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AZIAVIMAS
PROTESTAVO DĖL STRAIPSNIO

PRANCŪZIJOS LAIKRAŠTYJE
Eltos bendradarbis informuoja iš Prancūzijos, kad tenykš

čiai oficialūs sluoksniai esą užėmę Lietuvai palankią liniją. Kai 
pvz. parlamento narys — komunistas F. Billoux prabilo net apie 
tautų žydėjimą Sovietijoje, tai M. Becanio (UDR) ironiškai pata
rė jam nuvykti į Lietuvą. Kai “La Nation”, Prancūzijos vyriausy
bės organas įdėjo Lietuvai palankų straipsnį, tai sovietų ambasa
dorius P. Abrasimov įteikė protesto notą Prancūzijos vyriausybei.

Vyriausybė gavo ir kitą šio 
ambasadoriaus notą, kuomet lie
pos 11 d. Vidaus reikalų minis- 
teris R. Marcellin priminė, kad 
Sovietų Sąjungoje bet kokia opo
zicija uždrausta ir kad tie, ku
rie kritikuoja sovietų režimą, 
yra talpinami į psichiatrines li
gonines. Rugp. 10 d. France- 
Inter radijo Jean Grandmougin 
visą “Interpanorama” paskyrė 
Lietuvos įvykiams. Bendrai pa
ėmus, nuo gegužės iki rugsėjo 
mėn. Prancūzijos spaudoje tilpę 
net 149 straipsniai bei žinios apie 
Lietuvą. (E)

IŠ VISO PASAULIO

Australų unijos
Mažas vietnamietis berniukas tarp kare griuvėsiu padeda šeimai sutvarkyti galvijus 

nius buivolus. Dauguma Vietnamo vaiky nežino kas tai yra taika.
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SALISBURY. — Rodezija šeš
tadienį paminėjo savo nepriklau
somybės 7 metų sukaktį. Bri
tanija dar vieneriems metams 
pratęsė boikotą, tačiau atleido 
kai kuriuos suvaržymus Rode- 
zijos žmonėms. Anglai galės 

. siųsti siuntinius į Rodezija, Bri
taniją pripažins Rodezijos vedy
bas ar skyrybas, Rodezijos gy
ventojai galės apsidrausti britų 
draudimo įstaigose.

NICOSIA. — Prieš Kypro pre
zidentą Makarios buvo organi
zuojamas sąmokslas, policija su-

, r • j • ėmė tris tautinės gvardijos kari- 
VadaS LlGtUVOie Įninkus ir vieną studen tą, kurie

J ! planavę vyskupą Makarios nu- 
Sydnejaus “The Advertiser” į žudyti.

rugsėjo 27 d. laidoje patalpino 
ilgoką straipsnį apie John Scott, 
didžiausios Australijos Metalo 
Darbininkų profesinės sąjungos 
(170,000 narių) pirmininko įspū
džius apie jo penkių savaičių ke; 
lionę po Sovietų Sąjungą," kur 
jis buyęs pirmą kartą. Straips
nis pavadintas “Pietų Australi
jos socialistas pergyvena šoką 
Rusijoje”. Anot jo paties, jis 
vykęs į Rusiją “su žvaigždėmis 
akyse”, tačiau jos dabar gero
kai nublėsusios. Nors jo socia- 
listiški įsitikinimai nesusvyra- 
vo, jis atvirai pripažįsta, kad 
toli gražu ne viskas tvarkoje va
dinamajame darbininkų rojuje 
komunistinėje Sovietijoje.

Pirmiausia keliauninkui buvo 
parodyta Lietuvos sostinė Vil
nius, ir čia apžiūrėjo įrankių 
gaminimo fabriką, kuris išlei
džia 35 mil. grąžtų per metus. 
Australiečius pritrenkė tai, kad 
tie patys žmonės yra ir admini
stracijoje ir prof, sąjungose, t. 
y. įstaigose, kurios turėtų ginti 
darbininkų reikalus. Jie tuojau 
supratę, kad profesinė s-ga dau
giau rūpinasi kaip padidinti pro
dukciją, negu kaip pagerinti dar
bininkų būklę. Į australų klau
simą, ar darbininkai nestreikuo
ja, buvo atsakyta, kad jie nega
li prieš save 
nes fabrikas 
Apie 45 klm. 
žiūrėjo širdis 
riją su 250
esanti jauki, bet kliniška švara 
nesiekia Australijos ligoninių 
reikalavimų. “The Canberra 
Times” spalio 5 d. aprašė astuo
nių teismą Vilniuje.. (E)

MADRIDAS. — Antradienį 
buvęs Argentinos prez. Peronas 
išvyksta iš Ispanijos į Argenti
ną. Jis pakeliui sustos Romo
je ir Argentinoje pasirodys penk
tadienį.

e BELFASTAS- — Teroristai 
sužalojo, padėję bombą, 200 me-' 
tų senumo Caledono pilį. Jos sa
vininkas, buvęs britų armijos 
majoras. Ulsterio Gynybos pul
ko karininkas, nebuvo sužeistas.

DERYBOMS SU ŠIAURĖS VIETNAMU
SAIGONAS. —Generolas Haig, dr. Kissingerįo pavaduotojas.

'•. baigė susitikimus su P. Vietnamo prezidentu Thieu ir aplankęs 
. dar Kambodijos, Tailandijos ir Pietų Korėjos Vadus, grįžta. į 
Washingtona. Agentūros UPI žiniomis, prezidentas Thieu įteikęs 
generolui Haig laišką prezidentui Nixonui. Thieu sutikęs, kad 
.Amerika tęstų derybas su Hanojumi dėl taikos sąlygų, dėl karo 
paliaubų! ir-belaisvių, paleidimo, tačiau kartu pabrėžęs, kad Pietų 

. Vietnamo jokie Amerikos -susitarimai -nesaisto, jie-nesiderina 
su P. Vietname interesais.

FRANCISCO, Ind. — Vyras, 
nusipirkęs seną namą, rado ant 
aukšto 101,827 dol. Jis pranešė 
policijai, kuri surado buvusią na
mų savininkę, našlę, kuri aiški
no, kad jos vyras slėpdavęs pi
nigus nuo jos. Našlė ir naujas 
savininkas, pasibylinėje, nutarė 
pinigus pasidalinti, bet, sumo
kėjus federalinius ir valstijos

Prezidentas Thieu pareiškęs 
generolui Haig, kad Hanojus ir 
Viet Congas turi derėtis dėl karo 
paliaubų ir su Saigono vyriau
sybe. Sutartys, po kuriomis nė
ra Saigono atstovų parašo, nė
ra Saigonui privalomos vykdyti, 
paaiškino prezidentas Thieu.

Karo lauke didesnių mūšių P. 
Vietname nebuvo, tačiau komu
nistai apšaudė artilerija ir mi
nosvaidžiais 84 vietoves. Ameri
kos kovos lėktuvai ir didieji bom-

“Be skausmo gali 
nukirsti medi”

pačius streikuoti, 
priklausęs jiems, 
nuo Vilniaus ap- 
ligoniams sanato- 
lovų. Sanatorija

Viešnia Vilniuje
Ok. Lietuvoje dešimt dienų 

viešėjo Ugnė Karvelis (Karve
lytė), Paryžiaus Gallimard lei
dyklos užsienio literatūros sky
riaus direktorė. Rašytojų Są
jungoje įvykusiame pokalbyje 
buvo aptartos lietuvių rašytojų 
kūrinių vertimo į prancūzų kal
bą sąlygos.

Ruošiamasi parengti lietuvių 
poezijos ir apsakymų antologi
jas ir stambiosios prozos verti
mų prancūzų kalbon. Viešnia pa
siūlė parengti bei išleisti Pa-

mokesčius, atidavus atvokatams rbonešiai daužė priešo tiekimo ke- 
^ •lius ir sandėlius šiaurės Vietna- 'JJv *

me ir Laose. Komunistai su
stiprino oro gynybą savo vals
tybės pietiniame gale ir numu
šė tris amerikiečių lėktuvus, ka
ro laivyno A-7 tipo. Du lakūnai 
buvo išgelbėti, tačiau vienas lai
komas dingusiu.

JAV armija perleido vietna-

virš 40,000 dol., abu tegavo 
7,241 dol.

Piratai neturėjo 
kur nusileisti

HAVANA. — Trys Detroito 
negrai pagrobė keleivinį South- miečiams savo didžiausią bazę 
ern Airways lėktuvą su 33 ke- P. Vietname — Long Binh, kur 
leiviais ir išreikalavę iš bendro- vienu laiku buvo virš 30,000 ame- 
vės 2 milijonus dolerių net 29 .rikiečių kareivių. Paskutiniu lai- 
valandas skraidė iš aerodromo ,ku bazėje tebuvo 700 amerikie- 
į aerodromą, pasiekdami net To
rontą, Kanadoje. Piratai, paėmė 
lėktuvą virš Alabamos, privertė 
pilotus nusileisti Jackson, Miss., 
Clevelande, Toronte, Lexingtone, 
Chattanoga, Tenn., ir Havanoje, 
Kuboje.

Vieną kartą Havanos aerodro
mas lėktuvo nepriėmė, piratai 
pasuko atgal, tačiau jiems nu
sileidus Orlando, Floridoj ir vėl 
kylant į orą, FBI detektyvai per
šovė gaminius nusileidimo ratus. 
Antrą kartą nuskridę į Kubą, 
lėktuvui su pavojumi nusileidus, 
piratai buvo suimti, o pinigai iš 
jų atimti. Du iš trijų negrų De
troite laukė bylos už prievarta
vimą.

cių.
Amerika sustiprino karinę pa

ramą ir Kambodijai, kuri šešta
dienį gavo 20 propelerių varo
mų Skyraider lėktuvų, artileri
jos pabūklų ir amunicijos.

Artėjant karo paliauboms, ar
tėja ir belaisvių paleidimo die
na. Visoje Indokinijoje per karą 
dingo be žinios 1.809 amerikie
čiai kariai. Žinomų belaisvių yra 
543. Reiškiama viltis, kad daug 
iš dingusių sąrašo atsiras gyvi 
Šiaurės ar Pietų Vietname, Lao
se ar Kambodijoje. Vien tik ka
ro aviacijos vyrų dingusių yra 
671, iš jų tik 271 yra žinomas 
belaisvis.

“Lit. ir Menas” (1972.X.7) 
spausdina eilę atsakymų į jau
niesiems rašytojams išsiuntinė
tą apie “šiandieninį kaimą”: jo 
permainas, pasikeitimus, būdin
giausius jo žmogaus bruožus, 
žemdirbio paveikslą dabartinė
je lietuvių literatūroje. Iš at
sakymų išsiskiria Rimanto šave- 
lio žodis. Netiesioginiai atsa
kydamas į partinius balsus, nu- 
siskundžiančius “senojo patri
archalinio kaimo idealizavimu”, 
jis rašo: “Sentimentai ir grau
dulys išnykstančiam kaimui, rū
pestis kaimiečio rytdiena — ne 
tokia jau didelė blogybė. Geriau 
nuoširdus jausmas, negu pseu- 
dooptimistinė oratorija”. Šave
lis vaizdžiai aptaria ir kolchozi
nės santvarkos atneštus pasikei
timus :

“Šiandien kaimietis be ypa
tingo skausmo gali nukirsti me
dį, puošiantį aplinką, gali abe
jingai žiūrėti į kolūkio laukuo
se mirkstantį vasarojų ar pū
vantį šieną. Ne, jis paims kastu
vą ar grėblį, bet tik tada, kai 
jam bus įsakyta. Iš kur tas 
valstiečio abejingumas? Kur jo 
šaknys?? Gal jį pasėjo ilgus 
metus trukusi geresnio vadovo 
ieškojimo politika? Gal dar te
begyva trauka privatinei nuo
savybei ar bent jos daliai, kurią 
atstoja sodybinis sklypas?”.

(E)

ryžiuje lietuvių liaudies medžio 
skulptūros albumų. Aptartos ir 
M. K. Čiurlionio reprodukcijų 
išleidimo Prancūzijoje galimy
bės. (E)

Sacramento. — Kalifornijoje 
sudaryta švietimo reikalų ko
misija nusprendė, kad mokyk
lų vadovėliuose neturėtų būti re
liginių aiškinimų apie žmogaus 
atsiradimą žemėje.

SANTIAGO. — Čilės vyriau
sybės koalicijoje esanti revoliu
cinės kairės partija kritikuoja 
prezidentą, kad jis j vyriausy
bę priėmė tris aukštus karinin
kus.

ISLAMABADAS. — Pakista
nas paskelbė pripažįstąs šiaurės 
Korėjos valstybę ir sutikęs pa
sikeisti ambasadoriais.

Gėda, kad tiek 
mažai balsavo

NEW YORKAS. — New 
York Times vedamajame rašo, 
kad antradienio rinkimų di
džiausias pralaimėtojas buvo 
demokratinis procesas. Vos 
daugiau kaip pusė Amerikos bal
suotojų pasinaudojo šia žymiau- 

Rinkimuose 
rinkėjų, kas yra 

mažiausias nuošimtis nuo ; ° '8 
metų rinkimų, net 9 nuošimčiais 
mažiau, negu 1960 metu rinki
muose.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
32-TRAS SUVAŽIAVIMAS

ČIKAGA. — šeštadienį Čikagoje įvyko Amerikos Lietuvių 
Tarybos metinis suvažiavimas, kuriame dalyvavo 42 delegatai, 
50 svečių, 9 skyrių atstovai ir 6 spaudos bei radijo atstovai. Su
važiavimą žodžiu sveikino Lietuvos konsule J. Daužvardienė, vys
kupas V. Brizgys, PLB valdybos vicepirmininkas A. Butkus, šauliu 
sąjungos A. Budreckas ir LAS — K. Oželis. Raštu suvažiavimą 
sveikino: Lietuvos atstovas J. Rajeckas, Vliko pirmininkas K. 
Valiūnas, konsulas A. Simutis, konsulas J. Žmuidzinas, Vyčių 
centro valdyba, Kunigų Vienybė, Draugas, K. Škirpa, Moterų ka
talikų sąjunga, Marijonų provincijolas, Batunas, Garsas, ir 
Kenoshos, Waterburio, Racine, Linden Altos skyriai.

Suvažiavimui pirmininkauti 
dr. Kazys Bobelis pakvietė 
Teodorą Blinstruba, Povilą Dar
gi, Kazį Kleivą ir dr. Joną Va
laitį. Sekretoriavo A. Pakalniš
kis, E. Vilimaitė, V. Mažeika.

Po centro valdybos pranešimų 
ir jų tvirtinimo, po ilgesnės dr. 
K. Bobelio kalbos, buvo įvairių 
skyrių atstovų pranešimai. Kal
bėjo E. Paurazienė iš Detroito, 
A. Aleksis iš Waterburio, Vini-1
kas iš East Chicagos, M. Pra- i šia piliečio teise, 
nevičius iš Čikagos, Jankus iš dalyvavo 55'i 
Floridos, Čekanauskas iš Los An
geles, Jurkus iš Rochesterio, V. 
Abraitis iš New Jersey, S. Bre- 
des iš Brooklyno, V. Jucius iš 
Pittsburgo ir kiti. Daugelis Al
tos veikėjų pasidžiaugė stipres
niais ryšiais su centru ir gyvė- 
jančia veikla, šia proga V. Ju
cius įteikė centrui surinktų au- j 

mą į laisvę. Vien š. m. spalio 17 kų 500 dol., o inž. Čekanauskas 
d. šie mums-žinomi laikraščiai _ 2,200 dol. čekį atvežė ir A. 
paminėjo Morkūną:. “II Tempo”, Čaplikas iš Bostono. ’ 

. ‘K-Me^^?^4r:Fo pietų Pilna sale žmonių s.u-
“Corriere Della Šera% ir spalio'. traukė iš'Lietuvos neseniai pa^U 
18 d. “II Giornale d’Italia”, “EI (bėgusio Z. Butkaus paskaita, ku- 
Universal”. Beveik visi cituoja Hoje jis palietė teisinę, ekonomi- 
šį Morkūno pasakymą: ‘ Esu ne padėtį Lietuvoje, parodyda- 
lietuvis inžinierius, kuris trokš-' mas pavyzdžiais didelį tautos 
ta gyventi laisvajame krašte. So-į gyVumą ir energija, kartu — 
vietų priespauda privertė mane dideles rusu pastangas tautos 
palikti šeimą ir pasitraukti į Va- kūrybingumą slopinti. Kalbėto- 
karus . Londono 'The Daily jas apeliavo i užsienio lietuviu

. Italijos spauda 
apie L. Morkūną

Laisvojo pasaulio, o ypač Ita
lijos spauda plačiai aprašė inž. 
Longino Morkūno pasitrauki-

karus”. Londono ‘ 
Telegraph”, spalio 18 d. pažymi, 
kad Morkūnas buvo raketų kon
strukcijos Įmonės Lietuvoje di
rektorius, su turistų grupe at
vyko į Italiją ir Genujoj papra
šė aziliaus, norėtų apsigyventi. 
Amerikoje ir parsigabenti sa
vo šeimą iš Lietuvos, jei jam1 
leistų. (E)

vieningumą, ragino nepamiršti 
tėvynės, brolių ir seserų lietuvių.

Suvažiavimas trumpai pami
nėjo dvi Lietuvos valstybei reik
šmingas sukaktis: 50 metų Lie- 

.jtuvos konstitucijos ir 50 m. nuo 
1 Amerikos pripažinimo Lietuvos 
i valstybės de jure, šias temas 
gerai paruoštame, trumpame žo
dyje pristatė M. Mackevičius. 
Uždegančią kalbą pasakė Altos 
garbės narys Leonardas šimutis, 
ragindamas Amerikos lietuvius

Paminėjo sukakti
Etnografo-menotyrininko Kle

menso Čerpulėno 60 metų sukak- ( nepamiršti gyvos, bet kenčian
tis paminėta ok. Lietuvos spau- čios tėvynės.
doje. Sukaktuvininkas dirba pe
dagoginį darbą aukštosiose dai
lės mokyklose. Ypač vertingi jo 
straipsniai lietuvių liaudies me
no, ypač architektūros temomis.

(E)

ke-
šių

Neži-

t

Gynybos sekretorius Melvin Laird 
lis kart yra pasakęs, kad jis po 
rinkimy pasitrauks iš pareigu, 
nia dar, ar prezidentas Nixonas pri

ims jo pasitraukimą.

Tikra gėda, sako laikraštis, 
kai palygini šiuos skaičius su ki
tų pasaulio demokratų praktika.

Į Prieš savaitę Kanados rinkimuo
se balsavo 74G. Vakarų Eu
ropoje ar Australijoje normaliai 
balsuoią.^75-95 nuošimčiai.
„ <_L)alinis paaiškinimas .yrą tas,... 
kad ’ daugeliui piliečių nepati
ko abu kandidatai į prezidento 
vietą. Kiti nebalsavo, nes įvai
rūs opinijos tyrinėjimo institu
tai juos įtikino, kad rezultatai 
yra tokie aiškūs, kad jiems ne
apsimoka gaišti laiko balsavi
mui.

Laikraštis ragina kongresą ir 
valstijų valdžias suprastinti, pa
lengvinti suvaržymus, registra
cijos reikalavimus ir praktiką. 
Balsuotojai turėtų būti regis
truojami laiškais. Niekas ne
gali priversti amerikiečio bal
suoti, tačiau valstybės pareiga 
yra padaryti balsavimą papras
tesnių, sako laikraštis.

Budriaus ansamblis
gastrolėse

Dainų ir šokių ansamblis “Lie
tuva”, vadovaujamas muziko 
Prano Budriaus, rugsėjo gale iš 
Lietuvos išvyko gastroliuoti po 
visą Sovietų Sąjungą. Ansamb
lis gastrolėse užtruksiąs iki lap
kričio mėn. Ansamblis yra kon
certavęs Rumunijoje. Lenkijo
je, Čekoslovakijoj. Suomijoj ir 
Prancūzijoj. Visur buvo gerai 
vertinamas. (E)

Į suvažiavimą trumpai savo 
vyro Antano Rudžio, buvusio Al
tos pirmininko, vardu kalbėjo 
Marija Rudienė, įteikdama ir 
auką iš Dan Kuraičio. Vytauto

■ Didžiojo Šaulių kuopa įteikė 100 
dol. auką.

Prasidėjus kandidatų nomina- 
vimui j Altos vadovybę, paaiškė
jo, kad kelios grupės pakeitė sa
vo atstovus. Kataliku federaci
jos į Altos centrą, pasiūlytas 
naujas žmogus — dr. Jonas Ge
nys. Kun. A. Stasys, ilgametis
Čikagos Altos veikėjas, perkeL čių ir bengalų, 
tas į centro valdybą. Tautinė Są
junga į valdybą pasiūlė T. Blins- 
trubą ir naują žmogų Rimą Sta
siūną. Sandaros sąraše į centrą 
pasiūlytas Valdas Adamkus, o 
į valdybą naujas žmogus — Te
odora Kuzienė šalia dr. K. Šid
lausko. Lietuvos Vyčiai šalia 
A. Pakalniškio į tarybą pastatė 
Leoną Paukštą.

Pabaigoje M. Gudelis perskai
tė rezoliucijų komisijos projek
tus. Priimtos rezoliucijos prieš 
rusų okupaciją, prieš vaiku ve
žiojimą iš laisvojo pasaulio į 

i komjaunuolių stovyklas Lietu-

KAMPALA. — Ugandoje liko 
tik apie 4,063 indu, pakistanie- 

Jie gavo vyriau
sybės leidimą pasilikti Ugando
je. nes jie dirba svarbius vals
tybei darbus.

BROOKLYNAS. — Canarsie 
rajone pasibaigė mokyklų boi
kotas. užtrukęs dvi savaites. 
Kai kurie tėvai neleido vaikų į 
mokyklas, kai j jas buvo pradėti 
vežti juodukai ir po rtorik iečiai 
iš kitų rajonu.

voje. dėl Bražinskų, veiksnių 
bendradarbiavimo ir kt.

Suvažiavimas baigtas Lietuvos 
himnu.



JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

i 
? iko daugiau nelieka, kaip; 

v'.kli i viešbuti ir laukti rvtdie-l 
nūs. Malonus tarnautojas iš-j 
Ivd mane iš aerodromo, prie] 
kuro durų randame sargybą’ 
ir ji manęs neišleidžia, nes į 
ani lagaminų nėra kontrolės 
ženklų. Aiškinimas, kad kont- 
ro’c perėjau ir ženklus atsitik
tinai nutryniau, nieko nepa-; 
deda. Vėl einame prie kontro-l 
lieriaųs ir susirandame tą patį, \ 
a’škinu. Bet kur jis tau atsi- 
nrir, kai tiek visokių žmoniųĮ 
pc leidžia. Ne, sako jis, turi! 
atidaryti. Nusigandau. Atida
rysiu. bunka ant pačio viršaus. 
Mano palydovas klausia mane,' 
ko i 1 aš taip nenoriu atidaryti,, 
gal visky vežuosi? Ne, tvirtinu j 
aš iam. bet jau tartą perėjau j 
ir nenoriu daugiau savo laga-j 
minu darinėti. Mano užsispy-j 
rimas man padėjo, matyti, tai'-j 
nauto'as jau buvo pavargęs irj 
n-henorėjo ginčytis, vėl brūkš
telėjo raudona kreida per juo-j 
dus lagaminus ir man paslau
gus pasų kontrolės tarnautojas 
’š! . dė:o prie stovinčių taksių. 
Paprašiau vežti į viešbutį, ku-i 
r’s netoli jūros ir gražioje vie
toje. šoferis kalba angliškai ir!

pažada man gerų viešbuti, nors 
ne pirmos klasės.

Važiuojame per laukų, ap
šviestų geltonų spalvų šviesa. 
Naktis ir nedaug ką galima 
matyti. Oras per atidarus lau-( 
gus jaučiasi gaivinančiai ma-j 
Jonus. Kai pasiekiame viešbu-l 
tį, kuris tikrai ant pačio jūros, 
kranto, mano vežėjas užprašo' 
sumokėti penkis dinarus. Di
naras lygus 2 dol. ir 80 centų. 
Taigi išeina net keturiolika do
lerių. Neparodydamas didelio 
nustebimo, prašau ji pergal
voti, gal jis apsiriko ? Ne, jis j 
sako tvirtindamas, tai tokia jų j 
kaina, (lai ir taip. Juk jų di
naras toks vertingas ir jų nela
bai daug — tik penki.

Viešbutį radau neblogų. Kai j 
rytų atsikėlęs pravėriau langų. 
Persijos golfo srovė gaivinan
čiai glostė pakrantes. Golden 
Beach Hotel viešbutis niekuo 
nesiskiria nuo eilinių, bet jo 
kaina parai dvidešimt septyni 
doleriai. Tai jau už tokių kai
nų galima drąsiai gauti gar
siuose Hilton viešbučiuose ge
rų kambarį. Nieko nepadarysi, 
jei jų dinaras tokia didelę ver
tę turi. Nors pirkinių, ypač 
aukso, kainos visai nesiderina

Panelė Ardell Cox iš Woodbine, Md., yra profesionalė kalvė jau nuo 
1963 mėty. Ji dalyvavo kalviy suvažiavime St. Louis. Čia ji matoma 
su 2,000 svaru Clydesdale veislės arkliu. Ne vieną tokį arklį turi 

alaus bravoro Anheuser-Busch bendrovė.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
ut'4 it/ ouVLLT ul'LLUIEJj LITHUANIA Cikagiete* p>puOZJai oku 

uuuuvujt apsilankius tUl psJ Kaina $1.00

a KISS »N THE DARK. PikanusKų n mtyiiiių nuotykių 
pt adymai, paimu is gyvenimo Lengvas stilių*, gyva Kalba, granai išieisui

* t/sl Kama -^.50

su viešbučių arba pragyveni
mo kainom.

Astravas pažadėjo paimti tik 
po darbo valandų. Nors ir sek
madienis, bet čia visi dirba. 
Jie turi šventų dieną ketvirta
dienį. Išeinu i miestą pasidai
ryti. Žinau, kad čia
absoliučiai nieko įdomaus ne
rasiu: nei meno turtų, nei mu
ziejų nei gražių teatrų, bet pa-

kad sekina
ma jo nėra, 
rytas? Pri- 
šalį važiuo-

<.r«&rtfona> Doneionu, THE SEASONS. Klasinė* poemų* 'Metai” poeu 
tuo Kasięniu vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

reikiamos krypties, Judėjimas 
nėra didelis. Gal 
dienis? Nors tiesa, 
Gal kad ankstyvas 
leiskim taip. Pro
ja prisėdusi mašina arabų ir 
sustoję ties manim kažką man 

nieko, sako. Papurtau galvų kad nie
ko nesuprantu ir einu sau. V;- 
si juokiasi ir mojuodami nuva
žiuoja. Galas žino, ko jie no-

• lt. Juozas Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Išturimai DLK 
~.u.u mųuzai. paliečiam tu laiko ueiuvo* valstybe* ir jos kaimynų istorija

'vatu* ^3.Uu Kietais viršeliais $4.00

/augumą siu Ki. gų v ra nukainos dovano* įvairiomis progomis. Jas u 
Knygas galima įsiuvi atsilankius j Naujienas aroa atsiuntus čeki a? 
ne

N \ l J 1 E iX O S
i v/uin Halsted street, Cbic4Ko, 11L 6060S

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

9 SLA — jau 80 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip ŠEPTYNTUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

I
1 SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 

tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo S100.00 
iki S16,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už SI,000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis S2 00 
Į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

tiqsandLoan
2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608

Pexer Kdzar.austds, President Phone 847-7747

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT 

Per Annum

NOW INSURED TO $20,000.

deliai nuskurdę. Tik pačių tur 
tingų jų “šeikų” puikiai išpuoš
tos vilos ir apie jas daug Žalu
mos ir medžių. Sako, kad čia 
labai brangus vanduo ir pap
rasti žmonės neišgali lieti, kad 
būtų žalia aplinka. įsivaizduo
ju, kai čia būna smėlio audros, 
kas dedasi.

Pagaliau “dž’pas” sustoja ir 
mes esame į jo gyvenamąją 
vietą jau atvykę. Išlipome, 
gatvė vieno smėlio. Brendame 
iki šaligatvio, bet ne visur jis 
yra.

(Bus daugiau)

“barakatinuoja“ 
Galvo

ju, kam gi tokia ilga pietų per
trauka, ar neužtektų vienos 
valandos. Bet kiekvienas kraš
tas turi savo tvarką ir jos lai
kosi.

Kiek po penktos valandos 
atvyko ir inžinierius Astravas. 
Jo aš anksčiau nepažinojau, tik 
susirašinėjom laiškais. Ener
gingas, daug pergyvenęs beva
žinėdamas po įvairius kraštus 
ir labai apsiskaitęs. Jis puikiai 
lakoniškai valdo savo “džipą” 
ir mes lekiame per Kuwaito 
tyrlaukius. Keista, kad čia vi
sur tik dvkurnos ir smėlvnai.

r -r

Jei kur ir yra sodybos, jos smė
lio suėstos, namai aptriušę, me

Kaip vėliau paaiškėjo, kad jie vėjų, kurie 
rūko hašišų, kuris yra priskai- prie apdengtų prekių, 
tomas prie narkotikų. Nepra
tusiam jis net jMvojingas. Vie
nas pa traukimas man atrodė 
niekas. Bet taip nebuvo. Už 
kokių poros valandų pradėjau 
jaustis negerai. Kažkaip kok
tu darėsi ir galvoje svaigimas. 
Džiaugiausi, kad nebuvau toks 
mandagus ir nepaklausiau 
traukti antrą kartų. Nežiūrint 
to, šeimininkus patenkinau ir 
jie draugiškai mojavo man iš 
patalpos išeinant. Staiga vie
nas iš jų pasiveja mane jau 
gatvėje ir prašo, kad pasikeis- 
tuniėin adresais. Nesuprantu 
gerai kam? Nenoriu sakyti ne. 
Manau sau, tegu, jei jau jam 
taip patinka. Tad, pasiėmęs 
pieštukų, prašau sakyti kokia 
jo pavardė, o jis sako man — 
rašvk. Net man akvs iššoko iš 
nustebimo kad tas arabas mo
ka lietuviškai. Aš gi jam sa
kau ir lietuviškai aš rašyti jau 
pasiruošęs bet gi tamsta sakyk 
man savo pavardę. Jis vėl gi 
kartoja — rašyk. Matau, kad 
lietuviškai nesupranta ir klau
siu tada vėl angliškai, kokia 
gi jo pavardė. Jis vėl man kar
toja tų žodį — rašyk. Pagaliau 
išsiaiškiname, kad jo pavardė
— Rašyk. Tada duodu jam 
blonknotą ir jis man įrašo sa
vo pavardę — Rachyk. Kai vė
liau pradėjau atidžiau sekti 
jų kalbos garsus, radau pana
šumo į lietuvių kalbą. Pav. jie 
sako “darkyta, mirkvta”, ku
rie skamba visai lietuviškai. 
Nežinau ką tie žodžiai jų kal
boje reiškia, nes jie tų ilgųjų 
“y” ištaria trumpai.

Pirmą valandą visos krau-
matyti tokį savotiškų kraštą, rėjo. Kaip matau, jų galvoji- tuvės uždaromos. Bazaras ap- 
kuris laiko save turtingiausiu, mas, logika, papročiai ir tra- sidangsto brezentais ir prie jų
įdomu. Miestas smėlynuose.Į dicijos visai kitokį negu euro- pardavėjai snaudžia porą va- 
Medžių taip pat neturi. Atro- piečių ar amerikiečių. Tad ne landų. Einu per snaudžiantį 
do, kaip į dykumas iš kur tai taip jau greitai man juos su- bazarų ir gaila darosi tų parda-
atsikėlusi tautelė. Jame daug 
vyrų, kurie visi su “rąžančiais”. 
Policija, kareiviai, visi be iš
imties, nešiojasi rankose “ra- 

'žančius”. Ilgais baltais švariais 
drabužiais su sandaliais, tur
banai lyg skarelės, apdėti juo
du lanku, tarytum tam. kad 
vėjas nenuneštų. Daug naujų 
daugiaaukščių namų, bankų 
bei įstaigų. Miestas išplanuo
tas be jokios reikiamos mies
tui planavimo tvarkos. Svar
biausia tai. kad gatvės neturi 
pavadinimų, nei namai nu
merių. Kaip jie susiranda ge
rų savo draugų butus ir gyven
vietes. Viena, kaip išimtis, gat
vė su pavadinimu ir nume
riais, kur įsikūrę konsulatai. 
Einu ir juokas ima, kai neži
nau, kokioje gatvėje mano 
viešbutis, žinau, kad pakan
ka pasakyti viešbučio pavadi
nimą ir visi pasakys, kur eiti 
ar važiuoti. Palengva einu ir 
stebiu visa, kas aplinkui, kad 
geriau padėtų orientuotis vėl 
atgal sugrįžti.

Bankas, 
tvarką ir
Amerikos banku tvarka, c c
tumas tik 
ties banke 

i Tiesa, jų 
panašus į 

i kraštuose
nčja ir moterys, 
sidengusios 
ilgais iki žemės ji.odais rūbais. 

'Charakteringa.
duoda tik labai mažas smulk
menas. Visose

(tuvėse pardavėjai vieni tik \v- 
Irai. Viena, kas labiausiai tu
ristui krenta į ak:s. tai priva
tus biznis, l iek daug smulkių 

'krautuvėlių ir visų atkreiptos 
akvs i turistus, kuriu čia reikia 
pastebėti, labai jau mažai. Pa

daliau jie turistų ir nepagei- 
dauja. Vizą išduoda tik tiems, 
kurie turi pažįstamų, giminių, 
arba kas prekybos reikalais jų 
turtingą kraštą suinteresuotas j ti tų jo rūkytą pypkę nušluos- 
aplankyti. Labai įdomu, kad 
jie tą savo turtingumą visur 

j ant kiekvieno žingsnio pabrčž- 
jtinai parodo, duodami tai su- 
I prasti, kad visi 
skaitytis.

I Einu gatve ir vis žiūriu į vi- kiasi ir 
sas y”&es. kad neprarasčiau traukti,

Užeinu ir randu 
didelį panašumą į

tas, kad čia be išini- 
dirba tik vieni vyrai, 
bazare, kuris labai 
jau kituose Azijos 
matytus, pardavė

jos veidus už-
juodais šydais ir

kad jos

didelėse krau

prasti ir pažinti.
Inžinierius K. Astravas dir

ba National Petroleum Co. 
Shuaiba refinery nuo Kuwaito 
apie 25 kilometrus. Per pietus 
jis paskambino ir pažadėjo 
apie penktą vai. pavakare būti 
pas mane, parsivežti į savo bu
tą ir apgyvendinti. Taigi, lai
ko dar daug ir aš patraukiu vėl 
i miestą, c.

ILGŲ PYPKIŲ RŪKORIAI
Išeinu ir pasuku į mažų gat

velių rajoną ir patenku į žuvų 
rinką. Iš kart pagavo mane 
blogas žuvų kvapas. Sustojęs 
dairausi ir matau: priguldyta 
metrinių žuvų be jokios tvar
kos, primesta 'ant cemento, 
ant stalų ir iš jų neviena dar 
vartosi, ir kovoja su mirtimi. 
Kitur gi skuta, valo ir gatavai, 
įteikia pirkėjui. Skubu iš taip' 
neskaniai dvokiančio turgaus 
ir einu kita galutine gatvele, 
kur matau viduje prisėdę gerai 
atrodančių arabų ir rūkančių, 
ilgas pypkes. Vieni iš jų tik rū-Į 
ko ir šnekučiuojasi, kiti lošia 
kortomis arba geria arbatą J 
Nežinau, kaip pavadinti ir 
apibūdinti tas jų rūkymo prie
mones: ant žemės yra indas, 
kuris įjungtas į elektrą. Prie 
jo prijungta koks tai skystis, 
kuris atrodo verda ir kunku
liuoja. Prie to skysčio puodo, 
prijungta metrinė pypkė, ku
rią patraukus, vanduo ima 
kunkuliuoti. Ant pačio puodo 
viršaus tarnas eidamas retkar
čiais uždeda žarijų ir užpila, 
kad visą laikų jos degtų. Žiū
riu sustojęs ir nesuprantu to
kio rūkymo reikalingumo. Jie 
moja man Įeiti į vidų, šyjjsausi 
ir žengiu per slenkstį sakyda
mas “gerą dieną”. Vienass .šau
kia ir siūlo man tokią pypkę 
patraukti. Suglumau ir nebe
žinau kaip tokiu nelauktu at
veju pasielgti. Atsisakyti, reiš
kia labai juos užgauti. Bandy-

tyti, dar daugiau jį užgausiu. 
Pagaliau nei nežinau, kas ten 
per tabakas. Nedrąsiai imu ir 
vieną kartą užtraukiu. Smar

su jais turi kus ir aitrus dūmas mušė į go- 
Visi juo-mūrį ir nusipurčiau.

prašo dar kartų pa- 
be! aš jau atsisakau.

’NAUJIENOJ-“ KHXVIEN0
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POEZIJOS VEIKALAI
Poezija Laip pavasaris, klos pradžioje pro tirpstanti sn^Ą ^epia 

uoUynuj išskleisti mažuti, dėmu- it u spindinu žiedą, apkaišo metmų sa s 
Erginiais. ktuį» konfetėmjs ir pauiažu Įveda į gamtos vaizdų ir oarsų 
ouklus. Dramauėkai nesikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verki? poetai, paiegdanu išreikšti žodžiais jausmu *r m»n< ų 
■ei mes

Naujienose yis gausus pasirinkimas ponios lemuaų
į. J. Apgustaityte . Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for- 

•>ato. 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis BaHrvMitįs, ŽEMES PAKOPOS. Elegnos. giesmes. poemos. 

<išemmo formato, 157 psl. S2.00.
5. Butkv Juzė, eilėraščiai ir rastai. i55 psi $i.5o
fj. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Silių rinktine, 16S 

■si Kaina $3.00.
7 Kleppat Jurgelionis, GLUDI • LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2JX)
8 Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA Eilėraščiai. 66 psl $2-00.

12. Madas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ šVENIE. 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 Pajys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, A5 psl. $1.00,
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinu lyrika, 167 psL,
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17 Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrine- 

'iai, 92 psL. $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psL. S1.00.
20. Elena Tumienę, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2-50,
21 Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3,00.
22, Jonas ValaiHs, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

5 psl $1.00 > ; ,
24. Adomas Jasas> SUK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. S3.JO

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 
ištinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

N A U J 1 ENGS.
1739 So. Halsted St., Chicago. Ilk
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Great
American

Dream
Machine.

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 
six 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 
' will be a reality.

Now E Bonds pay 5’t% interest when held to 
maturity’ of 5 years, 10 months (4<T the first •

S'nwkare stolen, or
destroyed. When needed they can be cashed ★ 
at your bank. Interest is not subject to state 
or load income taxes, and federal tax may 7 
be aeferreo until redemption, f

-r a KAAAWA

ATow Bonds mature in less than six years.

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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3. KRYGERIS

SUJAUKTA TIKROVĖ
1972 m. spalio 27 d. Dirvos 

No. 83, paskelbtas K. Klasaus- 
ko rašinys “Šiaulių Apygardos 
Teismo veikla Klaipėdos Kraš
te”. Perskaitęs rašinio antgal- 
vį, nudžiugau, nes Šiaulių Apy
gardos Teismo prokuratūroje 
dirbau penkeris metus ir pa
skelbtas rašinio antgalvis mano 
mintis perkėlė jauno teisininko 
gyvenimo laikotarpin.

Deja, susipažinęs su rašinio 
tūriniu nusivyliau, nes apie apy
gardos teismo veikalą ir ten dir
busius kolegas nieko nėra. Bet 
tai autoriaus ir redakcijos reika
las.

Savo rašinyje autorius dau
giausia liečia mirusį tardytoją 
Nezabitauską. Labai gražu, kai 
apie mirusį kolegą pagarbiai at
siliepiama ir dar spaudoje.Tie au
toriaus rašyti prisiminimai apie 
mirusį kolegą Nezabitauską da
vė man drąsos tais autoriaus pri
siminimais pasinaudoti.

Tardytojas Nezabitauskas, 
anot autoriaus, teisingumo mi-

jau būtų lyg ir rimties stoka, j 
Dar blogiau, sakyčiau, yra K. > 
Klastausko nerimtų velionio Ne-1 
zabitausko pagyrų paskelbimas į 
Dirvoje, kas žemina garbingos I 
atminties a. a. prezidento Sme-1 
tonos asmenį. Nejaugi K. Klas
tauskas nežino apie įstatymų 
Lietuvoje priėmimo procedūrą, i 
Nejaugi K. Klastauskas mano ir 
tiki, kad velionis prezidentas bu
vo tokia intelektualinė menkys
ta, kad turėjo pasinaudoti tardy-1 
tojo Nezabitausko patarimais 
įstatymų priėmimo reikalu. Rei
kalui esant, įstatymo propektui 
aptarti prezidentas galėjo kreip
tis į Vyr. Tribunolą, Valstybės 
Tarybą ir pagaliau į teisių moks
lo profesūrą. Niekas nepatikės, 
išskyrus gal būt vien K. Klas- 
tauską, kad velioniui preziden
tui buvo reikalingi tokie tei
siniai patarėjai, kaip tardytojas 
Nezabitauskas. Manau, kad K 
Klastauskas gerai supranta sa
vo sukurtą ir Dirvoje paskelb
tą versiją apie velionį preziden

nisterijoje turėjo gerą vardą. At-i tą, teisingumo ministrą ir apie
vykęs Kaunan dažnai nueidavęs 
ne tik pas teisingumo ministrą, 
bet ir pas prezidentą Smetoną ne 
kaip svečias, bet kaip teisinin
kas ir jiems net savo parengtus 
įstatymų projektus patiekdavęs, 
kurie buvę priimti ir paskelbti. 
Tenka pasitenkinti, kad autorius 
savo rašinyje remiasi tuo, ką 
jis iš velionio Nezabitausko ži
no. Tačiau skelbti spaudoje nu
girstas abejotinas pagyras, tai

patį Nezabitauską, tenka pa
stumti Į šalį.

Dabar lieka panagrinėti, ką K. 
Klastauskas rašo apie Neuma- 
no ir Zasso bylą. Tos bylos tik
rovė buvo tokia.

1920 m. vasario mėn, vakaru 
sąjungininkų taikos konferenci
jas nutarimu, Klaipėda buvo 
okupuota prancūzų karinių dali
nių su komisaru Petisne pryša- 
kyje.. Vyriausias Mažosios Lie-

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

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeiti Dečiančias 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 St,-Chicago, UI. 60608
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

ar

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, 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- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato. Metais 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. Stančikaitės 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. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

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

« j. i, VZ vjį

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Balfo 16 Seimas, Įvykęs Detroite ši V metu spalio mėn. 28—29 dienomis.
J. Vaičiūno ir L. Kulikausko nuotr.

NaFII FILM Kl i nei erotinių dalykų, netgi meilės
tv • j . . . (scenos taip vykusiai perduotos,
1S VietOS Į Vieta niekas net nuo bučiavimosi

Maždaug prieš dešimtį metų j Rarnybė jr pasitikėjimas
Šveicarijos filmų pramonė buvo | sklinda iš celefano juostų. Jo

kio skubėjimo. Labai įdomi in
triga.

Jei visuomenė dar nesugadin
ta, jei linkusi galvoti ir laisvai 
pailsėti. — filmas turėtų Įeiti Į 
daugelio ekranu spindėjimus.

Lauktina tolesni j Michel Sout- 
ter filmų. Kad tik jis nepasiduo
tų pigiajai Hollywood’© mani
jai, daug ką banailnti ir vulga- 
rinti. Algirdas Gustaitis

tuvos Gelbėjimo Komitetas 1923 
m. sausio mėn. 9 d. paskelbė vie
šą manifestą, kuriuo Klaipėda 
ir visas Kraštas priskiriamas 
prie Didžiosios Lietuvos. Va
dovaudamiesi šiuo manifestu su
kilę Klaipėdos Krašto gyvento
jai 1923 m. sausio mėn. 27 d. 
ginklu prancūzų Įgulą iš Klaipė
dos pašalino.

Išlaisvinus Klaipėdą ir visą 
jos Kraštą iš prancūzų okupa
cijos, prasidėjo sunkios derybos 
tarp Lietuvos vyriausybės ir Va
karų valstybių atstovų dėl Klai
pėdos Krašto statuso. Pagaliau 
sutarta suteikti Klaipėdos Kraš
tui savivaldos statusą susitari
me numatytomis sąlygomis. Pa
gal tą susitarimą Lietuvos vals
tybės finansinė politika ir vals
tybės saugumas apima visą Lie
tuvos teritoriją be jokių išim
čių. Klaipėdos Krašto vidaus re-i 
kalus tvarko Seimelis ir Direk
torija. Teismai veikia pagal 
Klaipėdos Krašte veikiančius įs
tatymus. Pirmu atžvilgiu atro
dė, kad Klaipėdos Krašto pro
blema būtų lyg ir išspręsta. Ta
čiau su tokia padėtim niekaip 

^negalėjo sutikti Reicho vyriau
sybė. Padėtį stebint, Lietuvos 
saugumo organai patyrė, kad 
Reicho konsulas Klaipėdoje, ro
dos, pavardė Kleinstein, gauna 
iš Vokietijos stambias pinigi
nes perlaidas ir pinigus per Klai
pėdos bankus išsiuntinėja įvai
rioms vokiečių nacinėms orga
nizacijoms ir netgi paskiriems 
asmenims, kuriu veikla neside- 
rina su Lietuvos valstybės sau
gumu. Toms įtartinoms pinigi
nėms transakcijoms išaiškinti, 
Finansų Ministerija pasiuntė į 
Klaipėdą vyr. revizorių Antaną 
Vodopalą ir dar vieną revizorių, 
kurio pavardės nežinau. Revi
zoriai visus surinktus duomenis 
perdavė finansų ministeriui, o iš 
ten per teisingumo ministerį pa
teko Apeliacinių Rūmų prokura
tūrom Išstudijavus gautą me
džiagą, paaiškėjo, kad visų vei
kiančių Klaipėdos Krašto vokie
čių nacių organizacijų pryšaky 
stovi partijos vadai Neumanas 
ir Zassas ir jų veikla gresia Lie
tuvos valstybės saugumui. Ape
liacinių Rūmų prokuratūra Neu- 
mano ir Zasso veiksmuose ra
do nusikalstamojo darbo žymes, 
numatytas Ypatingųjų Valsty
bės Apsaugos Įst. 14 str. ir 
Baudž. St. 108 str. 2 d. Dėl šių 
nusikaltimų bylos teismingu- 
mas priklauso Kariuomenės 
Teismui, bet ne kuriam nors ki-

tam teismui. Tardymą, praves-Į ne. Todėl teisėjai ir prokurorai, 
‘ kur. galėjo vai’tojo I. 903 baudž.
statutą, bet ne Tautai ir valsty
bei saugoti įstatymą.

Bepolitikuodamas nukrypau 
nuo pagrindinių K. Klastausko 
iškeltų klausimų: tardytojas Ne
zabitauskas, ir Neumano bei 
Zasso byla. Apie tardytoją Ne
zabitauską K. Klastauskas vis
ką yra parašęs savo rašinyje. 
Dėl Neumano ir Zasso bylos ten
ka K. Klastausko rašinį kiek pa
pildyti.

Neumanas ir aZssas Kariuo
menės Teismo, kuris tęsėsi apie 
dvi savaites, buvo nubausti mir
ties bausme, bet Respublikos 
Prezidentas mirties bausmę pa
keitė kalėjimu. Tolimesnė jų 
buitis man nežinoma.

Vokiečiam Lietuvą okupavus, 
tardytojas Matas Krygeris ir 
prok. pad. D. Monstavičius buvo 
gestapo suimti ir patalpinti ka
lėjiman. Po septynių mėn. tar
dytojas Krygeris buvo paleistas, 
bet namo grįžo tokiame stovyje, 
kad žmona jo neatpažino. Pro
kuroro pad. Monstavičius gesta
po iškankintas mirė Moabito 
kalėjime. Tai toks Neumano- 
Zasso bylos epilogas.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, UL 60608

ti, Tauragės apyl. tardytojas 
Matas Krygėris (dabar gyvena 
pavergtoje Lietuvoje, JK) buvo 
paskirtas svarbesniems byloms 
tardytoju ir komandiruotas į 
Klaipėdą. Tardymą prižiūrėti 
pavesta Apeliacinių Rūmų pro
kuroro pad. Dionyzui Monstavi- 
čiui. šis faktas buvo labai ge
rai žinomas visoje Lietuvoje. 
Taipgi gerai žinomas ir visiems 
teisininkams išeivijoje. Patar
tina K. Klastauskui apie tai pa
siklausti pirmą sutiktą teisinin
ką, vietoj aprašyti savo bepras
mybes.

Taipgi prie nesąmonių pri
klauso K. Klastausko tezė, kad 
Neumano Zasso byloje tardymą 
vedė kažkokia tardytojų grupė, 
kurių viršininku buvo tardyto
jas Nezabitauskas. Jokių gru
pinių tardymų Lietuvos įstaty
mai nenumatė ir tokių negalėjo 
būti. Taipgi Lietuvos įstaty
mai nenumatė jokių tarnytojų 
viršininkų, tokių ne buvo ir ne
galėjo būti. Visi tardymai bu
vo atliekami prokuratūros prie
žiūroje. Iš visa ko matyti, kad 
K. Klastauskas rašydamas sa
vo straipsnį apie Šiaulių Apy
gardos Teismą buvo pasiryžę 
žengti sujauktų faktų keliu. Apie 
Neumano-Zasso bylą jis nuo sa
vęs štai ką prideda: “Padidėjus 
Klaipėdos krašte nacistinei veik
lai ir paaiškėjus, kad mūsų bau
džiamasis kodeksas nėra tinka
mas pritaikyti politiniams nu
sikaltimams, ‘Tautos Tarybai”. 
(Tokios Lietuvos gyvenime ne
buvo 
cialų 
Joms 
buvo 
bei saugoti įstatymas”.

Tenka pripažinti, kad K. Klas
tauskas šiuo atvejua parašė tie
są. Neumanas ir Zassas su vi
sais savo bendrininkais buvo jau 
už grotų, kai buvo išleistas šis 
įstatymas. Laisvėje liko tik 
smulkios žuvytės, palyginus su 
Neumanu ir Zassu. Be to Klai
pėdos Kraštas netrukus buvo 
vokiečių okupuotas. Tautai ir 
valstybei saugoti įstatymas la
biausiai buvo reikalingas ne ko
vai su naciais, ebet kovai su su
sidariusia Lietuvos gyventojų 
tarpe opozicija prieš tuometinį 
režimą. Ta proga atidengsiu K. 
Klastauskui vieną paslaptį.

Dirbant man Greifswaldo Apy
gardos Teisme, į mano rankas 
pateko Reicho vyriausybės išleis
tas “Reichsgesetzblatt”, nume
rio neatmenu, kuriame buvo pa
skelbtas įstatymas “Zum Schu- 
tze dės deutschen Volkes und 
Blutes”. Mano didžiam nuste
bimui nubraukus žodžius “und 
Blutes” gauname “Tautai ir val
stybei saugoti įstatymą. Kas ne
norėtų tikėti, paprašykit Bonos 
teisingumo ministerijos ir tą 
įstatymą gausite. Tautai ir val
stybei saugoti įstatymas išvydo 
pasaulį ministro šilingo pastan
gomis. Lietuvos teisininkai kaip 
paties šilingo, taip ir Tautai ir 
valstybei saugoti įstatymo ne
mėgo, nes šis įstatymas labai 
varžė teisėjo sąžinę. Visiems ži
nomas dėsnis, kad teisėjas vado
vaujasi įstatymais ir savo sąži-

JK) pavedė paruošti spe- 
Įstatymą politinėms by- 
pri taikinti. Tokiu būdu 
išleista “Tautai ir valsty-

Ėjo ėjo ir vietos neturėjo.
(Vėjas)

S Pilna marška trupinių ir 
kamputis lašinių.

(žvaigždės ir mėnulis)

(sustojusi. Bet štai, Michael Sout- 
jter direktoriaujant, pagamintas 
I ir parinktoms filmininkų gru
pėms JAV pradėtas rodyti jų 

(filmas vardu “Les Arpenteurs”, 
betgi jį reikia versti ne pagal 
žodyno raides.

Juoda-baltas, pagrindiniai ar
tistai Marie Dubois, Jean Luc Bi- 
deau, Jacques Denis. Pagamin
tas “Le Groupe 5 Geneve”. Fil
mo kalba prancūzų, o užrašai 
anglų kalba.

Filmas labai malonus žiūrėti.
Geras rankraštis, įdomiai pa
rengtas scenarijus, vykę artis
tai. Filmavimas senoviškas.

Retai pasitaiko tokių paprastų 
ir drauge “galvojančių” filmų. 
Įdomūs vyksmai. Ypač pagir
tinas direktorius bei autorius dėl 
puikių filminių naujumų, visiš
kai originalių Įdomių, drąsių ir 
įvairių.

Galima Į j Į žiūrėti “tiesiogi
niai”, bet geriau “perkeltiniai”. 
Filme gausu Įdomaus filosofavi
mo.

Nėra nei kraujo, nei žiaurumų ' sas tvoras išgriovė.

ADVOKATO SĄSKAITA

Biznierius susilaukė iš savo 
advokato didžiulės sąskaitos. Jis 
tikrino viską iš eilės, ir viskas 
rodos, buvo kaiu reikiant. Tik 
viens įrašas privertė jį sustoti o 
ten buvo parašyta:

“Už perėjimą skersai gatvės 
pasikalbėti su tavim ir išsiaiški
nimą, kad tai ne tu: 500 dol.”.

G 
r L

Palšas jautis pro langą žiu- 
(Mėnuli-1

Balta karvė subliovė — \ i- 
(žiema)

Prof. Vaclovo Biržiškos

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:

Chicago, Illinois 60608
1

1739 So. Halsted Street

------------------ ------------------------------------------ L_

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
knygų, kurios papuoš bet

gražiai įrišta, 592 pusi.
irišta. 464 push_______

Naujienose galima gauti nuikių 
knygų spinta ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

Įrištas, 431 pusi. _____________________ ____
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi, irišta — $3.00. minkštais 
viršeliais — $2.00: n dalis, 225 pusi., irišta — $3,00, 

minkštais viršeliais — _____ ____ _____________
Dr. Kl Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 p._ 
Juozas Liūdžtus, RAŠTAI, 250 pusi. __________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _________________________________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

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

pusi., dabar tik_________________________

kokią

$6.00
$6.00

$730

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

$1.00

$10.00

1739 So. Halsted St, Chicago 8, ID. — Telef. HA 1-6100
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki 520,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmom

1800 So. Halsted St Chicago, ILL 6060¥
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuos kiemas automobiliams pastatyti

t « x* • 4 4 4 <



Maskva ne “idėjomis”, o brutalia ginkluota jėga. Ne 
laisvi rinkimai pasodino Brežnevą, Kadarą, Ulbrichtą, 
Mao Cetunga, Ho Či Minhą arba Fidelį Castro, Husaką ir 
Giereką arba Paleckį).

Ketvirtas mitas, ypatingai brangus sentimentalistų 
liberalų širdžiai, tai įsidingojimas be galvojimo, kad 
“šaltasis karas jau priklauso praeičiai” ir kad “reikia 
derintis prie naujos realybės”, tai yra prie santykių at
palaidavimo (užmirštant, kad visi sovietų vadai yra už
augę ir išauklėti komunistiniame tikėjime ir, kad jų mi- 
sijonieriškos ambicijos nėra nė kiek pasikeitusios). Pa 
tirtis Berlyne, Kuboje, Vietname, bendrai Azijos pietry
čiuose ir Artimuosiuose Rytuose rodo, kad komunistų 
sukurstomos avantiūros pačios savaime nepasibaigs.

Daugelis stebisi tokiu rusiškojo komunizmo — bol
ševizmo agresingumu, pamiršdami, kad tatai nėra “nau
josios gadynės” reiškinys. Agresingumas, brutalumas, 
ambicija užimti, pavergti, valdyti ir išnaudoti yra rusams 
charakteringa nuo senų laikų. įtariama, kad tokias cha
rakteristikas Maskvos slavai yra paveldėję ir išvystę be
būdami Azijos mongolų pajungti ir pavergti per du šim
tus metų — 13 ir 14 šimtmečius, kol žymią slavų, taigi ir 
rusų dalį — Kievą, Voliniją, Podolę, Vitebską, Černigo
vą, Smolenską ir kt. lietuviai išvadavo iš totorių jungo. 
Bet per tokį ilgą laiką mongolų valdyti ir rasiniai maišy
ti rusai įsigijo didelę dalį tų mongolų fizinių ir dvasinių 
savybių. Dar šiandien pačių rusų tarpe tebėra populiarus 
pasakymas “poskrebi russkavo — vyskočit tatarin” (pa
kasyk rusą — iššoks totorius). Rusija nuo totorių viešpa
tavimo laikų labai mažai, o daugelyje sričių visai nepasi
keitė. Lietuviams nėra vietos nei bėra reikalo kartoti, ką 
Lietuva ir lietuvių tauta yra nukentėjusi nuo slaviškųjų 
kaimynų., išskiriant istorinį faktą, kad totoriai patį Di
dįjį Lietuvos kunigaikštį Vytautą žiauriai supliekė prie 
Vorkslos, bet totorių chanatai buvo didžiąja dalimi Lie
tuvos draugai ir talkininkai, pav. didžiajame Žalgirio mū
šyje su Kryžiuočių ordinu ir kad Vytauto Didžiojo įkur
dintieji Lietuvoje totoriai buvo ir pasiliko lojalūs ir nau
dingi Lietuvos piliečiai.

Kad tai yra tie patys rusai, kurie jau 1665 metų Vil
niaus invazijos, nuo 1831, 1863, 1839 metų sukilimų ir iki 
bei po 1940 — iki šiai dienai — kiekviena proga puola lie
tuvių tautą ir ją kiekvieną kartą neapsakomai apiplėšia, 
mums kartoti nebereikia. Bet šia proga verta priminti 
vieno prancūzo markizo De Coustine prieš 100 metų pa
tyrimus, kuriuos jis, išbuvęs Rusijoje 3 mėnesius aprašė 
savo knygoje “Rusija 1839 metais”.

Apsvaigintas rusų spaudos — literatūros ir laikraš
čių rašymais bei Rusijos ambasadorių Vakarų Europos 
sostinėse propaganda, markizas De Coustine susimanė tą 
“žemės rojų” pažinti asmeniškai, ir grįžęs savo 4 tomų 
apsakymuose pirmučiausiai parašė: “Prancūzų revoliu
cijos tironija yra praeinanti blogybė bet tironijos despo
tizmas Rusijoje yra nuolatinė revoliucija”. “Jei būtumėte 
su manimi drauge keliavę į Rusiją, būtumėte pastebėję, 
kaip beviltiškai yra nusiaubta to krašto žmonių siela... 
Visų pirmiausiai, ten pastebėtumėte, kaip abejingi jie 
yra pažadų šventumui, tiesos pajautimui, elgesių teisė- : 

Melas ten triumfuoja visur ir kiekviename 
Visuomeninis gyvenimas tame krašte yra 

nuolatinė konspiracija prieš tiesą”...
Kiek lietuvių tautai tas Euro — Azijos rasių maišy

to kraujo kaimynas istorijos bėgyje kaštavo ir šiandien 
kaštuoja, galime pradėti skaičiuoti nuo nepasisekusio 

Trečias mitas — komunistų per savo pastumdėlius 1863 metų sukilimo, kurio rezultate caro įgaliotinis Mu- 
j?opuliarinama “idėja”, yra ta kad “komunizmas yra j ravjovas Korikas iš perblokštos Lietuvos ištrėmė pėsčio- 
idėja, kurios negalima sulaikyti bombomis nei sviediniais” i mis į Sibirą 9,233, pakorė 128 žmones ir 70.000 lietuvių 
„(užmirštant, kad visą Rytų ir Vidurio Europą užvaldė šeimų ištrėmė už Volgos ir į Uralą, sukonfiskuodamas
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Pakasyk rusą - iššoks totorius
Nespėjus baigti karštąjį karą su naciais, prasidėjo 

'“šaltasis karas” su komunistais, kurs su didesniais įkai
timais bei ataušimais tebesitęsia iki šiai dienai.

Laikui bėgant, kai kuriuose Vakarų intelektualų ir 
•net atsakingų valdžios pareigūnų sluoksniuose pradėjo 
reikštis kitimas pažiūrų į komunizmo “prigimtį”, kurio-
je esą pastebimi kitimo ženklai. Toms pažiūroms ypač 
'energingai ėmėmsi vadovauti Vakarų Vokietijos kancle
ris Willy Brandt, praeitą ketvirtadienį pareikšdamas net, 
kad “šaltasis karas” baigėsi ir prasidėjo “taikos era”, 
nors tuo pačiu metu gen. Andrew J. Goodpaster, NATO 
jėgų vyriausias vadas, įspėja, kad Sovietų Rusija, ska
tindama taikingo sugyvenimo svajones Vakaruose, pa
skubomis statosi galingiausią karinę mašiną pasaulyje. 
“Nepaisant kalbų apie detente ir susipratimą, kelinti jau 
metai kai rusai nepaliaujamai didina savo karines jėgas”, 
įspėja gen. Goodpaster.

Tas migdančias Vakarų intelektualų svajones apie 
taikingą sugyvenimą ir bendradarbiavimą su rusiškuo
ju komunizmu vienas politinių mokslų profesorius Le 
Moyne kolegijoje, Syracuse, N. Y., Dr. Anthony T. Bous- 
<aren sugrupavo į keturias “iliuzijas” arba “keturis mi
tus”, kurie iš paviršiaus atrodo patrauklūs, bet gelmėje 
visi yra kenksmingi laisvajam pasauliui.
Z Pirmasis mitas yra, kad “tarptautinio komunistų 
judėjimo nebėra ir dėlto nebėra ir iš jo kylančio pavojaus 
jfužmirštant paskutines Maskvoje 1969 ir 1971 metais įvy
kusių kompartijų kongresų rezoliucijas ir primerkiant 
ąkis prieš Čekoslovakijos invaziją ir komunistų dabar
tinę veiklą Azijos pietryčiuose, Afrikoje ir Lotynų Ame
rikoje).
I Antrasis mitas yra panašus į pirmąjį, būtent, kad 
po Stalino mirties “sovietų monopolė” (tarptautiniame 
-komunistų sąjūdyje) yra atsileidusi, Maskva “sušvel- 
nėjusi” ir Kremliaus vadai linkę taikingai sugyventi su tumui... 
Vakarais (užmirštant ką Chruščiovas pasakė 20-me kom- žingsnyje, 
partijos kongrese apie “teisėtus išlaisvinimo karus”, po 
to sekusią Vengrijos invaziją, atominių ginklų šmugelį į 
Kubą, Berlyno “gėdos sieną” ir naująją Brežnevo “dok
triną”).

DARBAS IR MOKSLAS 
AMERIKOJE

DR. ANTANAS J. GUSENAS

68.
Tarnaudamas Amerikos karo aviacijoje, jis susitik

davo su aukštesnio rango prancūzų ir britų karininkais. 
Jis buvo Amerikos karininkas ir buvo amerikietis, bet

- jis labai dažnai primindavo kolegoms, kad jis yra lie-
- tuvių kilmės. Jis niekad netingėdavo papasakoti bri-
- tams ar prancūzams turimas žinias apie lietuvių kalbos
- senumą. Jis didžiavosi ir lietuvių tautos praeitimi. Jis
- kitataučiams papasakodavo, kaip lietuviai kovojo 
<• prieš caro valdžią už savo krašto laisvę, už teisę lotynų
- raidėmis spausdinti lietuviškas knygas. Net amerikie- 
3 čiai domėjosi jo pasakojimais ir stebėdavosi, iš kur jis 
L galėjęs gauti tokių specifiškų žinių apie Lietuvą ir lie- 
7 tuvius. Jis, aišku, atsakydavo, kad ne iš amerikiečių 
' vadovėlių, bet iš tėvo ir motinos pasakojimų, iš Chi- 
Z cagoje leidžiamų Naujienų, kurias jo tėvai visą laiką 
Z skaitė.
*

Kai išlaikiau dantų gydytojo egzaminus ir atidariau 
' savo ofisą šiaurinėje Chicagos dalyje, tai žmona nu-j 
* stojo ėjusi Į siuvyklą. Ji liko namie ir sūnų prižiūrėjo.
- Šiourinėje Chicagos dalyje tais laikais gyveno didokas
- lietuvių skaičius. Jie grupavosi Wicker Park apylinkė-
- je, kur dabar kertasi North Avenue, Damen Avenue ir 
’ Milwaukee Avenue. Kaip vienoje, taip antroje North

Avenue pusėje gyveno didokas lietuvių skaičius. Lie- 
Z tuviai pirma gyveno labiau Į rytus, bet jie plėtėtsi Į va

karus ir Į šiaurę. Dabar lietuvių ten mažai beliko, bet 
tais laikais kiekvienoje gatvėje lietuviai turėjo po kelis 
namus. Lietuviai pasiekė California Avenue, šiaurine

North Avenue puse ėjo iki Sacramento, Kedzie ir dar 
toliau Į vakarus. Ten lietuviai dar ir šiandien tebegy
vena, bet jų skaičius jau yra gerokai praretėjęs.

Šiaurėje lietuviai turėjo kelis svarbesnius centrus. 
Pirmiausia šiaurėje Įsikūrė Lietuvių Savitarpinės Pa
galbos draugija, buvo stiprus Lietuvių Kriaučių Loka
lus, (taip vadinosi siuvėjų unijos skyrius), šiaurėje 
buvo Morning Star klubas, Bijūnėlis ir kelios katalikiš
kos organizacijos. Wicker Park svetainė buvo pats di
džiausias lietuvių centras. Joje lietuviai rengdavo savo 
vakarus, vaidinimus įvairius banketus, o dažnai joje 
buvo rengiami šokiai. Į lietuvių ruošiamus vakarus 
prisirinkdavo daug žmonių. Jeigu vakaras būdavo ge
resnis, tai atvažiuodavo ir iš kitų Chicagos lietuvių ko
lonijų.

Toje apylinkėje buvo pora lietuviškų knygynėlių. 
Buvo ir skaitykla, kurioje galėdavo gauti tuo metu 
Amerikoje išeinančius laikraščius. Spaudos žodis buvo 
Įvairių srovių. Skaitykloje galėdavai rasti Įvairiausios 
rūšies laikraščių.

Viename Wicker Parko salės vakare susipažinau su 
Antanu Vanagaičiu, kuris tais laikais vaidino ir daina
vo. Pradžioje jis glaudžiai bendradarbiavo su Naujie
nomis, o vėliau jis Įsisteigė savo radijo valandą, kuri 
dar ir šiandien tebeveikia.

Atidaręs gydymo kabinetą Cicero mieste, turėjau 
ten ir šeimą perkeltu Smulkmenų nebeprisimenu, bet 
kai apsigyvenome naujame bute, šiek tiek apsitvarkė
me savo rakandus ir susitvarkėme butą, vieną rytą, 
sūnus prabudęs, paklausė:

— Tėveli, ar mes jau Lietuvoje gyvename?...
— Kodėl tu taip galvoji?, — aš jo paklausiau.
— Čia visi lietuviškai kalba, — jis man atsakė. — čia 

ir krautvėse žmonės lietuviškai kalba, čia ir gatvėse 
vaikai lietuviškai kalba, šiaurinėje miesto dalyje to
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LIETUVIŠKOJI PROGRAMA KENTO

Lietuviškoji programa Ken
to valstybiniame universitete 
vystosi gana gerai: sparčiai 
juda priekin visos trys fazės: 
lietuvių kalbos mokymas, lie
tuvių periodikos mikrofilma- 
vimas ir Lietuviškosios Kolek
cijos ugdymas.

Lietuvių kalbos mokymo 
programa jau pateisino viltis. 
Pastovų lietuvių kalbos dėsty
mą įsteigti atokiau nuo lietu
vių gyvenamų centrų, kaip 
Chicaga, esančioms instituci
joms yra labai sunku dėl stu
dentų stokos, todėl čia buvo 
pasirinktas kiek skirtingas ke
lias: Kritiškųjų Kalbų Progra
mos rėmuose suplanuotas lais
vos struktūros kursas, kurio 
pagrindą sudaro tekstų ir gar
sinių juostų naudojimas; jis 
teikia studentui 21 vai. kreditų 
ir gali būti imamas bet kurį 
metų ketvirtį. Kartą per savai
tę į Kentą atvyksta p. Pranas 
Joga, pagelbėdamas studen
tams Įveikti iškylančius sunku
mus. Oficialų studentų pažan
gos įvertinimą atlieka dr. An
tanas Klimas, vienas Introduc
tion to Modern Lithuanian au
torių; šis vadovėlis naudoja
mas pirmuose trijuose progra
mos kursuose.

Vienas iš pagrindinių tikslų 
steigiant lietuvių kalbos mo
kymą Kent valst universitete 
buvo sudarymas galimybių 
naudotis bibliotekoje augančia 
Lietuviškąja Kolekcija, jau 
siekiančia tarp 3500 ir 4000 to
mų. Išėjęs dviejų metų lietu
vių kalbos programą ir naudo
damasis Liet Kolekcijoje su
telkta medžiaga, studentas tu
rėtų Įsigyti stiprų pagrindą 
rimtų mokslinių veikalų apie 
Lietuvą studijoms.

Bibliotekoje ugdomas Lietu
viškosios Kolekcijos rėmėjų yra 
daug — iš tikrųjų tiek daug, 
kad negalima čia visų jų išvar
dinti. Bet keletą jų būtina pa
minėti.

Pirmaująs aukotojas vis dar 
tebėra preh P. AL Juras, kuris 
iki šio laiko padovanojo apie 
1000 tomų iš Alkos muziejaus 
dublikatų. Jo patriotizmo ir 
energijos neįmanoma aprašyti. 
Metų metais jis rinko lietuviš
kas knygas ir meno dirbinius, 
sutelkdamas bene didžiausią

kolekciją už Lietuvos ribų. 
Maža to, jis išryškino gilų 
žvilgsnį ateitin, talkindamas 
kitoms liet, kolekcijoms, pvz. 
Kento valst. universiteto, nes 
suprato, kad sudarant sąlygas 
naudotis medžiaga platesnieins 
sluoksniams, yra stiprinamas 
lietuvių kultūros išsaugojimas.

Kitas reikšmingas aukotojas 
Lietuviškajai Kolekcijai Kento 
valst universitete yra p. Jonas 
Dainauskas. — Tyrinėdamas 
viduramžių Lietuvos teisę ir 
daug rašydamas Lietuvos isto
rijos temomis, jis surinko šim
tus retų leidinių, kuriuos da
bar perleidžia Liet. Kolekcijai, 
kad ir kiti Lietuvos istorijos ty
rinėtojai galėtų pasinaudoti.

Taip pat reikia paminėti dr. 
Jokūbą Stuką, kuris padova
nojo Kentui savo vedamos ra
dijo programos Lietuvos Prisi
minimai įrašus į juostas nuo 
1946 iki 1968 metų. Tai neįkai
nojama medžiaga tyrinėtojui, 
nušviečianti dviejų dešimtme
čių lietuvių gyvenimą New 
York — New Jersey apylinkė
se.

Buvęs laikraščių redaktorius 
Jonas Pranas Palukaitis talki
na Lietuviškajai Kolekcijai ke
liais būdais. Iš savo rinkinių 
jis yra gausiai parėmęs Liet 
Kolekciją DP stovyklų laiko
tarpio leidiniais, bet ypač ver
tinga jo parama periodikos sri
tyje: per pastaruosius metus 
jis yra įteikęs 150 titulų ir bai
gia paruošti dar apie 50 titulų. 
Periodikos titulą sudaro tai, 
kas įregistruojama vieno leidi
nio vardu: kartais tik pavie
niai laikraščio numeriai, kar
tais eilės metų rinkiniai, pvz. 
iš jo gauti pilni (su pora išim
čių) visų pagrindinių Vokie
tijoje po II Pas. karo ėjusių 
laikraščių komplektai; iš jo at
siųstų retenybių paminėtini: 
apypilnis kun. A. Burbos 1894 
— 1895 leistos Valties komplek
tas ir apie 60 Garso Amerikos 
Lietuvių numerių iš 1895 — 
1897 metų. Kasdieniniam Liet. 
Kolekcijos reikalui jis sudarė 
Lietuvių Periodikos Vardyną, 
kuris būtų vertas išleisti atski
ra knyga, kaip pirmas to pobū
džio leidinvs. V

Kaip minėta, yra dar ilga ei
lė asmenų, parėmusių Liet

Kolekciją savo dovanomis — 
vieta čia neleidžia visų jų iš
vardinti. Ir kiekvienas jų nu
sipelno stipraus padėkos balso 
iš lietuvių visuomenės.

Mikrofilmavimo programa 
taip pat gana sparčiai juda 
priekin: jau įfilmuota per 11, 
000 puslapių, daugiausia anks
ty vųjų šio krašto leidinių ir 
pokario metais DP stovyklose 
leistųjų.

Bet dar daug daugiau reikia 
padaryti, renkant ir apsaugant 
lietuvių istorijos medžiagą. 
Reikia nuolat turėti omenyje, 
kad bet kurio krašto istorija ir 
kultūra išsaugoma tik šiuo 
procesu. L Cadzoiv

1,794 didelius dvarus ir juose įkurdindamas iš Rusijos at
keltus burliokus. Jungtinių Amerikos Valstybių Vidaus 
Saugumo subkomisija yra paskelbusi kiek komunistai nu
žudė žmonių, užgrobę valdžią Rusijoje ir Kinijoje, bū
tent tarp 35 ir 45 milijonų...

Tokių žmonių valdžioje šiandien yra mūsų tėvynė 
Lietuva... J. Pr.

nebuvo. Ten krautuvės dažniausiai buvo vokiečių ran
kose, o gatvėse tiktai angliškai tegirdėjai.

Paaiškinau aš vaikui, kad Cicero yra tiktai Chica
gos priemiestis. Didelė gyventojų dauguma čia kalba 
angliškai, bet yra ir tokių, kurie angliškai dar nepra
moko arba nenori kalbėti, čia lietuviai gyvena labiau 
susiglaudę, todėl jie kalba lietuviškai. Kur lietuviai yra 
išsisklaidę, tai ten lietuvių kalba rečiau vartojama.

Ričardas, sulaukęs 7 metų amžiaus, pradėjo lan
kyti Cicecro viešąją mokyklą. Jis buvo geras mokinys. 
Mokyklą jis baigė Į 7 metus. Jis mėgo aviaciją ir jam 
patiko lėktuvų statyba. Jau pirmais metais Ciceroje 
jis gamindavo mažus lėktuvėlius, bandydavo juos iš
kelti. Pradžioje jis pasigamindavo sau Įvairiausios rū
šies aitvtrus ir iškeldavo juos gana aukštai , Vėliau jis 
jau pradėja kelti kitos konstrukcijos aitvarėlius.

— Mesk tu tuos lėktuvus ir aitvarus, — sakydavau 
aš jam. — Pradėk domėtis dantų gydymu. Kai užaugsi, 
tai būsi dantų gydyaojas, aš tave išmokysiu. Baigęs 
mokslus, galėsi užimti mano vietą.

— Aš būsiu lakūnas, o ne dantų gydytojas, — jis 
man atsakydavo.

Pradžioje jis statė mažus lėktuvus, o vėliau pradė
jo statyti ir didesnius. Jis pradėjo juos planuoti Cicero 
mokyklose, o kai persikėlė Į Morton mokyklą, tai ten 
pradėjo statyti didesnius. Mokykloje mokslai jam se
kėsi. Jis neturėjo jokio sunkumo su bet kuria mokslo 
šaka. Jis mėgo matematiką, jam sekėsi istorija ir fi
zikos mokslai.

Kiti mokiniai visko prasimanydavo, tuo tarpu ma
nojo galva buvo pramušta tiktai lėktuvams ir skraidy
mams. Jis sekė visus istorinius mitus ir kiekvieno šimt
mečio gyvesnių žmonių pastangas pakilti ir paskraidyti, 
kaip skraido didieji žemės paukščiai. Jis man pripasa
kodavo Įvairiausių istorijų apie Prometėjų ir Leonar-
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ETRUSKŲ MENO 
TEKS IEŠKOTI 

ŠVEDIJOJE
Dabartinėse Italijos žemėse 

prieškristiniais laikais gyvenę 
etruskai niekad neturėjo savo 
valstybės, bet jie žinomi jau nuo 
IX a. pr. Kr. Jie buvo nemažoje 
graikų kultūros Įtakoje.

Etruskai turėjo savo kalbą, 
kuri išnykusi II amžiuje po Kr., 
ją nustelbus lotynų kalbai. Jie 
turėjo savo raštą, kurio surasta 
antkapiuose ir k t. žinomas jų 
ilgiausias tekstas turi apie 1700 
žodžių.

Ypač žinomas etruskų menas, 
turintis net dabar vadinamo 
ekspresionistinio meno savumų, 
įdomaus senovinio 
mo, neatkarto j amų 
formų, išraiškų.

Meninių etruskų 
stengiasi Įsigyti žymiausi pasau
lio muziejai. Jo daugiausiai tu
ri Roma, Florencija, Perugija. 
Juo, kiek turėdami, didžiuojasi 
Louvras, Londonas ir kt.

Betgi už ką Italijos miestas 
Viterbo suteikė Švedijos karaliui 
Gustavui VI Adolfui garbingą 
Italijos garbės piliečio titulą? 
Kaip rašo “Los Angeles Times” 
1972 m. lapkričio 8 d. laidoje, 
jis nuo 1901 metų kaip archeolo
gas tyrinėjo ir kasinėjo etruskų 
gyventas vietoves. Tada jis bu
vo studentas. Kiek laikas ir są
lygos leisdavo, kasinėjo ne tik 
Italijoje, bet ir Graikijoje, Egip
te. Dabar, turėdamas 90 metų 
amžiaus, Švedijos karalius Į Šve
diją yra privežęs tiek etruskų 
senojo ir archeologinio turto, 
kad Stockholmas yra pirmoji 
vieta po Italijos, turinti geriau
sius etruskų senovinius rinki
nius. Italijoje jis daugiausiai 
kasinėjo Viterbo apylinkėse, 
esančiose tarp Romos ir Floren
cijos. Skelbiama, kad lapkričio 
9 d. Švedijos karalius Stockhol- 
me atidarė specialią etruskų 
meno parodą.

Kęst. Gardinas

archaišku- 
senovinių

iškasenų

dą da Vinči, apie Nunžeserj ir brolius Wright Jis man 
galėjo pasakyti, kuris lakūnas kurią klaidą padarė ir 
kuris žengė didesni žingsni pirmyn. Jis žinojo, kurie 
lakūnai užsimušė ir kodėl jiems nelaimė atsitiko. Lai
mė, kad mokykloje rado dar vieną mokini, kuriam 
skraidymas buvo tapęs didžiausia ir gražiausia sva
jone.

Mano sūnus dirbti nebijojo. Jis matė, kad nei aš, 
nei motina darbo nebijome. Nebijojo ir jis. Jis labai 
lengvai galėjo indus suplauti, stalą nuvalyti, o kai pa
augėjo, tai galėjo ir virtuvę išvalyti. Jis mėgdavo šva
rą, bet jis mokėjo tą švarą palaikyti. Jis visą savo gy
venimą mokėjo švarą palaikyti ne tik kareivinėse, bet 
ir didesnėse Įstaigose. Niekas jam neturėjo švaros pri
minti.

Atostogų metu jis pats susirasdavo darbo, kad galė
tų kelis dolerius užsidirbti. Jis pats sakydavo, kad ne
reikės vėliau iš tėvo prašyti. Jis dirbdavo krautuvėse, 
dirbtuvėlėse ir bet kurioje kitoje Įstaigoje. \isi, pas 
kuriuos jis būtų, kad ir trumpai dirbęs, jį mėgdavo, 
nes jis buvo teisingas, paklusnus ir paslaugus. O svar
biausia, žmonės jį mėgo už mandagumą. Man būdavo 
labai malonu, kai ciceriečiai, mane ar žmoną susitikę, 
pasakydavo:

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
V

TEISYBE



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tohf,: PROSPECT 8-3229 
R-ezid. t«l«f.; WAIbrook 5-5676

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vai vak. Treč. uždaryta.

Kiniečiu pasirodyrnas Toronto metinėje parodoje

Rarz. tai. 239-4683

DR. K. G. BALU KAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologinė chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6440
Priima ligoniu* pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Teiaf.; PRospoct 8-1717

DR. S. BI£Z1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71ft STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razida 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus,_____
Rez.: GI 8-0873

DR W. EISIU-E1S1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-00C1.

DR NINA KRAIKEI- 
KR1AUCELIUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus —• skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ,PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

šiais metais, nuo rugpjūčio pa
baigos iki rugsėjo pradžios To
ronte vyko metinė paroda. Ją 
aplankė 3 milijonai su viršum 
žiūrovų, nes buvo nepaprastai 
šiltas ir gražus oras. Nei vieną 
kartą nebuvo lietingos dienos, 
berods lijo keletą naktų, bet tas 
netruktė lankytojų. Jau 17-nio- 
liktą dieną buvo peržengta 3 mi
lijonų riba. Tą parodą labai do
mino raudonosios Kinijos pirmą 
kartą šitoje parodoje dalyvavi
mas. Kiniečiai buvo išsinoma- 
vę didžiausj pastatą parodoje — 
Queen Elizabeth bidding — ku
rį jie vieni pripildė savo ekspo
natais. Po Raudonosios Kinijos 
pripažinimo ir pasiuntinybės 
įkūrimo Raudonoji Kinija daro
si Kanados rinkai labai įdomi, 
nes ji yra nuolatinis stambus 
kviečių pirkėjas. Pereitais me
tais ji pirko Kanadoje už 200 
milijonų, o pardavė Kanadai tik 
už 20 milijonų. Suprantama, 
kad Kanada norėtų raudonąją 
Kiniją kaip klientą, palaikyti, o 
Kinija šį tą norėtų Kanadai dau
giau parduoti. Suprantama, kad 
kanadiečiai lankytojai buvo su
interesuoti pamatyti, ką kinie
čiai galėtu Kanadai parduoti. 
Tas pats prekybinis motyvas vai- 
deno didelę rolę Kanadai Kiniją 
pripažįstant,

Į parodą įžengus tuojau po 
dešinės rankos prie sienos ka
bėjo dideli paveikslai, kuriuose 
Chou en Lai buvo rodomas pri
imąs įvairias delegacijas — ki- 
nietiškas ir kanadiškas. Juose 
buvo matomi ir keli Kanados mi
nisterial bei prekybos delegaci
jos. Nuolat besišypsantis ki
nietis Chou en Lai stengėsi pa
rodyti geriausią kiniečių veidą.

Toliau sekė apie pusė tuzino 
didelių kanadiečio dr. Le Be
thune paveikslų, šitas bolševi- 
kuojantis asmuo asmeniniai da
lyvavo ispanų karuose ir po jų 
pabaigos persikėlė į Kiniją ir 
raudonose eilėse kovojo asme
niniai prieš čiang-kai čeką. Pa-

GRADINSKAS
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBIAIS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
, ' --------- B

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

GEI.ES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILUS GĖL1NYČIA 

2443 WEST 63ro STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 1-083* Į

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

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

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

~ P. ŠILEIKIS, 0. P.
Wph ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Specifli pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

VaL; 9_ 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063 vf

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel: FRontier 6-1882

L. _ —

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

pasisekimą biznyje

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

I ■

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

Į ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629I- - ■ - ---- »

veiksluose jis atvaizduotas kar
tu su kiniečių bendradarbiais bei 
delegacijomis ir keletu epizodų 
iš jo pokarininio gyvenimo Rau
donoje Kinijoje. Didžiomis rai
dėmis jis pavadintas Raudono
sios Kinijos “herojai”.

Toliau prie sienų kalbėjo di
deli paveikslai apie tariamąją 
Kinijos naftos industriją. Atro
do, kad šitoje srityje kiniečiai 
daro didelių pastangų žengti 
pirmjta. Paveikslai vaizduoja 
įvairius naftos gręžimobokštus 
ir didelio masto naftos perdirbi
mo įmones. Matomi paveiksluo
se laukai su daug naftos tankų. 
Matomi dabar Kinijoje steigia
mos mažesnio masto industri
jos įmonių modeliai. Iš mašinų 
matomi tik dvi didelio masto 
“screw — thread modeliai. Ne
buvo matyti jokių paaiškinimų, 
išskiriant vieną didelį paveikslą, 
rodantį šią mašiną fabrike dir
bant. čia pat buvo didelis iš ja- 
dės akmens drožinėtas gamto
vaizdžio paveikslas.

Pramonės skyrius toliau pri
statytas dviračiais, laikrodžiais, 
barometrais, įvairiais smulkiais 
instrumentais, foto — apara
tais, radijo bei televizijos apa
ratais ir muzikos instrumentais. 
Daug paveikslų iš operos ir bale
to pasaulio.

Pakeliui matosi paviljonai su 
įvairiais audiniais, paprastos ar
ba šilko medžiagos, įvairiomis 
spalvomis. Jų kokybę nebuvo 
galima patikrinti, nes paviljonai 
iš visų pusių buvo virvių tvoro
mis aptverti su perspėjimais 
užrašais medžiagas nejudinti. 
Buvo matyti įvairių rankdarbių, 
kurie darė gerą Įspūdį.

Toliau matėme iš paprastos 
medžiagos arba porseįano pa
dirbtų indii su moderniškais ar
ba senais pajšiniais, paimtais iš 
senų laikų iškasenų. Matėsi dro
žinių iš j adės akmens arba spap 
— stone. Kainų niekur nebu
vo užrašyta.

Vakarų sienoj kalbėjo apie pu
sė tuzino didelių kilimų su ki- 
nietiškais motyvais arba be jų. 
Jų tarpe matėsi įvairių kilimų, 
meniškų arba paprastų.

Trys paveikslai rodė kiniečių 
medicinos stovį. Viename pa
veiksle gydytojas kietu instru
mentų kalė paguldytam pacientui 
galvą, o pacientas šypsojosi. Ki
tame paveiksle matoma nėščias 
moteris, kuriai būrys gydytojų 
Kaiserschnitt būdu išima vai
ką, o jį irgi šypsojosi. Trečia
me paveiksle buvo rodomas me
dicinos pagalbos suteikimas toli 
nuo centrų gyvenantiems pilie
čiams. Viename be kelio esan
čiame tarpkalnyje joje trys iki 
ausų apsivynoję asmens, kurie 
šitose dykumose pacientų ieško.

žemės ūkio skyriuje kabėjo 
didelis Mao cetungo paveikslas, 
rodantis šį asmenį priimant že
mės ūkyje nusipelnusius parti- 
tijos pareigūnus. Visi šypsosi 
dėl didelio žemės ūkio pakilimo 
dabartinėje Kinijoje. Atrodo, 
kad žemės ūkio tvarkymas pri
klauso Maocetungui. Daug pa
veikslų rodo dvigubą net trigu
bą žemės ūkio pakilimą. Viena
me paveiksle rodoma javų kir
timo mašina, kurios ’didumas 
net mane nustebino. Matosi 
skaičius maketų, kur rodomi 
ankstyvesnėse (nekultyvuotose) 
žemėse pravesti žemių sutvarky
mai, su platformomis antkalnė- 
se ir vandens iš aukštesnių vietų 
irigacija. Visur pažymėtas daug 
aukštesnis derliaus procentas. 
Dabartiniai kaimai šiose žemė
se labai suglaudinti. Namai (ba
rakai) ankštai sustatyti, turbūt 
tikslu taupyti žemės.

Rodomos kelios iškimštos kL 
nietiškos žąsys, didelės, su pa
leistais pagurkliais. Rodoma vi
sokių rūšių vaisių: žirnių, pu
pelių, pupų, žemės riešutų ir 
visa eilė kitų mums nepažįsta
mų grūdų bei sudžiovintų žemės 
riešutų. Buvo matyti didelių 
sieninių paveikslų su kinietiš- 
kais laivais, plaustais bei keltu
vas.

Pabaigoje vienas pasienis bu
vo su įvairiais konservais ir sau-

sąipįgįs. Prie išėjimo buvo ga- 
iu pirkti. Kiek pastebėjau, 

sausainiai nerado pirkėjo, bet 
kiek daugiau konservai, nes jų
įpakavimas darė gerą įspūdį. 
Ten pat buvo galima pirkti ir 
medžiagų, bet jos rado mažai 
pritarimo spalvos ir kokybės at
žvilgiu, Retai kas pirko.

Čia ir pasibaigė paroda. Kaip 
iš atpasakoto matyti, ji buvo tik 
didelis propagandos dalykas. Ki
niečiai pasistengė pasirodyti 
esanti didelė valstybė, bet jos 
parodyta eksporto galimybė bu
vo labai maža. Parodos lanky
mas šiemet žymiai didesnis ne
gu ankstyvesniais laikais, pasie
kė 3,561,000, t. y. 300,000 dau
giau negu pernai. Parodos pa
statas visą laiką buvo kimštinai 
pilnas. Lankėsi ir žymūs parei
gūnai — ministerial, ministerių 
pirmininkas Trudeau ir konser
vatorių opozicijos vadas Stan
field,

Vyrauja nuomonė, kad ši pa
roda yra didelis blefas, nes var
gu kiniečiai gali užsiimti rimtu 
eksportu. Daugybė paveikslų 
turėjo vakariečiams parodyti, 
kad Kinija dabartiniu metu daro 
didelę pažangą industrijos ir že
mės ūkio srityse. Bet žemės 
ūkis dar nėra pasiekęs stovio, 
kad galėtų išmaitinti savo tau
tą kaip ir Raudonojoje Rusijoje. 
Komunizmas puikiai moka žemės 
ūkį sugriauti, bet ne atstatyti.

Pereitą savaitę Pekino mies
te baigėsi kiniečių industrijos 
paroda, kurioje aktyviai dalyva
vo ir Kanados industrija. Kana
dai ši paroda kainavo 2,000,000 
dol. Kanados skyriuje nuolatinis 
svečias buvęs Chou en Lai, o pa
rodai baigiantis, ją aplankęs ir 
Mao eetųngas, Pagal laikrašti
nes žinias, kiniečiai užsakė iš 
Kanados už 7 milijonus prekių, 
o dėl tolesnių trijų milijonų dar 
einančios derybos.

Į parodą buvo nuskridęs ir 
Kanados užs. reik; ministeris 
Sharp. Chou en Lai buvęs paro
da nepatenkintas, nes nematęs 
sniegui valyti mašinų ir snow- 
mobiliu. Kvebeko firma Sicord 
and Co atsisakiusi išstatyti, nes 
maniusi, kad jos gaminiams šiuo 
metu dar nesą rinkos Kinijoje. 
Parodos metų Pekine lankėsi 
apie 600 Kanados biznierių.

Dr, M. A.
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Antanas P. Malinauskas, dir-
bąs atominės energijos tyrimuo
se Reactor Chemistry Division, 
Oak Ridge National Laborato
ry, Oak Ridge, Tenn., žurnale In
dustrial and Engineering Che
mistry Fundamentals, tomas 11, 
nr, 4, 1972 m. lapkričio mėm pa
skelbė straipsnį apie mėgintu- 
vą vandenilio tirpymo nustaty
mui ištirpusiose druskose. A. 
P. Malinauskas gimė Pennsylva- 
nijoje 1935 metais, o 1962 me
tais gavo daktaro laipsnį is Mas
sachusetts Institute of Tech
nology.

Petras Uginčius, dirbąs Navai 
Weapons Laboratory, Dahlgren, 
Virginia, paskelbė American 
Journal of Physics, tomas 40- 
11,1972 m. lapkričio mėn. straip
snį apie integralinę reprezenta
ciją Dirac delta funkcijai, o P. 
Pechukas iš Columbia univer
siteto chemijos departamento 
apie Wigmer-Witmer taisyklių 
paprastą išvedimą.

Saulius šimoliųnas

• Saulei tekant gimsta, lei
džiantis — miršta. (šešėlis.)

Gale lauko bačka trūko.
(Saulė užtekėjo.)

— Žemaičiu Kultūros klubo narių 
susirinkimas įvyks trečiadienį, lapkri
čio 15 dieną 7:00 vai. vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes reikia prisi
ruošti metiniam parengimui. Po su
sirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

Jusyi Tėvas tinę ko jums reikia. Mat, 6:8.

Todėl mūsų prašymuose, mūsų maldose ir mūsų reikalavimuose, ku
riuos siunčiame pas Dievą, turime prasyti šventumo; prašykime, kad Die
vo šventoji dvasia pripildytų mūsų širdis ir penėtų, atgaivintų ir stiprintų 
mus dvąsisku penu; o dėl prigimtų daiktų, jis geriau žino kokie daiktai yra 
naudingi ir tinkami Naujam Sutvėrimui. Tą dalyką turimi atiduoti jo va* 
liai: nepatiks jam, jeigu kreipsimės į jį dėl tų dalykų, kurių jis nedavė 
mums; nes jei taip darytume, negalėtume girtis tikėjimu; bet tam priešin
gai, būtume pavyzdžiais abejonės ir išrūdytume baime kad jis užmirš arba 
nepripažins savo pažadėjimo duoti mums reikalingus daiktus.

Kristus pasakė, kad jis Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yru daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuo* svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 

vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
adresu: Mr. F* Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago,

SV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
illlllllllllBSliilllllllllKiiiillMMlilB*

knygutėje, km 
parašysite tokiu 
lilinou 60629*

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

\il*/ 2533 W. 71st Street
* Jjį Tetef.i GRovehill 6-2345-6

” A. 141q 50th Ave., Cicero
I Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

A: I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai
e Juoda karvė subliuvo, visos: 

tvaros sugriuvo. (Nakits)

— Utenos Apskrities klubo susirin 
kimas įvyks antradienį, lapkričio 14 
diena vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St, Susirinkimas labai 
svarbus, nes klubas rengiasi savo me
tiniam parengimui, kuris įvyks gruo
džio mėn, 9 dieną, Hollywood salėje. 
Prašom visus atsilankyti

Klubo Valdyba

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

REwbSe T-8«ee

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, lapkričio-15 d, 12:30 vai. 
popiet Almėta Simons miesto parke
lio svetainėje, 1640 N. Drake Ave., 
pirmame aukšte, 103 kambaryje. Na
riai ir narės prašomi laiku atvykti i? 
norinčių įstoti Į mūsų klubą kandida
tų atsivesti. Po susirinkimo bus kak- 

j lios vaišės,.
W. Mankus, sekr.

SOPHIE MILASEVIČIENEI
mirus, 

reiškiame gilią užuojautą jos vyrui 
POVILUI MILAŠEVIČIUI 

ir kitiems giminėms,

Povilas ir Marijona Daubarai 
ir sūnus

ROBERT A. KETVIRTIS
Gyv, Chicago, III. Anksčiau gyv. Cicero, III.

Mirė 1972 m. lapkričio mėn. 11 dieną, 3:00 vai. ryto, sulaukęs 58 
metų amžiaus. Gimęs Cicero, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Mildred, pagal tėvus Stokes, duktė Janet 
Marie, sesuo Genevieve Keeworth, gyv. Austin, Texas, pamotė Della 
Ketvirtis, pusbroliai — Clem Dauskurdas ir Edward Dauskurdas, teta 
Patricia Links, jos duktė June Altobelli ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Priklausė Raudonosios Rožės Lietuvių klubui, buvęs pirmininkas 
Cicero Eagles, ir Bakery Drivers Local 734.

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 So. 50 Ave., Cicero, 
Illinois.

Antradienį, lapkričio 14 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į §v. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas Queen of Heaven kapinėse.

Visi a. a. Robert A., Ketvirtis giminės, draugai ir pažįstant nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. 1 2 *

Nuliūdę lieka:
Įmena, sesuo, gimines.

Laidotuvių Direktorius Jean Vance. Tel. 652-5245.

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDmONED KOPLYČIOS

EUDEIKl'
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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-COlNDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI?
Chieagoa
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associaeijoe

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS PIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČ’Af

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, UL Phone: OLympic 2-100*

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Sq. LITUANIKĄ AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Teatras > house, I ong Wharf Theatre 
i (New Haven, Conn.), Hartford 

Joe Egg Arnoldo Giedraičio I St^e Company Pittsburgh 
Playhouse, Seattle Playhouse, 
1970-71 metais Actors Theatreteatre

Carey”, ir niekas iki šiol nedarė 
spaudimo, kad i nicest v, prie
miesčiuose ii- taip pat getuose 
būtu atstatyta tvarka”.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkiv

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiv

Arnoldas Giedraitis 
Peter Nichols veikalą 
in the Death of Joe Egg” Al
bright teatre, Second Street at 
Jefferson, Warrenville, Illinois. 
Spektakliai vyksta penktadie- 
niais ir šeštadieniais 8 vai. vak., 
sekmadieniais 7 vai. vak. Bilie
tai suaugusiems 3 dol., vaikams 
2 dol.

Vaidinimas liečia tėvų elgesį, 
kai jie sužino, jog jų dukrelė Jo
sephine (.Joe Egg) yra psichi
niai neišsivysčiusi — kopūstas, 
ne žmogus. Tėvas mokytojas iš 
pradžių juokauja, paskui ban
do vaiką gydyti pas psichiatrus 
ir kunigus, vėliau nori jį nužu
dyti, o gale pats pabėga iš na
mų. Motina augina augalus, žu
vytes, gyvuliukus ir susitaiko 
su likimu rūpintis savo neišsi
vysčiusiu vaiku.

Peter Nichols yra gimęs 1927 
metais anglas, televizijos rašy
tojas, kuris pagarsėjo šiuo vai
dinimu. Premjera Įvyko 1967 
metais Glasgowe. Sekančiais 
metais vaidinimas buvo perkel
tas Į New Yorką, kur tėvo vaid
menį atliko Albert Finney, o 
motinos Zena Walker (laimėju
si Tony premiją). 1969-70 me
tų sezone vaidinimas pastatytas 
šiuose metuose: Cleveland Play-

pastatė of Louisville, Asolo-The State I 
A Day!Theater Company (Sarasota,

Florida), Dallas Theater Center J 
ir kt. Dabar čikagiečiai turi pui
kią progą pamatyti šį Įdomų 
vaidinimą.

Saulius šimoliūnas

Nauja šluota 
Carey žada gatves apvalyti 

nuo gaujų
Naujai išrinktasis Illinojaus 

valst. gynėjas Bernard Carey 
savo pranešime spaudos konfe
rencijai pareiškė, kad jis grieb
sis energingų priemonių gau
joms Chicagos gatvėse išnai
kinti. T ik bekompromisinė ko
va ir visiškas tų gaujų išnaiki
nimas užtikrins piliečiams sau
gumą gatvėse ir namuose, jis 
pasakė. Naujasis prokuroras 
savo pareigas užims jau gruo
džio mėn. 4 dieną. Carey rinki
mus prieš Hanrahaną laimėjo 
1,167,872 balsais prieš 1,038,666.

"‘(latvių gaujos puola ir bal
tuosius ir juoduosius”, kalbėjo

Dvi moterys išrinktos 
į Sanitarinį Distriktą 
Pirmą kartą Chicagos Sanita

rinio Distrikto 83 metu istorijo
je i patikėtinius (trusltes) iš
rinktos dvi moterys respubli
konė Joan Anderson, 17 metą 
amžiaus ir 4 vaikų motina, .r 
Joan Alter, demokratė, 15 metu 
amžiaus ir 4 vaikų motina. Pir
moji gavo virš 500,(HM> balsų, 
antroji net virš milijono, 
šiol per 83 metus 
Distiiklas su maža darbo ir 
didele alga buvo vien vyrų pri
vilegija. Abidvi išrinktosios yra 
pasižymėjusios savo \isuomeni- 
ne ir organizacine veikla, tad 
nėra abejonės, kad išjudins ir 
Sanitarinį Dist riktą, kuriame 
vis dar pasilieka 7 xyrų per
svara.

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP 
WARNER - SWASEY — GISIIOLT 

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

Įk*; Powers offers an outstanding benefit program which includes company paid 
Sanitarinis medical and life j^surance, pension plan, disability benefits. Liberal vaca- 

•ir 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

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. 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

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

Didelis pasirinkimas {vairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL N
2022 W. 69 ST. 60636. TeL WA 5-9209

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

’__________ __ JT

------ . . — ------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- -------- - ---------------------- ;............. ..........---------------- IU. ■ ------------ . II ..1 IIJIL1-------------- W’W

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavus lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugja. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikišku, socialistinių, laisvamanišku ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monop 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu Ir

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 50608
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DLL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

f VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA “Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave PRospeet 8-2233

Daley už Crosstown
Naujai išrinktajam Illinojausj 

gubernatoriui Dan Walker pa-| 
reiškus, kad kol jis bus guber
natorių, tol skersai Chicagos 
miestą greitkelio (Crosstown) 
nebus, reporteriai paklausė Chi
cagos mero Daley, ar jis yra 
prieš ar už Crosstown? Daley 
atsakė išsisukinėdamas. Girdi, 
“Jūs norite įvaryti kylį tarp 
manęs ir Dan Walkerio? Ta
tai priklausys nuo federalinės 
valdžios. Jūs niekada nematė
te kad aš bėgčiau nuo ko nors, 
kas yra gera miestui, tik dėlto, 
kad kai kas yra prieš tai ... Tai 
yra jausmų dalykas. Aš noriu, 
kad jis būtų išstudijuotas ir iš
diskutuotas. Koks yra kitas bū
das sumažinti trafiką gatvėse?”

me", užtikrino kriminalinių in- 
vestigacijų viršininkas John Kil- 
lackev.

— Kun. Antaną Zakarauską, 
Marquette Parko Lietuvių pa
rapijos kleboną, kard. J. Cody 
paskyrė Chicagos arkivyskupi
jos patarėju administracijos rei
kaluose.

HELP WANT 50 — ŽEMALE 
Darbininkių Reikia

WIRERS AND 
SOLDERERS

— LB-nės Bridgeporto apy
linkė Jaunimo peticijos parašų 
telkimą jau išpildė 4(X)% virš 
nustatytos kvotos. Bridgepor- 
tiečiai parodė, kad ir mažesnė
se apylinkėse, kai pasiaukoja 
keletas ryžtingų žmonių, gerai 
gali Įvykdyti lietuviškos veiklos 
darbus. Be to, tos pačios apy
linkės valdybos pirm. Antanas 
Būga sutiko talkinti Peticijos 
komisijai technikiniuose dar
buose.

Permanent position available for 
women with hand wiring and 

soldering experience. 
Steady year round work. 

Modern cafeteria; 
Excellent fringe benefits. 

APPLY IN PERSON

Lowrey 
Electronics Co.

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MOTEL — 23 UNITS
PLUS 5 RM. — 2 BDRM. HOME

N. W. Suburb of Chicago. 1% Acres 
beautifully landscaped. $75,000 down 
or will trade for Farm or large apt. 

building.
SAVOY REAL ESTATE 

455-5750

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

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

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

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

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

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

67 IR TRIPP 4 miegamų 19 metų 
senumo mūro namas. Įrengtas rūsys. 
2 mašinų garažas. S31,500.

DVIEJŲ ŠEIMŲ 1% aukšto 15 me
tų senumo baltų plytų mūras prie pat 
Marquette Parko. S35.90C.

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

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

II-

Žada kandidatuoti 
į Chicagos merus?

Pralaimėjęs perrinkimus Į
linojaus valst. gynėjus Edward 
V. Hanrahan davė aiškiai su
prasti, kad ateinančiais 1975 
metais jis kandidatuos Į Chica
gos merus Daley vieton. Jūs 
Edwardo Hanrahano dar nepa
žįstate, jis pastebėjo reporte
riams, “Aš tikiu, kad viešoji 
tarnyba yra geriausia legalės 
karjeros išraiška”, pasakė jis ir 
paklaustas, ar kandidatuos 1975 
metais Į miesto merus, atsakė: 
“Aš būsiu čia 1974 metais ir aš 
tikrai čia būsiu 1975 metais

Kaip žinia. 1975 metais 
Chicagos mero rinkimai.

bus

CTA autobusuose
Policija

Per nepilnas dvi savaites Įvy
kus keturiems CTA autobusų 
apiplėšimams, pradėjo naktimis 
autobusais važinėti civiliškai 
apsirengę policininkai.

Trečiadienį policija suėmė 
tris tokius plėšikus — du po 18
metų, vienas 21 metų amžiaus, rinkti Į Marijos aukšt. mokyk- 
“Mes tuos dalykus sutvarkysi- los Tėvų klubo valdyba.

— Patikslinama lapkričio 6 d. 
žinutė apie Varnas Montessori 
Vaikų židinėlį: nuo lapkričio 2 
d. p. Stasė Skrebienė jokių pa
reigų neina. Židinėliui dabar 
vadovauja p. Sofija Blažienė.

— Leonardas Lukas iš Chica
gos pietvakarių apylinkės gydo
si po sėkmingos operacijos 
Christ Community ligoninėje. 
Žmona Eleonora ir jų vaikai 
laukia gretai grįžtant į namus. 
Leonardo tėvai — Josephine ir 
Stanley Lukošius iš Town of 
Lake apylinkės, yra ilgamečiai 
Naujienų skaitytojai.

— Viktoras Štuopys Įsijungė 
Jaunimo peticijos komisijon iž
dininko pareigose. Pasirašytas 
peticijas prašoma grąžinti iki 
š. m. gruodžio 31 d. adresu: 
Margutis. 2422 W. Marquette 
Rd., Chicago, Ill. 60629. Čia 
taip pat yra gaunami peticijos 
lapai.

— Edvardas Martinkus, Do
mininkas I^amsarges, Raymond 
Ambrose ir Petras Narušis iš-

— Debbie Kishkunas iš Mar
quette Parko apylinkės priklau
so 4-H klubui. Nesenai jos na
muose buvo klubo sueiga. 4-H 
klubams praktiškas programas 
paruošia Illinois universitetas.

— Kathy Yvinskaitė iš Brigh
ton Parko apylinkės laimėjo 
Republic S&L paskelbtą plakatų 
konkursą aukšt. mokyklų gru
pėje. Rita Kupcikevičiūtė iš 
Marquete Parko laimėjo 7—8 
sk. grupėje, o Dalia Gasnerytė 
taip pat Alė Jonus iš 5—6 sk. ir 
Vida Didžbalytė, Anne Baraus
kaitė taip pat Linas Matonis pa
ėmė 3—4 sk. premijas. Jų dar
bai pasiųsti tolimesnėms varžy
boms, kurias organizuoja Illi
nois Taupymo bendrovių lyga.

— Dona Mataitytė, Rita Jac
kevičiūtė ir Rosemary Janas iš 
Marquette Parko apylinkės lai
mėjo Crawford S&L plakatų 
konkursą aukšt. mokyklų gru
pėje. Elizabet Augius iš Aušros 
Vartų parapijos laimėjo 7—8 
sk. grupėje.

iksus; nCE

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET
Tai.: REpublic 7-1941

R»al fictate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 2G4-7453 
Seto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kiloki blankai.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, IIL 6*632. Tai. YA 7-59W

pirm< prizą lai- 
Juos pagamino

Aštuntame akinių kūrėjų suvažiavime New Yorke 
mėjo šie akiniai, pavadinti '’Ateities rėmais".

Bauseh - Lomb bendrovė.

— Philomena D. Pakel, Chi
cago Savings and Loan b-vės 
prezidentė, išrinkta Marquette 
Manor biznio ir verslo organiza
cijos direktore. Į vaidybą iš
rinkta tos b-vės pareigūnė Lor
raine Siedel. adv. Charles P. 
Kai, Eugene Drish iš Beverly 
Florai ir Jonas Evans, Jr.

— Valdo Adamkaus pareiški
mus aplinkos Svarinimo reika
lais perdavė daugelis radijo sto
čių žinių laidose, 
Chicagoje ekologijos 
proga.

Vilija Bilaišytė

wkstanciu* <•
seminaru

ir Lydija 
Labanauskaitė, McAuly aukšt. 
mokyklos mokinės Chicagos 
pietvakariuose, gavo Illinois val
stijos stipendijas konkurso bū
du.

— Smuikininkas Alfonsas 
Paukštys iš Marquette Parko 
apylnikės ruošiasi solo koncer
tui, pakartodamas klasinių ir 
populiarių melodijų kūrinius, 
kurie lietuvių yra mėgiami ir 
senai girdėti ar visai negirdėti. 
Koncertas bus vieno šaulių or
ganizacijos vieneto parengimo 
metu.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Tapomi euto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. f.
024 Sc. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. V! 7-9W
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A. A L. INSURANCE A RSALTT Į

INCOME TAX
<645 ASHLAND AYE.

LA «773
(Currency Erchanfe JitMgoJ)
Pigūi automebllly driudlmaL

Br»ng*nyb*t, LalkrodlUI, Dovanot 
vitomt progom*.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Teltf. 434-4660

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

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

TEL. — 776-5IS1
Ankates Garbaėuv.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

TEISYBĖ LAIMI
6 KAMBARIŲ gražus apkaltas me- 

i dinis. Naujas gazu šildymas. Gara- 
• žas. Marquette Parke. Arti Western 

buso. $14,400.
6% KAMBARIŲ MŪRAS. vo- 

, nios. Iškelti vamzdžiai. Įrengtas beis- 
mantas. Kilimai. Garažas. Arti ofiso. 

. Pamatęs, kito nenorėsi. $23,000.
2 BUTŲ BEVEIK NAUJAS mūras. 

Radiant šildymas. Ąžuolo medis. Ce
ramic vonios. Knotty pine porciai. 
Sausas šiltas beismantas. Garažas. 
Arti mūsų. Parduodamas dėl ligos. 
$38,000.

6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas, platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,500.

7 KAMBARIŲ CAPE COD, 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette P ar k e._ $26,000.

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

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

1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 514 kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du Įėji
mai, gazu šildymas, garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. S21,000.

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

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

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

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

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

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 S27.900.

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, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

D£L AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BET.FAKTTg TEL 238-8K5A

SKAITYK J ATb IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS




