 
nuplėštą garbę”.

Likvefakcija (suskystėjimas) 
tą rytą įvyko tik po 42 minučių 
trukusių maldų ir įtempto lau
kimo,-staiga virtusio masiniu 
džiaugsmu: mat, minia prisibi
jojo, kad šventasis bus supykęs 
dėl jo įžeidinėjimo ir nebedarys 
“stebuklo”.

Visai netoli katedros prie kop
lyčios kita — iš 20,000 žmonių 
minia stebėjo kitą, gal dar di
desnį “stebuklą”} kai iš marmu
ro kaladės ištryško raudonas 
kaip tikro kraujo skystis. Kaip 
padavimas teigia, ant tos kala
dės buvo nukirsta šio šventojo 
galva.

Dar 1926 metais buvo Neapo
lio universiteto padarytas to 
reiškinio tyrimas, kurį atliko 
biologijos profesorius, paskelb
damas, kad ant marmuro kaladės 
atsiradęs skystis yra “tikras” 
“žmogaus kraujas”. '

Mokslininkai niekuomet neiš
aiškino, kaip tas sausos pudros 
suskystėjimas ir putojimas įvyk
sta. Vienas prancūzų 18-to šimt
mečio filosofas Montesquieu “iš
aiškino”, kad tatai įvyksta nuo 
šilumos kardinolui savo ranko
se relikviarą laikant ir žmonėms 
jį bučiuojant.. Užkirsdamas to
kiam aiškinimui kelią kardino
las Ursi dabar nebeleidžia žmo
nėms tą relikviarą bučiuoti, bai
gia Reuters savo pranešimą iš 
Neapolio.

Nuo depresijos nukentėjo biznieriai, daktarai ir 
Įvairūs profesionalai, žmonėms dantys skaudėjo, rei
kėjo juos gydyti, bet jie neturėjo kuo užmokėti. Aš ne
galėjau išleisti klijento nepadėjęs jam, nes žinojau, 
kad jam skauda. Kartais net vaistų duodavau, jeigu jų 
turėdavau. Nedarbas sukrėtė ne tik ciceriškius, bet 
visą kraštą. Jis atsiliepė ir Washingtone, kur jokių 
dirbtuvių nėra. Didžiausią triukšmą kėlė Pirmojo Pa
saulinio Karo veteranai. Jie norėjo gauti darbo arba 
kokios kitos paramos, bet iš niekur ji neateidavo.

Kraštą tada valdė respublikonai. Hooveris buvo 
prezidentas. Kalta buvo tarptautinė prekyba, kuri be
veik sustojo. Kalti buvo stambūs bankininkai, kurie 
naudojosi nelaimėmis ir turtėjo neturtingų žmonių 
sąskaiton. Kalti buvo ir Įstahmų leidėjai, kurie nepra
vedė Įstatymų, varžančių netinkamas banko operaci
jas. Teisybė, kad paskolą imdamas žmogus pasižadė
davo nustatytu laiku sumokėti, bet taip pat teisybė, 
kad bankininkas, perimdamas gerokai numokėtą na
mą, pasiimdhvo ir nelaimingo namo savininko santau
pas. Jis pasiimdavo ne tik paskolintą dalį, bet nusi- 
nešdavo visas šeimos santaupas.

Krašte buvo pravesti rinkimai, kurių metu didelę 
daugumą laimėjo demokratai. Prezidentu buvo išrink
tas Franklin Delano Rooseveltas, kuris ėmėsi reformų 
ekonominei gyventojų būklei pagerinti. Pirmon eilėn 
ėmėsi priemonių darbo žmonių indėliams apsaugoti. 
Jis pravedė reikalingus įstatymus, kurie apsaugo žmo-

bet jei kada kraujas atsisako 
virti, jie labai jautriai nusimena, 
spėdami kad kas nors atsitiks 
negero. Pay. 1527 metais neuž- 
virė ir baisus maras miestą iš
tiko, 1835 metais vėl neužvirė 
ir rezultate cholera prasidėjo, 
o 1944 metais, JI Pasaulinio ka
ro metu įvyko nuostolingas Ne
apolio sukilimas prieš vokiečių 
okupaciją.

Nuvertintas j antraeilius 
šventuosius

DIENRAŠTI •‘NAUJIENAS
JOS VISAD RAŠO



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ' 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso* telef.: PROSPECT 8-3229 
Rexid. telot.: WAIbrook 5-5076 

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto,

tos
Savivaldybiniai rinkimai Toronte

Mirė Vytautas Girdzijauskas M lūt JOT.

IUn UI. 239-4683

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

Atedical Building). TaL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Telate PRo*pect 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

š. m. gruodžio 4 d. Toronto 
gyventojai rinks miesto merą ir 
miesto tarybą (City council). 
Ligšiolinis miesto meras, W. 
Dennison, išeina į pensiją — to
limesnei kadencijai nebekandi- 
datuoja, todėl Toronto gyvento
jai turės išrinkti naują šio mies
to galvą iš keletas esamų (be
rods, iš 4-rių kandidatų — tri
jų vyrų ir vienos moters). Mums, 
lietuviams, priimtiniausias iš 
kandidatų yra Tony O’Donohue, 
ligšiolinis miesto aldermanų pir
mininkas, kuris ligi šiol, kartu 
su žmona Aldona (lietuvaite), 
yra parodęs mūsų Bendruome
nei daugiausiai palankumo ir 
draugiškumo.

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 71 tt STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rwid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad.. penktadienį nuo 1—5, treč. 

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 Ml 3-0001.

GRADINSKAS
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBIAIS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1498

LIETUVI, EIK PAS LIETUVIU

(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

Kandidatas f merus Tony 
O’Donohue savo programinėje 
deklaracijoje ne tik neužmiršo 
prisiminti bolševikinio imperia
lizmo padarinių, bet išreiškė 
ir pažadą padėti raudonųjų nu
skriaustosioms aukoms.

Kas liečia naujos Aldermanų 
tarybos (City council) išrinki
mą, mums, lietuviams, derėtų 
rinkimų metu prisiminti tuos al- 
dermanus (geriau pasakius, už
miršti), kurie visiškai neseniai 
pabalsavo pasikelti sau algas 
100% (jų pavardės buvo toron
tiškė j angliškoj spaudoj ir “Tė
viškės žiburiuose”). Be viso ši
ta, dar ir pensijas sau jie nu
balsavo užpakaline data, siekian
čia net 1937 m. Tai, visdėlta, 
akiplėšiškumas — tikras inflia- 
cijinis triukas.

Stasys Jokūbaitis į 
švietimo Tarybą

Dar kas charakteringa, įsidė
mėti ir prisimintina mums, lie
tuviams, kad šiuose rinkimuose 
į nepolitinįį postą — Toronto mo
kyklų patikėtinio pareigoms 
(Board of Education Trustee) 
antrojoje apylinkėje (Ward 2) 
kandidatuoja lietuvis Stasys 
Jokūbaitis.

Kadangi mes, lietuviai, ligi šiol 
miesto tvarkymo aparate dar 
jokiame poste neturėjome savo 
tautiečio, tad jo kandidatūra 
mums ypatingai įsidėtina ir vi
sokiausiais būdais — ypač lėšo
mis ir balsais — remtina.

1972 m. spalio mėn. 24 d. po 
ilgos ir sunkios ligos Vilniuje 
mirė prof. dr. med. Vytautas 
Girdzijauskas. Buvo pašarvo
tas Vilniaus universiteto Aktų 
salėje. Spalio 26 d. Palaidotas 
Antakalnio kapinėse.

Gimė 1904 m. birželio 2 d. 
Šauklių km., Šimkaičių vis., 
Raseinių apskr. Mokėsi Rasei
nių gimnazijoje. 1930 m. baigė 
V. D. universiteto medicinos 
fakultetą. Bestudentaudamas 
priklausė studentų socialdemo
kratų “žaizdro” draugijai. 
Kaip gabus studentas ir gerai 
baigęs medicinos fakultetą bu
vo paliktas universitete Anta
no Jurgelifino vadovautoje 
mikrobioligijos katedroje la
borantu ir asistentu. 1933 —

“Park Lithuania” Toronte

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEL1UNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVE.

Talaf. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71stxSTREET

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

GEL£S VISOMS FKUGOMS 
BEVERLY MILLS GtLINYClA 

2443 WEST 63 ra STREET 
r»l«fonal: PR UMXi ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

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

. Apdraustas perkrausimas . 
iš Įvairip atstumy.

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: F Rentier 6-1882

Toronto lietuviai turi visiškai 
realias viltis iš daugelio Toron
to mieste esančių parkų ateity
je vieną iš jų matyti “Park 
Lithuania” vardu.

“Park Lithuania” vardo par
kas numatomas tarp gatvių: An
nette, Indian Grove, Humberside 
ir Keele. Tam reikalui sudary
tas komitetas, kurio pirmininku 
ir iniciatoriumi yra St. Jokūbai
tis, nariai: K. Rusinas, B. Sap- 
lys, D. Keršienė ir H. Steponai
tis (advokatas). Lietuvių Ben
druomenė atstovaujama pirm. 

J. Karpio. Parką įsigyti rūpina
si Bendruomenės vardu.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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 vaL 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Toronto VI. Putvio šauliu 
kuopos susirinkimas

Susirinkimas įvyko lapkričio 
5 d. 5 vai. p, p. šv. Jono Krikšty
tojo parapijos salėje. Tai buvo 
pusmetinės veiklos apžvalginis 
susirinkimas.

Visi šauliai ir šaulės (kurie 
turi uniformas) susirinkime da
lyvavo uniformuoti. Ta proga 
spaudos foto reporteris St. Dab- 
kus padarė kuopos šaulių nuo
trauką, o šaulys Stočkus pade
monstravo savo darytą kultūri
nį filmą iš šaulių veiklos, To
ronto lietuvių “Anapilio” sody-

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

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

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

uždaryta.
Rex tel.: 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., antradM 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 
OfiM» telef.: HEmlock 4-2123 
Retid. telef.: Glfrson 8-6195

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

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

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
Įb dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VaL: d_ 4 ir 6—B. šeštadieniais 9—1.
2850 Wast 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: 'PRoapect 6-5084

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

> "-----

LIETUVOS VARDO KILMĖ
. Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuviu tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuosė 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. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, UI 60608

KNYGOS ANGLU KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės Įspūdžiai ako 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. JasmifMS, A KISS «N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina S2.50.

Kristijoną* Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Jiado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybėm ir jos kaimynų istorija 
211 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 at 
piniijinę perlaidą. _ ' .

1739 South Halsted Street, Chicago. IIL 6060h

A- v--?: rX;-i;?vĄ ^Vl^X'" V ' ■■'“"

bai pamatų prakasimo, lietuviš
kų kapinių lankymo, mirusiųjų 
pagerbimo šauliams padedant 
vainikus ir 1.1.

Susirinkimui pirmininkavo 
kuopos pirm. Jokūbaitis, sekre
toriavo šaulys Gulbinskas.

(Pirmininko padarytame ilges
niame pranešime paaiškėjo kuo
pos ligšiolinė veikla. Kiek ilgė
liau buvo apsistota prie bendros 
veiklos su kitais pabaltieciais 
veteranais — latviais ir estais, 
šioje bendroje veikloje (rotaci
ne tvarka) pirmininkai kasmet 
keičiasi: šiemet visų trijų kraš
tų veteranams vadovauja lietu
vis šaulys Jonikas. Toliau pirmi
ninkas prisiminė ir kitos šieme
tinės veiklos aspektus, kaip tai 
dalyvavimą kaimyninės Algir
do vardo šaulių kuopos 5 metų 
gyvavimo sukaktuviniam paren
gime Hamiltone, Jaunimo cen
tre, Estijos veteranų festivaly
je Toronte, kur estų dalyvauta 
iš viso pasaulio — Vokietijos, 
Australijos, JAV ir kitur, — net 
invalidų vežimėliuose.

Taip pat Toronto šauliai tu
rėję savus atstovus ir tolimame 
Kennepunk Port, Me., kur nuo 
liepos 8 d. vykusi Kultūrinė sa
vaitė. Tenai paskaitas skaitė 
prelengentai: Em. Putvytė, dr. 
Mantautas, jr.,\Vliko pirm. Va
liūnas, Gintaras,? Karosas ir kt.

Taip pat mūšų torontiškių šau
lių dalyvauta Vengrijos sukili
mo minėjime. Atstovai buvo 
uniformuoti ir su sava vėliava.

šaulių moterų veiklos prane
šimą padarė šaulė Jonikienė, 
kuopos iždo stovį nurodė ižd. šau
lys Mockus, o kuopos šaudymo 
davinius išryškino šaud. vado
vas Savickas. -Ta proga įteik
tos laimėjusiems trofėjos.

Gautųjų raštų skaitymo ir su
gestijų siūlymo punktuose pri
minta, jog artėja VI. Putvio 
šimtmetinė gimimo sukaktis, 
Klaipėdos atvadavimo sukaktis, 
karių veteranų “Ramovės” Ha
miltone dešimtmetis, kur toron- 
tieciai kviečiami dalyvauti, St. 
Catharines šaulių šventė ir t. t. 
Be to, nutarta globoti šaulių at
stovų suvažiavimą, kuris įvyks 
Toronte 1973 m. balandžio mėn. 
Iškeltas pasiūlymas Toronto 
šauliams visapusiškai prisidėti 
prie Lietuvių Namų piniginio 
vajaus. Susirinkimas baigtas 
Tautos Himnu. (p. a.)

1934 m. tobulinosi Vienos uni
versitete, 1935 — 1936 m. Pa
ryžiaus Pasteuro Institute ir 
1938 m. Berlyne. Iki 1940 m. 
buvo mikrobiologijos katedros 
asistentu ir dėl katedros vedė
jo prof. A. Jurgeliūno senyvo 
amžiaus atlikdavo daugumą 
šio skyriaus mokslinių ir mo
kymo darbų. 1939 m. išlaikė 
egzaminus apgynė disertaciją 
ir įgijo medicinos mokslų dak
taro laipsnį.

1940 m. profesorius mikro
biologijos katedros vedėjas ir 
Lietuvos Higienos Instituto di
rektorius. 1940 m. birželio 15 
d. rusams okupavus Lietuvą 
paskirtas sveikatos komisaru. 
1941 m. birželio mėn. 22 d. ki
lus karui pasitraukė Rusijon. 
1941 — 1942 m. buvo Permės 
Medicinos Instituto epidemio
logijos katedros vedėjas, 1943
— 1944 m. Maskvos centrinio 
gydytojų tobulinimosi institu
to epidimiologijos katedros 
profesorius. 1944 m, grįžęs 
Lietuvon iki 1945 m. tęsė Svei
katos komisaro pareigas. 1944
— 1947 m. buvo Vilniuje Rau
donojo Kryžiaus draugijos val
dybos pirmininkas. 1944 — 
1963 m. Vilniaus universiteto 
mikrobiologijos katedros vedė
jas. 1946 — 1957 m. Lietuvost 
Eksperimentinės medicinos ir 
onkologijos instituto direkto
rius. Nuo 1955 m. Lietuvos 
mikrobiologų, epidemiologų, 
infekcionistų draugijos pirmi
ninkas.

Nuo 1946 m. Lietuvos Moks
lų Akademijos narys korespon
dentas ir nuo 1963 m. šios Aka
demijos chemijos ir biologijos 
mokslų skyriaus akademikas 
sekretorius.

Prof. V. Girdzijauskas parašė 
ir paskelbė daugiau kaip 50 
mokslinių darbų mikrobiolo
gijos, epidemiologijos, sveika
tos apsaugos ir kitais klausi
mais. Pažymėtini — “Lytinių 
liaukų, skydinės liaukos, jlj 
hormonų ir gi. parathyreoideae 
įtaka aghutininams pasigaminti, 
Kaune, 1939 m., Medicininės, 
mikrobiolo^jos praktinis va
dovas” ir parengtas medicini
nės bakteriologijos- vadovėlis 
studentams. < R. K.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

♦

— Šauliu 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. Kavutė su 
užkandžiais visiems veltui.

V. D. šaulių kuopos vadovybė

— Chicagos Lietuvių Našlių, Naš- 
liukiy ir Pavieniu 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
gimui susirinkimo gros šokiams Jur
gio Joniko orkestras. Valdyba kvie
čia visus gausiai dalyvauti. V. C.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI !R PA
M w mUįCVIENA hir^

Meilė... nesidžiaugia iš neteisybės, bet džiaugtas] S Hosea.

s i

Ar mano mintyse yra tvirtai nustatyti tiesos ar netiesos 
aŠ sutinku pilnai su tiesa ir esu grieštai priešingai 
dos nepagirsiu netiesos, bet būsiu jos pasmerkėju, net ir 
kur galėčiau turėti kokią nors naudą iš ios? Ar aš sutinku su 
kad negalėsiu pasilikti nesidžiaugęs iš tiesos ir iš jos pasinekimof nors 
ir panaikintų nekurtas mano pirmiau padarytąsias nuomones, arba pakenktų 
nekultai mano žemiškai naudai? Dievo meilė apie kurią rašo šioje vietoje 
Apaštalas, parodydamas kad ją tur turėti visi Dievo žmones, yra tai meilė 
daug aukštesnė už savimylą; jis kalba apie tokią meilę, kuri paremta patvir-*4 
tintais jnindpais, kuriuos diena po dienos turime aiškiau pažinti ir visados 
pildyti, nežiūrint kiek tai mums kaštuotų.

dos

taus

stos pašare, Jis pieigs oaznycią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
uun aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris* 
myčia. Į visus Šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 

kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavai te, jei 
tokiu adresu: Mr. F. Zavlst, 3715 West 66th Street, Chicago, 

60629. V
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

sags;

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■ t -s— - , 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:
Chicago?
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Ansociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME
KOPLYČIŲ

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ROCKFORD, ILL.
Ir vėl mirtis

Rockfordo lietuviai buvo ap
siraminę, kad ilgą laiką mirtis 
nepasirodė. Ilgai sirgęs šv. An
tano ligoninėje mirė Antanas 
Sapiega, išgyvenęs 87 metus. Tai 
gražus amžius.

Gimė ir augo Lietuvoje, atvy
ko į šią laisvės šalį laimės ieš
koti, pagaliau apsigyveno Rock- 
forde, buvo jaunas, tvirtas, jo
kio darbo nebijojo, išmoko sta
liaus darbą ir dirbo baldų fabri
ke. Sukūrė šeimyninį gyvenimą 
su Lucy (švedų tautos), užau
gino sūnų Alan. Kai buvo jau
ni ateidavo į lietuvių parengi
mus. Išgyveno Rockforde 32 
metus. Paliko nuliūdusią sa
vo žmoną Lucy, sūnų ir daug 
anūkų. .

Reiškiu užuojautą likusiai 
žmonai, sūnui ir giminėms.

žvalgas

JOSEPH BALAŠIU5

Mirė 1^72 m. lapkričio men. 
dieną, sulaukęs 81 metų am

žiaus. Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 70 metų. 

. Paliko nuliūdę: sūnus Donald 
Balasius, marti Helen, 3 anū
kai — Cynthia, Michael ir Mary 
bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko 
koplyčioje, 3354 So. Halsted 
Street.

šeštadieni, lapkričio 11 dieną 
8:30 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Sv. Ka
zimiero Lietuviu kapinėse.

Visi a. a. Joseph Balašius gi
minės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir ; atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:

SOnua, marti, anūkai.
Laidotuvių Direktorius

las J. Ridikas. Tel. 927-1911,

8

Povi-

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YAru? 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Ckero, III Phone: OLympic 2-10UX

PETRAS BIELIŪNAS
♦348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfeyelle 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublk 7-1213
2814 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6372
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-19U

---------   ,-----—, —
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DĖL LAPŲ DEGINIMO

PARDUODAMA
Sofija Milasevičienė,

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Springfielde, 
ir Urbanoje ta- 
kad lapų degi- 
bendrucmenėse

Vandens sportas 
kietas žaidimas, 
moterys

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Statyba ir Remontas

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir (rengimai

— Cornell Parko .prievaizdos 
J. Venckaus sudaryta jaunučių 
futbolo komanda Cardinals, lai
mėjo I-mą vietą Chicagos piet
vakariuose.

vadovaujamas 
Ditkienės

Ramonio orkestras 
šalta ir karšta vakarienė 
dol. Rezervacijoms skam- 
776-3688 arba 247-1131.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujansi kraustyme 

įrankiai Ilgu metų patyrimas.

HELP WANTED — MAUE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkiy

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato 
J. B. KONČIAUS knyga

— Ford City Prekybos centro 
Peacock salėse dabar yra Eco
nomist laikraščio suorganizuo
ta namų apyvokos reikmenų 
ir daiktų paroda. Lankymo lai
kas 2—10 vai. popiet. Uždaro
ma lapkričio 12 d.

PRESS MAN 
MILLER SIMPLEX 

Good transportation. 
HOSPITAL INSURANCE 
SMALL SHOP. 
SALARY OPEN. 
Call 11:00 A. M. 2:00 P M 

FI 6-5133

MISCELLANEOUS FOR. SALE 
(vairūs Pardavimai

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

, nebus mokesčių pakėlimo ir kad 
[jis stengsis mokesčius kiek gali- 
i ma sumažinti.

♦ Čikagos skaučių-tų ansamb
lis pasirodys š. m. lapkričio mėn 
12 ir 19 d. 3 vai. Jaunimo Cen- 

Čika- 
cho- 
taut

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, HI. 64637. TeL Y A 7-59W

Brangenybėj, Laikrodžiai, Dovanot 
viaomj progom*.

3237 WEST 63rd ST.,' CHICAGO

Telef. 434-4660

HELP WANTED — MAUE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkių

PARDUODAMAS 1971 m. Chrysler- 
Newyorker automobilis, kaip naujas 

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

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

Didelis pasirinkimas (vairiu prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

State Attorney Edward V. Han 
rahan Įstaigoje padėjėjais, ir sky 
rių vedėjais. J. Gibaifi 
veiklus lietuviško jaunimo tar
pe, K. Šidlauskas dalyvauja 
Amerikos Lietuvių Taryboje.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Ta>»omi auto motorai, stabdžiai, 

tune-up« Ir t. t.
024 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-„27
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PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

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

M. A.ŠIMKUS
Real Ectate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-745$ 
Beto daromi ir liudijami ^vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekso Ambrase knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu Ir pa»lę*ti:

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

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 MŪRINIS 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

— Lapkričio 11 d. Garfield ir 
Lincoln Parkų gėlynuose atida
roma chrizantemų paroda. Tą 
dieną 2:30 vai. popiet Field Mu
ziejuje bus rodomas filmas 
apie Havajus.

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

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

TEL. — 776-5*31
Aniceta* Garbačiauskas, *av.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

NOTARIATAS — VERTIMAI

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10%. iki 50% nuolaida,' Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 84421
S200 So. WESTERN AVE.

10 AKRŲ GRAŽAUS MIŠKO 
arti vieškelio, ežero. Nereikia imo- 

kėjimo. Tik $19 per mėnesį. 
Skambinti angliškai.

Tel. 282-4155

A. A L. INSURANCE A RIALTY 
A. L A OR A1TIS 

INCOME TAX 
4645 S«. ASHLAND AVI. 

LA 3-1775 
(Currency Exchange l*taig<4) 
Plgū* automobllly draudimai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

♦ Chicagos Lietuvių Medžio
tojų - Meškeriotojų Klubas kvie
čia visus į Metinį banketą, lap
kričio 18 d. 7:30 vai. vak. Mar
quette salėje, 6908 So. Western 
Ave. Meninę programą išpildys 
Waukegano - Racine sekstetas 
“Viltis”, vadovaujamas muz. 
Reginos Ditkienės. -šokiams 
gros 
m as, 
tik 5 
binti

— Vincas Tamošiūnas, šau
lių S-gos tremtyje centro valdy
bos pirmininkas, atvyksta šį sa
vaitgalį organizacijos reikalais 
iš Detroito į Chicagą.

— Juozas Venckus iš I^os An
gles vadovauja Jaunimo petici
jos parašų rinkimo akcijai LB 
Vakarų apygardoje. Kituose 
JAV rajonuose veiklą koordi
nuoja Juozas GaHa, Romas Kas
paras ir Robertas Selenis.

— Popietė su B. Pūkelevičiū- 
te. Lapkričio 19 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose rengiama 
kultūrinė popietė, skiriama su
sitikti su rašytoja ir aktore-reži- 
sore Birute Pūkelevičiūte, susi
pažinti su jos kūrybinėmis ap
raiškomis. Pradžia 4 vai. p. p. 
Popietės rengėjai — Lietuvių 
Moterų Federacijos Chicagos 
Klubas ir Lietuvių Tautiniai 
Namai — kviečia visus lietu
vius popietėje dalyvauti. (Pr).

— Dr. Šilbajoris, Columbus 
u-to profesorius, bus pagrindi
nis kalbėtojas “Šatrijos” ruošia
mam rašytojo Antano Vaičiu
laičio literatūros vakare, lapkri-

— Akt. Juozas Valentinas re
žisuoja Grandies statomas Lie
tuviškas vestuves. Lapkričio 18 
d. Grandies ansamblis bus Cle- 
velando mieste su Lietuvišku 
vestuvių ištraukomis. Dainų 
mokytoja yra sol. Audronė Si
monaitytė. Vestuvinės kapelos 
pagrindinį sąstatą sudaro dr. L. 
Ragas — smuikininkas. Dainė 
Narutytė — klarnetiste ir Ąžuo
las Stelmokas — akordeonistas. 
Anksčiau buvusius Chicagoje 
Lietuviškų vestuvių pastatymus 
visuomenė palankiai sutiko ir 
gausiai dalyvavo.

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

qualified man. Many benefits.
Steady work.

650 So. 28th AVE.
BELLWOOD, ILL.

— Seselė M. Mary Terence, 
SSC., Marijos aukšt. mokyklos 
mokytoja ir 24 tos mokyklos 
senjorės dalyvaus trijų dienų 
antisubversyviniuose semina
ruose Milwaukee, Wis. Tuos 
seminarus organizuoja Chris
tian Anti-Comunism Crusade, 
kurios centras vra Californiios 
valstijoje. Seminarus remia 
studentų, jaunimo bei jų mece
natų organizacija Young Ame
ricans for Freedom. Paskaiti
ninkų tarpe bus lietuviams ži
noma Juanita Castro, taip pat 
kiti komunizmo ir pasimetusios 
naujosios kairės žinovai.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-2233

— Violeta Baltušauskaitė pa
rinkta atlikti programą ir mo
deliuoti Jones aukšt. komerci
nės mokyklos metinėje šventėje 
ir madų parodoje. Šalia aukšt. 
mokyklos kurso,/ ji studijuoja 
stenografiją.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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 rgsys, gazo šilima, gara
žas. $26,000.

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

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

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

DVIEJŲ ŠEIMŲ 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.

o '* - ■’ ' 'S.

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

— Jonas ir Ida Valauskai iš 
Lemonto apylinkės, sėkmingai 
likvidavę nuosavybes,' išvyko 
nuolatos gyventi . St. Peters
burg, Fla. Jie dalyvavo Vil
niaus krašto lietuvių ir kitose 
organizacijose uoliai prisidėda
mi prie bendrų reikalų darbais 
ir lėšomis.

Povilo Milaševičiaus žmona, be
sidarbuodama namuose, gavo 
lengvą širdies priepuolį. Ji pas
kubomis buvo nugabenta į Co
lumbus ligoninę, kur taisosi 
specialistų gydytojų priežiūroje. 
Tuo tarpu jos dar negalima lan
kyti, bet palinkėti, kad pasveik
tų, tai galima.

— LB Vidurvakarių apygar
dos Jaunimo peticijos kvota yra 
160.000 parašų. Iki šiol jau yra 
surinkta apie vienas penktada
lis. Kai kurios vietovės vra sa- V
vo kvotas net peryiršijusios, bet 
yra ir tokių, kurios toli atsiliku
sios. Pasistenkime ne tik patys 
pasirašyti, bet pas kaimynus bei 
darbovietėse rinkti parašus, kad 
paremtumėm lietuviško jauni
mo pastangas, prašant paverg
tai Lietuvai laisvės per Jungti
nes Tautas. Peticijų blankai yra 
gaunami LB apylinkių valdybo
se ir Margučio raštinėje. Peti
cijas su parašais reikia grąžinti 
iki š. m. gruodžio 31 d.

TEISYBĖ LAIMI
6 KAMBARIŲ gražus apkaltas me

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

KAMBARIŲ MŪRAS. 1% vo
nios. Iškelti vamzdžiai. Įrengtas beis- 
mantas. Kilimai. Garažas. Arti ofiso. 
Pamatęs, kitd 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 paujas 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. 526,000.

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.

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

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

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

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metu 
mūras. • 2 vonios. įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32 000

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

Valdis R eal Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

Ogilvie vietoje Illinojuus gu
bernatorium išrinktas Dan Wal
ker savo pirmoje porink įminėję 
kalboje spaudos konferencijoje 
Palmer House, C.hicagoje. už
tikrino, kad Crosstown greitke
lis nebus statomas, kol jis bus 
gubernatorių. Reiškia, tūkstan
čiai žmonių, kurie būtų priver
sti palikti savo namus ir kraus
tytis kitur, per ateinančius 4 me
tus to rūpesčio neturės.

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

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67.500..

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios 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.

GRAŽŪS 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, 
‘ildvmas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000. '

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AI. R FT. E A KITS TEL ZW.V

tre. Jame dalyvauja visi 
gos skaučių-tų tuntai su 
rais, dainomis, kanklėmis, 
šokiais; baletu ir t. t.

Bus inscenizuota pasaka 
pa” ir Čiurlionio “Karalių pasa
ka” - montažas. Pakvietimus 
galima gauti Marginiuose, 2511 
W. 69 St. ir spektaklio metu 
prie įėjimo. Visa Čikagos visuo
menė ir jaunimas kviečiama at
silankyti ir paremti skautiškas 
pastangas. (Pr).

SKAITYK 1 ATS IR PARAGINO 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa Chicagoje paskyrė Nau
jienoms 50 dol. paskelbto va
jaus proga, kaip savo įnašą pa
remti lietuviškai spaudai, Kuo
pai vadovauja Vladas Išganai- 
tis, tos organizacijos Garbės na
rys. šaulių organizacija su sa
vo skyriais įvairiose lietuviško
se apylinkėse organizuotai da
lyvauja lietuviško gyvenimo 
įvairiose srityse, taip pat prisi
deda prie bendrų darbų pastan
gomis ir lėšomis.

• AUTOMATIC CHUCKER — SETUP
WARNER - SWASEY — GISHOLT '

1st AND 2nd SHIFT

TURRET LATHE — SETUP OPERATORS
AND OPERATORS

1st AND 2nd SHIFT

AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP 
BROWN & SHARPE

1st AND 2nd SHIFT .

ELECTRICIANS
ELECTRONIC BACKGROUND AND SOME INDUSTRIAL EXPERIENCE.

TOOL GRINDER
1st SHIFT

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

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

POWERS REGULATOR
3100 WEST OAKTON SKOKIE, ILL.

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

A. T Via AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBIS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREIT

Tel.: REnubHc 7-1941

- Teisininkai Jonas Gibaitis
Kazys Šidlauskas tarnauja'čio 18 d. Jaunimo centre.

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

Excellent opportunity for 
advancement.

650 So. 28th AVE.
BELLWOOD, ILL.

— polo Kalifornijos universitete yra gan 
___ , nors komandose kartu dalyvauja vyrai ir 
Kaip dešinėje matosi, dėl kamuolio kietai ko

vojama.

NAMŲ VALDYMAS

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

nepakenks Illinojaus valstijos 
aplinkos kokybei. Lapų degi
nimo draudimas lieka galioti 
40 mylių radiusu nuo Meigs 
Field. Lapus deginti nebus lei
džiama žemo oro spaudimo die
nomis.Illinojaus Taršos Kontrolės 

Taryba nuėmė draudimą, tai 
yra leido lapus deginti mažose 
vietovėse, kur gyventoji^ yra 
nedaugiau kaip 2,500. Padariusi 
apklausinėjimus 
Joliet, Macomb 
ryba įsitikinusi,

Be to, Walker prižadėjo, kad'nimas mažose




