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NIEKAS AIŠKIAI NEŽINO, KĄ ATNEŠ 
ARGENTINAI J. PERONO SUGRĮŽIMAS

BUENOS AIRES. — šį penktadienį 11 vai ryto Buenos Aires 
aerodrome turi nusileisti keleivinis Allitalia lėktuvas su buvusiu 
Argentinos prezidentu Juan Peron. Jis, dešimtį metų valdęs Ar
gentiną, karininkų nuverstas, 17 metų išgyveno egzilėje, Ispanijoje. 
Dabartinė karinė Argentinos valdžia sutinka su jo sugrįžimu. 
Prezidentas Lanusse, kalbėdamas Mendozoje, penktadienį pareiš
kė, kad Argentinos susiskaldymas į du blokus — peronistų ir jų 
priešininkų — yra sunkiai suprantamas ir nereikalingas.

Pats Peronas vadina šį savo 
sugrįžimą “taikos pasiūlymu”. 
Jam esą. sunku suprasti, kodėl 
argentiniečiai, turėdami bendrus 
tikslus, negalėtų surasti spren
dimų, kurių šalis ir liaudies rei
kalauja. Jis pareiškė viltį, kad 
jo sugrįžimas padės suvienyti 
Argentiną.

Argentinoje nėra vienos nuo
monės, ką atneš Perono sugrį
žimas. Kai kurie tiesiog netiki, 
kad Peronas sugrįžtų, nes kari
ninkai gali jį likviduoti. Kiti 
mano, kad buvusio diktatoriaus 
pasirodymas atneš gatvėse ne
matytą smurtą ir kovas. Yra 
nuomonių, kad karininkai neleis 
jam vėl paimti valdžios ir, jei 
jam pavyktų laimėti kovo mė
nesio rinkimus, sukils prieš jį 
ir vėl nuvers nuo valdžios. Pa-' 
tys pjeronistai suskilę į kelias 
dalis. Vieni mano, kad Perono va
dovybėje jie gali demokratiniu 
keliu laimėti vyriausybę ir pa
sukti Argeniną tuo pačiu keliu, 
kuriuos ji ėjo tarp 1946 ir 1955 
metu. Bet koks kariuomenės ki
šimasis sukeltų visuotinį Argen
tinos žmopių sukilimą ir revoliu 
ją.

Nekantrieji peronistai, vado
vaujami jaunųjų peronistų vado 
Rodolfo Galimberti, radikalios 
kairės atstovo, jau dabar, Pero
no sugrįžimo proga šaukia savo 
narius griebtis ginklo ir paim
ti valdžią, nelaukiant rinkimų.

Niekas tikrai nežino, kiek pe
ronistai Argentinoje yra stip
rūs. Jie valdo daugeli darbinin
kų unijų ir valdžiai pridaro daug 
nemalonumų, tačiau, nesant rin
kimų, sunku patikrinti jų galią 
visuomenėje ir žmonių pasitikė
jimą peronistais. Praėjusį ket
virtadienį peronistų organizuo
jamas masinis mitingas stadi- 
jone, kur telpa 20,000 žmonių, 
turėjo būti atšauktas, nes susi
rinko tik 323 žmonės, šeštadie
nį įvyko kariuomenės vadų pasi
tarimas, kuriame buvo pareikš
ta minčių, jog Perono sugrįžimas 
gali sukelti valdžiai nedraugiškų 
demonstracijų aerodrome ir mie
ste.

Bengalai bando 
bėgti iš Pakistano
KABUL. — Afganistane šiuo 

metu yra apie 500 bengalų, ku
rie pabėgo iš Pakistano, bandy
dami sugrįžti į savo nepriklau
somą tėvynę Bengaliją. Iš viso 
per Afganistaną slaptai sugrį
žo apie 6,000 bengalų. Jiems 
Afganistane paramą teikia In
dijos ambasada.

Bengalai Pakistane gyveno 
kaip Pakistano piliečiai iš ryti
nės zonos. Kaka kilo Indijos-Pa- 
kistano karas ir bengalai atsi
skyrė nuo Pakistano, įsteigdami 
savo valstybę. Vakarų Pakista
ne liko apie 200,000 bengalų. 
Pakistanas nesutiko jų išleisti, 
kol Indija neatiduos kare pami- 
tų pakistaniečių belaisvių.

Bėgimas iš Pakistano į Afga
nistaną bengalams yra sunkus

IŠ VISO PASAIHIO

BERKELEY. — Amerikoje 
veikia Amerikos universitetus 
baigusių arabų sąjunga, kuri 
savo penktoje konferencijoje nu
tarė remti Palestinos partizanus 
ir reikalauti, kad Palestinoje bū
tų įsteigta demokratinė valsty
bė, kurioje kartu galėtų gyven
ti arabai ir žydai, ši arabų są
junga turi 1,000 narių, 200 kole
gijų profesorių. Kalbėtojai kon
vencijoje pasmerkė Nizono vy
riausybės paramą Izraeliui.

TOKIJO. — Kelios grupės iš • 
Kinijos važinėja po Japoniją, lan- j 
ko plieno liejyklas, pramonės; 
įmones, ieškodamos naujų tech- ( 
nikos metodų, mašinų Kinijos 
pramonei.

ROMA. — Italijos spauda įs
pėja gyventojus nesiuntinėti ka
lėdinių pasveikinimų, nes pašto 
darbininkų streikai ir laikyma
sis “taisyklių” ir taip labai su
vėlina pašto pristatymą. Dau
gumas biznių pašto bando nenau
doti. ' Vieni bando reikalus su
tvarkyti telefonu, kiti, gyvenan
tieji šiaurėje, siunčia kurjerius 
su maišais į Šveicariją ir nau
dojasi jos pašto patarnavimais.

STOKHOLMAS. — Tūkstan
čiai švedų aplankė karaliaus 
Gustavo VI Adolfo rūmus pasi
rašyti sveikinimų knygoje. Ka
ralius šventė šeštadienį 90 me
tų sukaktį.

Jordanas nori 
derėtis su Izraeliu
JERUZALĖ. Premjere Goldą 

Meir pareiškė, kad Jordano ka
ralius Husseinas yra pirmas ara
bų vadas, kuris yra pasirengęs 
derėtis su Izraeliu dėl taikos, 
toks žingsnis arabui esąs revo
liucinis.

Izraelis mielai derėsis su Hu
seinu, tačiau tas turįs būti pasi
rengęs atsižadėti kai kurių bu
vusių Jordano žemių. Karalius 
turi atsiminti, kad jis du kart 
pradėjo karą prieš Izraelį ir du 
kart tą karą prakišo. Jis turįs 
pasimokyti, kad negalima pra
dėti dviejų karų, juos pralai
mėti ir tikėtis sugrįžti į seną pa
dėtį.

ir pavojingas, nes pakistanie
čiai saugo sieną, o Afganista
ne puslaukinės gentys bengalus 
apiplėšia ir dažnai nužudo. In
dijos konsulatai Afganistane pa
rūpina bengalams kelionės doku
mentus, duoda kiek pinigų ir 
nusamdo lėktuvus sugrįžimui į 
Bengaliją.

Indijos premjerė Gandhi, kal
bėdama savo partijos susirinki
me, pareiškė, kad Pakistano lai
kysena derybose dėl taikos su
kietėjusi ir taikos dar nesima
to. Premjerė Gandhi kaltina dėl 
Pakistano laikysenos “kai kurias 
pasaulio galybes”, spėjama — 
Kiniją ir Ameriką.

Čikagos miestas atiduoda pagarbą dviem karo laivyno žvalgybos laivams, kurie apsistojo Čikagos 
upėje ir treniruos laivyno atsarginius. Per Čikagos upe yra astuoni tiltai. Laivams įplaukiant, 

jie visi buvo pakelti. Nuotraukoje matomi tik keturi tiltai.

IKI LAPKRIČIO 20 D. SUTARTIS 
GALI BŪTI PASIRAŠYTA

WASHINGTON AS. — Generolas Haig, dr. Kissingerio pa
vaduotojas, sugrįžo į Washington?. Pietų Vietnamo užsienio rei
kalų ministeris Lam Saigone pareiškė, kad karas Indokinijoje 
eina prie galo. Saigono vyriausybė pritarianti Washingtono-Ha- 
nojaus sutartoms karo paliaubų sąlygoms, tačiau su kai kuriais 
pataisymais. Manoma, kad dar šią savaitę į Paryžių išvyks Ha
nojaus atstovas Le Due Tho ir prezidento patarėjas Kissingeris. 
Prancūzų laikraštis France Sbir rašo, kad P. Vietnamo prezidentas 
Thieu pažadėjęs pasirašyti sutartį kartu su Viet Congo, Hano
jaus, Amerikos atstovais iki lapkričio 20 dienos.

Kinijos premjeras

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Chou En-lai

ROMA. — NYT pranešė iš Vatikano apie ^apeigas, kuriose 
popiežius Paulius pakėlė italę seserį Agostina Pįetrantoni bažny
čios palaimintaja. Ji žuvo nuo pamišėlio rankos 1894 metais. Ce
remonijose dalyvavo šv. Petro bazilikoje 19 kardinolų, daug prela
tų, šimtai tos žuvusios vienuolės Pietrantonis ordino seselių ir 
4,000 tradicionalistų katalikų konvencijos dalyvių. Popiežius ta 
proga pasakė kalbą.

šios žinios pabaigoje rašoma, 
kad Vatikane sekmadienį buvo 
ir kitos apeigos. Jose arkivys
kupas Agostino Caseroli, žino
mas Vatikano specialistas komu
nizmo reikalams, įšventino nau
ją vyskupą, kuris tarnaus bažny
čiai Baltijos valstybėse, kur ka
talikų palyginti dar labai daug. 
Lietuvoje ir Latvijoje pasku
tiniu metu katalikai suruošė ke
lias viešas protesto demonstra
cijas prieš valstybės tariamas 
diskriminacijas prieš tikinčiuo
sius.

Toliau rašoma, kad naujai 
įšvęstas vyskupas yra Valerian 
Zoudaks, 64 metų, Rygos, Lat
vijos katalikų seminarijos rek
torius. Jo įšventinimas vysku
pu įvyko Lietuvių koplyčioje, 
šv. Petro bazilikos požemiuose. 
Įšventinimas laikomas ženklu, 
kad pagerėjo santykiai tap Va
tikano ir Maskvos, rašo New 
York Times Romos korespon
dentas.

♦ Buvęs Kambodijos valdo
vas princas Sihanoukas Pekine 
pareiškė, kad jis niekada nesi- 
derės su “išdaviku” Lon Nol ir 
karas Kambodijoje bus tęsiamas 
iki laimėjimo.

♦ Europoje siaučia audros, 
potvyniai Anglijoje, Valijoje, 
pareikalavo 32 žmonių gj’vybių. 
šiandien ir Amerikos šiaurinėse 
valstijose laukiama sniego.

♦ Pagrobti lėktuvo keleiviai, 
sugrįžę iš Kubos, kaltina FBI, 
kad ji rizikavo jų gyvybėmis.

Komunistai grąžina 
tėvams vaikus

BERLYNAS. — Vakarų Ber- 
lyne buvo daug džiaugsmo ašarų, 
kai sekmadienį komunistai iš
leido per sieną į Vakaru Berly
ną pirmuosius vaikus, kurių tė
vai buvo pabėgę į vakarus. Iš vi
so bus perduota tėvams 308 vai
kai, nors Bonos vyriausybė ap
skaičiavo, kad Rytinėje Vokie
tijoje yra apie 1,200 vaikų, kurių 
tėvai yra vakaruose.

Kita pagerėjusių santykių de
monstracija buvo Vakani Ber
lyno mero Karl Schuetz vizitas 
rytinėje miesto dalyje. Jis ap
lankė ir sovietų ambasadorių 
Rytų Vokietijoje Michail Jefre- 
mov.

BUDAPEŠTAS. — Vengrija 
paskelbė, kad sovietų komunis
tų vadas Leonid Brežnev šio mė
nesio gale apsilankys Vengri
joje.

NEW YORK AS. — Jauni 
žydai New Yorke sutrukdė so
vietų pianisto Aleksander Slo- 
bodjenik koncertą.

Saigono žiniomis, prezidentas 
Thieu vis dar reikalauja, kad ko
munistai išvežtų iš Pietų Viet
namo visus savo kareivius ir 
pripažintų demilitarizuotą zo
ną abiejų valstybių siena, šį Sai
gono reikalavimą Kissingeriui 
yra nelengva išsiderėti, nes, kaip 
žinoma, iki šiol Hanojaus vyriau
sybė niekada neprisipažino, kad 
ji turi Pietų Vietname kareivių. 
Hanojus visada užsispyrusiai 
tvirtina, kad P. Vietname ka
riauja ne š. Vietnamo kareiviai, 
bet vietiniai “patriotai”, P. Viet
namo komunistai, šiuo tvirtini
mu šiandien jau niekas nebetiki.

Prezidentas Thieu sutikęs, kad 
jam užtektų, jei Hanojus princi
pe sutiktų iki karo paliaubų iš
gabenti savo kareivius. Thieu 
sutiktų ir su laipsnišku karei
vių išgabenimu.

i
Sovietų “Krasnaja Zviezda” 

jau piktu tonu rašo apie Ameri
kos ir Saigono vilkinimą ir karo 
paliaubų^ nepasirašymą. Laik
raštis tvirtina, .kad tas delsimas 
■turi tik vieną- tikslą' —- Saigo no 
kariuomenės apginklavimą. Pre
zidentas Nixonas turįs pasirin
kimą arba tuoj pat pasirašyti 
taikos susitarimą arba karas bus 
prailgintas ir Maskva darys vis
ką, ką tik gali, stiprinti šiaurės 
Vietnamą, šį grasinimą kitais 
žodžiais pakartojo ir “rravda”.

Amerika pristatė Pietų Viet
namu! 31 šarvuota laiva kareiviu 
ar ginklų vežiojimui, kartu at
vyko 10 marinų technikų treni
ruoti vietnamiečių, kaip tuos lai
vus vartoti. Tie 30 pėdų laivai 
kiekvienas gali nešti 34 karei
vius arba 18,000 svarų ginklų. 
Saigono aerodrome toliau nusi
leidžia transporto lėktuvai su 
ginklais Pietų Vietnamui.

PEKINAS. — Kinijos prem
jeras Chou En Lai, kalbėdamas 
su užsienio korespondentais, pa
reiškė abejojimų ar tikrai So
vietų Sąjunga nori užbaigti Viet-. 
namer karą: Maskva kehšSčart' 
pareišusi pageidavimą, kad 
karas Indokinijoje užsibaigtų, 
tačiau esą labai sunku atskirti, 
kada sovietai teisingai kalba ir 

j kada meluoja, kalbėjo premjeras 
Chou.

Premjeras pridėjo, kad kol In
dokinijoje nebus taikos, sunku 
kalbėti apie įtempimų sumažini
mą Rytuose. Jis vėl sugrįžo prie

sušaudydama lėktuvo nusileidi
mo ratus. Po to apšaudymo, ne
grai piratai peršovė piloto pa
dėjėją. Kuboje premjeras Cast
ro per radiją pareiškė, kad trys 
piratai praleis likusį savo gyve- j 
nimą 4 pėdų pločio ir 4 pėdų 
aukščio dėžėse. 

Aukščiausias teismas at- 
Izraelio gynybos ministeris sisakė svarstyti Ellsbergo ir Rus- 

tvr vi i 
kaltina-: Sąjungos, primindamas,

kad sovietai prie kinų sienos lai
ko milijoną kareivių, tačiau vis 
sako, kad tie kareiviai nėra ten 
karo tikslams. Tuo atveju, kal
bėjo Chou, kariuomenė turi ki
tą tikslą — derybų su Kinija 
tikslą. Maskva nori, kad mes 
derėtumės spaudžiami tos jėgos, 
ji nori derėtis iš jėgos pozicijų, 
pareiškė Chou.

Maskvos institute

TEL AVIVAS. — Izraelis 
pėjo Siriją laikyti savo sienas į 
Izraelį uždarytas, kad palestinie
čiai nepuldinėtų Izraelio valdo
mų žemių, nes kitaip Izraelis 
duos Sirijai stiprų smūgį. Prie 
sienos Izraelis turi stiprias šar
vuočių ir pėstininkų jėgas.

įs-

gen. Dayanas aplankė dvi izrae
litų sodybas Golano aukštumo
se, kur Sirijos artilerija padarė 
sodyboms sužalojimų. Ten žuvo 
du kareiviai ir du civiliai buvo 
sužeisti. Dayanas pažadėjo so
dybų gyventojams paramą ir ap
sauga.

Amerikon atvyksta 
kinu akrobatai 

C

NEW YORK AS. — Pagerėjus 
santykiams tarp Amerikos ir ko
munistinės Kinijos, ši davė lei
dimą NBC televizijai pagaminti 
filmą apie Kinijos gyvenimą. Ki
nija išleidžia savo Sheniang 
miesto, Mandžiurijoje, akrobatų 
grupę, kuri pirma aplankys Ka
nados miestus ir gruodžio 18 d. 
pradės gastroles Amerikoje.

Kinijos 55 asmenų grupė bus 
šokėjai, gimnastai, muzikantai 
ir magikai. Jie gastroliuos New 
Yorke, Čikagoje, Indianapolyje 
ir Washingtone.

Britanijos žydai 
gauna arabų bombas 

LONDONAS. — Britanijoje 
buvo rasti siuntinėliai su sprog
stama medžiaga. Jie siunčiami 
žydams biznieriams Londone ir 
Glasgove. Sekmadienį detekty
vai rado 19-tą tokį siuntinį. 
Penktadienį vienam brangeny
bių pirkliui Londone siuntinys 
sužeidė rankas.

Panašius siuntinius, ateinan-

so skundą, kad teisingumo orga
nai, rinkdami prieš juos l._..... ..
mąją medžiagą, slaptai klausė 
jų telefoninių pasikalbėjimų. Tų 
dviejų teismas gali eiti toliau. 
Jie kaltinami valstybinių paslap-! 
čių paskelbimu.

Prekybos sekretorius Pe
terson paskelbė, kad vyksta Ame 
rikos derybos su Sovietų Sąjun
ga dėl natūralių dujų pirkimo.1 
Amerika žymiai padidins dujų 
ir naftos importus.

♦ Japonijos premjeras Tana
ka paleido parlamentą iki nau
jų rinkimų, kurie Įvyks gruodžio 
10 d.

♦ Gallupo viešosios oponijos 
institutas ištyrė, kad sen. Ken
nedy būtų buvęs daug stipresnis

gamino narkotikus
MASKVA. Natūraliųjų Me

džiagų Institute, Maskvoje iš
kilo skandalas, kai paaiškėjo,

konkurentas prezidentui Nixo- kad instituto laboratorijoje gru- 
nui. Jis būtų gavęs 43 C balsų, Pė JaunM mokslininkų pradėjo 

McGovemo gautų gaminti nelegalius narkotikus,vietoj sen.
36". Rinkimus vis vien būtų 
laimėjęs Nixonas. " | USD. Vienas asmuo suimtas, ki-

♦ Viet Congas paskelbė, kad , h* dar tardomi. Milicija konfis- 
P. Vietname bus sustiprintos 
atakos, siekiant priversti prezi
dentą Nixona pasirašyti taikos 
sutarti.

Virginijos laikraštis Rich
mond Times skelbia, kad demo
kratas sen. Harry’ Byrd žada pe
reiti pas respublikonus. Tą patį 
noris padaryti ir Mississippi 
dem. James Eastland.

Virš 100 didžiųjų, aštuonių 
motorų bombonešių puolė kari
nius taikinius šiaurės Vietname 
ir I>aose. Numesta virš 3,000 to
nu bombų. Ar

net haliucinacijas sukeliantį

kavo kilogramą pagamintos me
džiagos. Nusikaltėliai gali gauti Į 
iki 10 metų kalėjimo.

Sovietų Sąjungoje narkotikų 
problemos nėra, taip, kaip ji ži
noma vakaruose. Tačiau ir ten 
pasitaiko išimčių. Prieš dvejis 
metus Piatigorske grupė žmonių 
buvo sugauta gaminant heroiną. 
Rugpjūčio 6 d. Kazachstane 
vo sušaudytas žmogžudys, 
los metu paaiškėjo, kad jis 
mušė vyrą, kuris pirkdavo 
jį narkotikus ir pagrasino par
davėją išduoti milicijai.

bu-
By- 
už- 
pas

Lėktuve keleiviai
užsikrėtė cholera
SYDNĖJUS. — Australijos 

sveikatos vadovybė nustatė, kad 
Australijoje pasirodžiusi chole
ra atsirado iš keleivinio lėktuvo 
Quantas, kuris praėjusį šešta
dienį atgabeno 374 keleivius per 
Singapūrą Į Australiją. Sunkiau 
susirgo 37 keleiviai, dalis jų 
Naujoje Zelandijoje. Vienas se
nyvas vyras mirė nuo choleros 

j Wellingtone, N. Zelandijoje.
Buvo manyta, kad visi kelei

viai susirgo nuo geriamo van
dens. tačiau paaiškėjo, kad sir
gimai pasitaikė tik pigiųjų bi
lietų sekcijoje, 
lėktuvas 
kandžiais.
Bamrahin aerodrome, Persijos 
Įlankoje.
žmonės ir pradėjo sirgti, 
denį gėrė visi lėktuvo keleiviai, 
tačiau tų užkandžių gavo tik pi
giųjų bilietų sekcijos keleiviai.

Paaiškėjo, kad 
vaišino keleivius už- 

kurie buvo paimti

Nuo tų užkandžių
Van-

čius iš New Delhi ar Bombėjaus 
Indijoje, gauna ir Šveicarijoje 
gyveną žydai.

♦ šiaurinėj Airijoj traukinys 
suvažinėjo britų kareivi, patru
liavusi ant tilto netoli Newry 
miesto.

SAIGON AS. 'Prezidentas
Thieu pakėlė septynių armijos 
divizijų vadus j brigados gene
rolų laipsni.



Neapleisk kelio dėl takelio!
Naudingiausias patarimas šiandieniniam žmogui

Italijoje, pranciškonų Viterbo vienuolyne sudaryta šešių vienuolių muzikinė grupė, pasivadinusi "The Francis1 
Boys" — Pranciškaus vaikai. Čia jie matomi koncerto metu Milane.

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmę darnos pagrindai

* nujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas
L_  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

2 ONIŠKUMAS -
VERTINGIAUSIOJ! ŽMOGAUS SAVYBE

”nd?e’! visų didžiausias rū- ri didžiausią teigiamą ar neigia- 
re s turėtų būti, kaip geriau, mą jtaką vaiko gyvenime. Bet 
r? n viduti turimas žinias apie tėvai negali būti atsakingi už 
t? ’ : p žmogus Įgyja teigia- viską, kas su vaiku atsitinka 
r1 srr umus — taip svarbius bloga. Kiekvienas žmogus įneša 
jo men;n i laimei ir visuome- savo dalį, padėdamas ar trūk
lį e gerovei Niekas tikrai ne-įdydamas sukurti sveiką vaiko 
ž no kaip .’m ogu s tampa svei- į ar jaunuolio asmenybę, įskaitant 
k r stipriu. Daugelis žmonių pačius vaikus ir jaunuolius. Nie- 
t d ■ 'e pertraukos tiria vaikus. ■ ko gero nesukurs jaunuolio gy
ja’ daug sužinojo psichologai ir j venime, pvz., tokie dvasininkai, 
j s ch iatrai, antropologai ir so-'kurie jiems žmonių suaukotas 
c:0Tga;, fiziologai ir genetikai.' gėrybes sunaudos savai, ne vi- 
Mes tas jų žinias turime pasisa-1 suomenės gerovei. Visi suaugu- 
v’nti ir padėti vaikams tapti pil-įsieji turime aukotis artimo ge- 
F'- sveikais — kūnu, protu ir j rovei — ypač jaunuolio naudin- 
d- n’ais jausmais, šitame darbe ' gk ms reikalams, jei norime, kad 
rr e tėvų turi jungtis mokyklos, gatvėje kriminalas mažėtų ir 
ta nyčios, gydytojai, sveikatos i galutinai išnyktų. Užsidaryti 
sr'ties darbininkai, poilsiauto-! vienuolyne, visuomenės turtus 
ja s besirūpinantieji ir sociali- pasigrobus, yra kriminalas, o ne
nčs gerovės darbuotojai bei visi 
kiti, kurie gali padėti sveikti vai
kams ir suaugusiems. Tai gra
žiausia veikla, nes žmoniškumas 
yra pati vertingiausioj i asmens 
savybė. Be pilnos sveikatos — 
ynač be jausmų tvarkos — ne
gali mumyse būti nė gramo žmo
niškumo. Todėl nežmonišku as
meniu nesidžiaugia ne tik Žemė, 
tet ir Bangus.

š. tamsta ir jis bei kiekvienas 
k'tas esame savo ir artimo 

laimės kalviai

Visi vaiko vystymąsi studi
juojantieji sutinka, kad tėvai tu- 

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S5.000)

hook Savings 
41! »ccouF*ts com- 
cxxmded daily — 

^w^rfArly

4MS ARCHER AVENUE 
CHICAGO, OXI NO IS SX22 

PHONE: 2544471

Midland Savings aptar
ia uja taupymo ir namų 

paskolų reikalus visos mū 
>u apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums par63ytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
'r ateityje
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

S. Petersonienė

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

1. N Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truo os. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. S1.50.

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

4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip i 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys. Į 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl.. kaina 5 dol.

5 Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., S1.00.
5. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V Stančiką4ės iliustracijos. 186 psl., kaina 2 dol.

7 Juozas Šva.stas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš ju xyvcmmo svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kiemais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys $3.00

3 Jo-as Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mito’ogiios posmai { 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendraxo >u savo dievais. 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
inrutinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą.Jei tėvai išbalan- 

u vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

N A C J I E N 0 S,
t7-<’ <n. HA’.STED ST. (TIICACO. IBI,. fiOfiOR

grzcTrccKTtrrcrruL'ffFcsrrrrrscrrrrrermsE

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

; Dievos garbinimas. šiandien 
'jau kitokias galvas nešioja žmo
nės — liaukimės visi, neišski
riant ir dvasiškių, elgtis pereito 

■šimtmečio nuotaikomis besinau- 
dojant. Kiekvienas turime įmo
kėti brangiausią savo pajėgu
mo dalį, norėdami gauti vertin
giausią dalyką ant žemės: su- 
.'moniškėjimą. Be asmeninio pa
siaukojimo nė žingsnio nežengs 
mūsų link žmoniškumas. Todėl 
bet koks dabar taip plačiai prak
tikuojamas savanaudiškumas — 
nežiūrint kas jį mūsų aplinkoj 
-praktikuotų — turi būti be pa- 
sigaidėjimo raunamas lauk!

Ne tik trokškime, bet ir dirb
kime geresnių laikų priartinimui

Kiekvienas tėvas — motina 
svajoja svajonėlę apie savo vai
ką. Čia Amerikoje gyvendami 
galime svajoti ir tikėtis susilauk
sią geresnių laikų. Mes apie sa
vo vaikus besirūpindami nebū
tinai geidžiame, kad jie prezi
dentais taptų. Bet mes visi sva
jojame, kad mūsų vaikai turėtų 
gerus draugus, pamėgtų kūry
binį darbą ir jaukią šeimą, o ne 
būtinai naujus namus. Ameri
kietiškos demokratijos troški
mas yra, kad visi vaikai turėtų 
minėtus dalykus.

Kartais svajonės apie pinigus, 
sveikatą ir užsiėmimą sudūžta. 
Tačiau yra vienas troškimas, ku
rį mes galime turėti: mes gali
me talkinti, kad mūsų vaikai tu
rėtų sveikatą asmenybę.
Sveika asmenybė — vertingiau

sioj i žmogaus savybė
Mes netrokštame vien pavir

šutinės asmenybės — odos sto
rio asmenybės: šviesių dantų, 
gražių plaukų ir plačios šypse
nos. Tokias asmenybes mes ma
tom kino teatruose. Mes galime 
padėti vaikams susikurti ■. daug 
gilesnio dalyko. Mes, galime vai
kui padėti sukurti vidinę asme
nybę, tai yra tokias žmogaus 
savybes, kurios įgalina žmogų 
žmoniškai jausti, sveikai tvarky
tis — veikti ir protingai galvoti, 
žodžiu, mes galime padėti vai
kui sukurti visą savo esminę 
dalį — visą save. Už tai visi su
augusieji atgimkime tiesai, pra
dėkime vertinti žmoguje vertin
giausią jo dalį — jo sveiką as
menybę. Juk namo neperkame 
dėl jo dažų ant sienų. Taip ir 
žmogų liaukimės gerbę dėl ki
šenės storio, ne dėl gėlėtos suk
nios raitytų svetimų plaukų, sto
ros pudros sluogsnio ant skruos
tų ar palaidos elgsenos bei to
kio pat liežuvio. Matom, kas iš
ėjo iš vieno palaidaliežuvio pre
zidentinio kandidato. Ne kitaip 
atsitinka ir su kiekvienu lietu
viškuoju muilo burbulu, nors jis 
kažin kokią vietą, užimtų bei ka
žin kaip storą banko knygelę tu
rėtų. Viskas galų gale sueina į 
vieną vertybę — žmogaus žmo
nišką asmenybę. Be jos — žmo
gus savon ir artimo laimėn nė 
pėdos.

Sveikos asmenybės pagrindai
štai tos vidinės asmenybės 

pagrindai: laisvumas, ramumas, 
malonumas, patikimumas ir tai
kingumas. šituos sveikus jaus
mus mes galime padėti vaikui 
išsiugdyti. Jis jų bus reikalingas 
savo gyvenime, nežiūrint, ar jis 
bus prezidentas, ar tik šiaip pi
lietis, ar jis bus turtingas, ar 
beturtis, ar jis bus gydytojas, 
advokatas, ar koks šefas bei pir
klys — visada jam sveika asme
nybė bus reikalinga. Todėl tik 
tokią asmenybę imkime vertinti, 
jos trokšti, dėl jos dirbti. Tik 
tada mūsų vaikai ims vertinti 
reikšmingiausią gėrį žmoguje.

Mes galime vaikui padėti lai
mingu ir sveikai jaučiančiu as
meniu patapti. Toks į gyveni
me š.:es:ai ž'ūrės ir bus rcalis- 

tas ne tik savus^-bet ir visuome
nės reikalus tvarkydamas. Tik 
sveikatos asmenybės savinin
kas turi atsakančią vietą savoj 
valstybėj ir pasaulyje.

Vidinė sveikata pasireiškia 
išorėje

Minėta sveikų savybių asme
nybė yra vidinė. Bet ji pasireiš
kia ir išorėje. Kai vaikai turi 
vidinės asmenybės vieną apraiš
ką, pvz., ramumą, tai tas pasi
reiškia ir išorėje. Tai mes pa
stebime visada kai vaikas vei
kia :: kaip jis gražiai 
ja su kitais, kaip aiškiai ir tei
singai jis sunkenybėse elgiasi, 
kaip lengvai jis pakelia gyveni
mo kryželius, kaip jis praktikoje 
įgyvendina savo vidinius nusi
teikimus bei idealus.

Išeina, kad sveika asmenybė 
naudingai reiškiasi žmogaus vi- 
duje, išorėj ir visur aplinkui. Tai1 —
yra todėl, kad žmogus turi vidi- i
nę asmenybę. O mes visi, suau
gusieji, ypač tėvai, turim gali
mybės jiems padėti. Tad ir pra
dėkime rūpintis šalia paviršu
tinės (jąja jau perdaug kartais 
rūpinamės) dar ir kita — pačia 
svarbiausia žmogaus savybe — 
vidine žmogaus: asmenybe. Nuo 
tokio rūpinimosi priklausys mū
sų visų sužmoniškėjimas. Aišku, 
tada ir visi sveikatos reikalai ims 
riedėti lygesniais vieškeliais.

Išvada. Atgimkime nau
jam darbui — svarbiausios sa
vybės, sveikos asmenybės žmo
guje išugdymui. Tada liausis pa
ties žmogaus sukurtos negero
vės. Juk, menkos asmenybės 
žmogus dabar rūko ir tuomi sa
ve ir artimą sirgdina vien dėl 
savo jausmų silpnumo. Kitas 
dar blogiau eugiasi: jis vargšių, 
nuo savęs kąsnį duonos nutrau
kusių dievobaimingų moterėlių 
suaukotas gėrybes parduoda, kad 
tik lengvesnį, be rūpesčių savo 
gyvenimą tęsti galėtų. Kitas sa
vo menką asmenybę viešai rodo 
kitą apkalbėdamas, kaip įmany
damas net savam geradariui 
kenkdamas. Darkitas religinius 
žmonių nusiteikimas išnaudoja 
pasipelnymui, be darbo pragy
venimui — ir net dabar šimta
metes pasakėles lengvatikiams 
perša — mat, jų doleris nedvo
kia.

Kaip medicinos, taip ir religi
jos negalime remti burtais, prie
tarais, pasipinigavimu. Deja, 
iki šiol lietuvis per dažnai esti 
šitaip išnaudojamas. Už tai pats 
laikas tiek išnaudotojams, tiek 
išnaudojamiems subręsti asme
nybėmis. Tik tada vieni liausis 
silpnesnį išnaudoję, o kiti — 
nesileis taip lengvai būti išnau
dojami.

Pasiskaityti. Erikson: Child
hood and Society, Norton.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Sutvarkyk avalynę ir vaikščio
jimą neskaudės kojos

Klausimas. Gerb. Daktare, 
prašau paaiškinti, kodėl man ko
jas spauda, ypač į vakarą, kai 
įstaigoje taip ilgai užsisėdžiu. 
Dėkoju.

Atsakymas. Tarkis su savo 
gydytoju dėl savo negalės, čia 
tik bendrai galima nurodyti, kad 
Vakarų Vokietijoje daugiau ne
gu 70% visų žmonių skundžia
si kojų negerumais. To krašto 
kaulų ligią specialistai — ortho- 
pedai tvirtina, kad svarbiausios 
esančios dvi priežastys kojų ne
gerumams gauti. 1. Netikęs apa
vus, įskaitant ankštus batus, 
aukštus kulnis ir plonus padus. 
2. Nepakankamas vaikščiojimas. 
Todėl, tamsta visų pirma susi
tvarkyk su šitomis dviem prie-

bendrau- i žastimis. Jau daug sau padėsi. 
! Dėl kitų negerovių padės tams
tai gydytojas.

Minkšti akims stiklai gali sukelti j 
ak:ų uždegimą

Klausimas. Gerb. Daktare, 
praneškite, ar tiesa, kad minkš

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 
'i'n will be a reality.

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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ti akių stikliai gali kenkti? Ma
no draugė tokius nešioja, ir aš 
noriu tokius iš gydytojo pirkti. 
Mano brolis studentas medikas 
atkalba mane nUQ tokios elgse
nos — jis tvirtina, kad nuo 
minkštų akims stiklų galiu gau
ti akių uždegimą. Dėkoju iš ank
sto.

Atsakymas. Teisingai studen
tas tvirtino, kad minkčtieji kon
taktiniai stiklai (dabar įeina į 
madų) gali sukelti retai iki Šiol 
matytą akių susirgimą, ’’agena 
ima drumzlėti ir patinti. Joje įsi- 
veisia taip vadinamos Serratia 
marsessens bacilos. Tų vacilų 
nuodai sukelia minėtus ragenos 
(šviesios dalies akyje) pakiti
mus. Nustojus dėvėti kontak-

POEZIJOS
Poezija *iaip pa vasarų, kl .u 

<4zaynui isskleisti uuzuų, deunrstu 
žirginiais. konfetemis ir pamažu 
ouKlub. DrauuUh kai oesiKeičia nei uo*> 
juokauja ir verkir poetai, paiegdanu 
*elmeb

Naujienosf yia gausus pasirinkimas poezijos leidimų;

I. J, Augusraityte • Vaičiūniene, ZVAlGŽDcTOS NAKTYS. Uidebo for 
126 psl Kama $1.—.

2 Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegnos giesoies. penios, 
kišeninio tornialo. 157 psl. $2.00.

o. Butky Juzė, Eilėraščiai ir rastai. 155 psl $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE, Eilių rinktine, IBS 

>si Kaina $3 00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eiles, 103 psl. $2.00
8 Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.

iZ. hUdas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ sVENTe. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės Laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

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

14 Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rink t lyrika, 167 psl., $2.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

tai, 92 psL, Sl.UU
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl.4 $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, B0 psl $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 130 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

5 psl $1.00.
24. Adomas Jasas, BUK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.$0.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienr. 
TSiinp arba užsakyt; paštu, pridedant čeki ar pinigini order}

A U J i fc N U S,
173S So. Habited St., Chicago. Hi.

Take stock in America.
KTow Bonds mature in less than six years.

NAUJIENOS 

tinius minkštus htiklus — pra
eina minėti akių negeruinai.

Tikrai pakyla kraujospūdis 
imant apsaugai nuo nėštumo 

piliules
Klausimas. Ar tikrai gali pa

kilti kraujo spaudimas vartojant 
piliules apsaugai nuo pastojimo, 
prašau man pasakyti — už tai 
tamstai dėkoju, gerb. daktare.

Atsakymas. Copenhagoje at
liktais tyrimais susekta, kad 
vartojant piliules nuo pastoji
mo buvo rasta astuonios mote
rys, kurių kraujospūdis pakilo. 
Kraujospūdis krito iki normos 
nustojus piliules priiminėti. Ki
toms aštuonioms net nustojus 
minėtas piliules priiminėti krau
jospūdis nenukrito.

VEIKALAI
pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
spindinu žiedą. apKaišo medžių šakas 

įveda i gamtos vaizdų ir garsų ste- 
e ganrnos scenovaizdžiuose svajoja, 

išreikšti žodžiais jausmų ir minčių
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PĘANYS ALŠžNAS

Pernykštis ir šiemetinis Nobelio laureatai
Rašysiu, žinoma, tik apie li

teratūros srities Nobelio laurea
tus.

Nobelio literatūrinės premi
jos pradėtos skirti 1901 metais, 
galima sakyti nuo to momento, 
kada Švedijos Mokslo Akademi
ja pirmąją literatūros premiją 
paskyrė rusų didžiam rašytojui 
Leonui Tolstojui. Taigi, jau 
glėbys metų (per 70), kaip tos 
premijos skiriamos. Deja, tas 
kasmetinis skyrimas — dažniau
sia vis palydimas vienokios ar 
kitokios kontroversijos.

Kaip žinome, 1970 m. litera
tūrinės premijos paskyrimas So
vietų novelistui Aleksandrui So-1 
ženicinui (už kūrinius: “Vėžio 
palata” ir “Pirmasis ratas”), su
kėlė pasaulyje tiek furoro, kad 
jo sukeltos bangos — neatslūgs- 
ta dar ir nūdien.

Aleksandras Solženicinas 
(nors gal būtų buvęs išleistas), 
pabijojo išvykti iš savo totalis- 
tinės valdžios valdomo krašto į 
Stockolmą atsiimti premijos, nu
jausdamas, kad išvykus — jis 
galįs nebebūti įsileistas į So
vietų Rusiją, kurią, kaip gim
tąjį kraštą, jis labai mylėjo ir 
tebemyli. Gi Švedijos Akademi
ja — taip pat pabijojo vykti į So- 
vietiją — ir ten įteikti premi
ją laimėtojui bei atlikti riekia
mas ceremonijas.

Gal dėl tos tad priežasties, 
pernai metais, lygiai šiuo pat 
metu, (spalio pabaigoj), Švedi
jos Akademijos sekretorius, 
Karl Ragnear Gierow, stovėda
mas išlaukinėj pusėj Akademi
jos f rontinio įėjimo Stockholme, 
paskelbė spaudos atstovams apie 
67-tosios Nobelio literatūrinės 
premijos paskyrimą, (šiemet 
jau paskirta ir 68-toji premija).

Sekretorius Gierow, prieš pa
skelbdamas 1971 m. literatūri
nės premijos laureato pavardę, 
neapsiėjo nepajuokavęs. Jo žo
džiais tarus, kažkada tai ir kaž
kokio autoriaus televizijoj bu
vę pasiūlyta Nobelio literatūri-

Pasveikink savo draugu: 
per BNauj ienas

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiy 
namo pagerinimy duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin

kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiy 
reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.SHORT TERM

3 OR 6 MONTH TERM 
Minimum SI,000

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

Chicago Savings
ind Loan Association

UP TO 
S20.000.

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity 

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tu«*. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, S»t. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psL, daug paveikslu. Kaina S2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, TIL 60608

nes premijas skirti tik ambasa
doriams, kad nebūtų didelio 
vargo su tos premijos įteikimu. 
Šiandien, girdi, mes ir padarė
me taip, kaip televizijoj buvo pa
tarta. Esą, 1971 m. premija už 
literatūrą — paskirta Ricardo 
Eliezer Nefftali Reyes y Baso- 
alto. Po to, po teatrališkos pau
zės, sekretorius Gierow — laik
raštininkams dar pridūrė: “Mi
nėtas autoriaus ilgas pavadini
mas — trumpiau dar reiškia — 
Pablo Neruda”.

Jau minėtoji pranešėjo tea
trališka pauzė — buvo reika
linga tam, kad neišblaškius pra- 
tysusių laikraštininkų veidų 
nuostabos, kurie, atrodė, saky
te sakė ir klauste klausė: “Ko
kį gi čia dabar obskurantą ir iš 
kur Akademija ištraukė?”.

O parinktasis “ilgapavardis”
— (trumpiau — Pablo Neruda), 
Čilės poetas ir to krašto amba
sadorius Prancūzijoj, — tikrai 
yra kontroversinis asmuo. Pir
miausia jis — raudonskūris ko
munistas ir iš viso — tik tre
čias Nobelio literatūrinės pre
mijos 
rikoj. 
čilietė 
briela
ją (1945 m.), antrasis — guate- 
malietis Miguel Angel Asturias 
(premija — 1967 m.). Ir, štai, 
trečiasis — Ricardo Eliezer Nef- 
tali Reyes y Basoalto, trumpiau
— Pablo Neruda.

Pastarasis, jo paties pasisa
kymu, per savo gyvenimą sukū
ręs gal nemažiau kaip kaip 7,000 
puslapių poezijos. Deja, kai kas 
sako, kad toji poezija — sumai
šyta su labai didele doze papras
to obskurentizmo ir marksisti
nės propagandos, nors, iš tikrų
jų, kai kas jo kūrybą ir anksčiau 
gyrė. Pvz., Ispanijos poetas 
Frederico Garcia Borca, žuvęs 
Ispanijos civiliniam kare, šitaip 
išgyręs Nerudą. Jis, girdi, esąs 
tikras vyras savo kūryboj — ne 
siūbuojanti nendrė”...

laimėtojas Lotynų Ame- 
Pirmoji tų trijų eilėj — 
gimnazijos mokytoja Ga- 
Mistral (laimėjusi premi-

Na, ir ©vedų Akademijos se
kretorius Gierov, apskelbdamas 
Nerudą laureatu ant Akademi- prje 
jos įėjimo laipnų, labai kontro
versiškai jį apibudino. Girdi, 
Neruda — esąs poetas pažeis
tos žmonijos garbės. Dar toliau
— jis savo kūryboj padarąs gy
vais kontinento garbės siekius 
ir sapnus. O tie, girdi, kurie ieš
kos Nerudos silpnų vietų — ga
lėsią ne perdaug sunkiai jų ieš
kant tas vietas surasti, gi kas 
ieškosiąs gerųjų vietų — gal jų 
ir visiškai nesuras...

Taigi, kaip matome, nedaug 
reikia atkreipti Nobelio litera
tūrinės premijos skirstytojų 
dėmesį. Taip bent atrodytų iš 
įvairių atitikmenų.

Dabar žvelkime į šiemetinės 
Nobelio literatūrinės premijos 
laimėtoją, šiemetinis laureatas
— ne ambasadorius, bet taip pat, i 
galima sakyti, kontroversinis 
kūrėjas. Jis — Vakarų Vokie-- 
tijos beletristas Heinrichas 
Boell, 54 m. amžiaus, kilimo iš 
Koelno.

H. Boell 2-rojo Pasaulinio ka
ro dalyvis, kovojęs “Naujosios 
Europos” steigimo armijos eilė
se, mindęs Rytų fronto žemes, 
tūnojęs pirmųjų eilių apkasuose, 
buvęs kelis kartus sužeistas, gy
dęsis, buvęs ligoninėse, ir vėl 
grįžęs į frontą. Prieš karinome-1

KANADOS NAUJIENOS
veikėjųdaug žymių visuomenėsS LA

KAZIMIERAS MIKŠYS, 
žymus SLA Kanadoje veikėjas

HAMILTONAS, Ontario.
Prieš 12 metų SLA Pildoma- Folks Art Council, prašydama 

grjzęs į irontą. taries Kanuome- ■ jaj Tarybai sutikus, gavau pa- parinkti tinkama etninę grupę, 
— nieko nerašęs ir nekūręs. rėdymą iš SLA prezidento P. kuri galėtų reprezentuoti Kana- 

Tik karo frontuose ir ligoninėj ]}argj0 atgaivinti nebeveikian-
— rašęs ir vedęs dienoraštį, pa- kuopą Hamiltone. Pa
skiau — rašęs atsiminimus. Vi- gaj gj^ centro pranešimą iš ne
są tai stengęsis daryti — rašyti beveikiančios kuopos tik vienas 
beletristinėj formoj, bet ir tai t Bajoraitis pasiliko SLA orga-
— tik “sau”, nė jokiam spausdi-l nizacijoje ir priklausė pavienių 
nimui, jokiai viešumai. Bet, kaip SLA kuopai.
matome, po karo — jo nuotaikos
pasikeitė. Jis, kaip rašytojas.

Steigiamas kuopos susirinki- 
’ mas įvyko S. ir P. Ročių rėži

nė tik išėjo į viešumą, bet pata- įencijoje, kur buvo išrinkta kuo- 
po, netgi, Nobelio literatūrinės 
68-tosios premijos laimėtoju. Ži
noma, jam, kaip Solženicinui, ne
bus sunkumų nuvykti į Stock- 
holmą premijos atsiimti, taigi, 
nereikia jam būti nei ambasado
rium, gyvenančiam už savo tė
vynės ribų...

pos valdyba sekančios sudėties:
J. Bajoraitis — pirm., Z. Pulias 
niauskas prot. sekretorius; A. 
Kaušpėdas — ižd., kuris tose pa
reigose ir dabar tebėra; J. ša- 
rapnickas — fin. sekretorius ir 
organizatorius, iždo globėjais— 
P. Dauginas ir K. Lukoševičius. 
Pastarasis jau miręs.

Organizuojant kuopą teko ap
lankyti daug asmenų, Įvairių 
profesijų ir pažiūrų. Beabejo, 
verbuojant narius į SLA tenka 

j paaiškinti apie, drauda, rūšis, 
SLA organizacijos veiklą ir apie 
reikšmę priklausyti prie SLA.

Teko aplankyti ir žymų visuo
menės veikėja Kazimierą Mik
šį. Pradėjus aiškinti apie SLA,
K. Mikšys pertraukė, pareikšda
mas: “SLA organizacija man 
yra gerai žinoma, negaiškime 
laiko, užpildyk Įstojimui blan
kus ir pasižadu sąžiningai at
likti visus Įsipareigojimus”. Jau 
virš 10 metų kaip K. Mikšys pa
vyzdingai atlieka visus Įsiparei
gojimus. K. Mikšio toks išsi
reiškimas man paliko neišdildo
mą prisiminimą. Be abejo, jo 
pareikštos mintys yra svarbios 
ir mūsų mielam Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje:

SLA 72 kuopa savo metinius 
susirinkimus atlieka pas dides
nes patalpas turinčius SLA na
rius.

Tokį susirinkimą turėjome ir 
pas K. Mikšį, kuris po susirinki
mo, padedant sesutei Onutei (ji 
irgi yra SLA narė), suruošė SLA 
nariams vaišes lyg būtų kokia 
didelė šeimos šventė. Pas K. 
Mikšį apsilankęs rinkti nario 
mokesčius visuomet išvyksi su 
gera nuotaika, visuomet paju
si organizaciniame darbe dir
bančiojo supratimą ir Įvertini
mą.

štai keli reikšmingi K. Mikšio 
bruožai, kuriuos visuomenės vei
kėjui turėti yra labai svarbu: 
pirmiausiai nepaprastas pasi
šventimas dirbti tautinį ir kul
tūrinį darbą sau iš to naudos nei 
garbės nesiekiant. Dirbdamas 
visuomeninį darbą jis moka su
gyventi ir su kitų pažiūrų dar
buotojais. Jam kiekvienas yra 
mielas, kas tik dirba tautinį dar
bą. K. Mišys veikloje turi dide
lį patyrimą ir bet kokį darbą 
pradėjęs visuomet pavyzdingai 
atlieka.

Kada 1968 m. Kanada buvo 
pakviesta dalyvauti tarptauti
niame festivalyje Prancūzijoje, 
Pirinėjų kalnų miestelyje — 
Montrėjau, Užsienių Reikalų Mi-

nisterija kreipėsi į Canadian

1

dą tame festivalyje. Kanados 
Folks Art Council direktorius 
Leon Kosser parinko vieną ir 
geriausią tautinių šokių grupę 
iš amiltono — “Gyvataros” G. 
Breichmanienei vadovaujant. Be 
abejo, išvykai reikėjo daug lė
šų. Tuoj susidarė komitetas lė
šoms telkti. Buvo pažadėta pa
rama iš Kanados valdžios§5,000, 
bet ta parama atėjo pavėluotai. 
Tas labai nervino šokėjus, va
dovę ir, žinoma, visus lietuvius, 
nes čia lietė visų lietuvių presti
žą. Be abejo, pilnai tautinių šo
kių grupei kelionei reikėjo žy
miai daugiau kaip §5,444; būti
noms išlaidoms padengti.

Lėšų telkimo komitetas krei
pėsi į organizacijas ir pavienius 
lietuvius paramos. SLA 72 kuopa 
tame vajuje pasireiškė aktin
gai ir tautinių šokių grupei SLA 
vardu įteikė stambiausią sumą.

SLA narys K. Mikšys pranešė 
“Gyvataro” šokių grupės vado
vams: “Į (Prancūziją važiuosite, 
jei ir negausime iš Kanados val- 
dėios pažadėtos paramos. Tu
riu penkis tūkstančius santaupų 
banke, išimsiu ir Įteiksiu jums, o 
vėliau žiūrėsime ką nors daryti”.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

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

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

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

Apie K. Mikšio patrijotišku-1 bą. priklausydamas prie SLA ir 
mą daugiau komentarų nereikia,Į kitų organizacijų K. Mikšys yra 
matome iš jo darbų.

K. Mikšys jau atšventė savo 
60-j į gimtadienį, bet dvasioje ir 
tautinėje veikloje yra jaunuolis. 
Nežiūrint fabrike 3-jų pamainų 
darbe jis ir šiandien yra LVS 
Ramovės pirmininkas, vaidinto
jų grupės “Aukuras” adminis
tratorius, Bendruomenės valdy
boje parengimų vadovas, be to, 
veikia visoje eilėje tautinės veik
los komisijose.

Bendruomenė Kanadoje susi
tvėrė prieš 20 su viršum metų 
ir K. Mikšys yra nuolatinis na
rys valdyboje. Dvi kadencijas 
yra buvęs B-nės pirmininku ir 
vadovavęs ruošiant Kanados 
Lietuvių' Dieną Hamiltone. Į © Plumpė plumpena po va-

Dirbdamas visuomeninį dar-‘ riniu tiltu. (Ugnis)

užsitarnavęs visuomenės dide
lės pagarbos.

Pasitaiko tokių, kurie mėgs
ta kritikuoti organizacijas pa
tys neturėdami jokio patyrimo 
veikloje, nei supratimo apie or
ganizaciją. Kad ir apie SLA. K. 
Mikšys būdamas SLA narys, ži
no, kad kritikuodamas jokiai 
veiklai nepasitarnausi. SLA 72 
kuopa džiaugiasi turėdama savo 
eilėse tokių aktyvių visuomenės 
veikėjų. J. šarapnickas

• Aukso lenta praskilo, visi 
žmonės sukilo. (Saulė)

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

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

(neįrištą) už $2.00.

1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

Prof. Vaclovo Biržiškos

1739 So. Halsted Street

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 pasiųsite tokiu adresu:

Chicago, Illinois 60608
___________________________________________________ 1 II ......................... _ ---7

'

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
kokią

$6.00
$6.00

$7-50

j

£

Naujienose galima gauti nuikiu knygų, kurios papuoš bet 
knygų spinta ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai irišta. 592 pusi.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai irišta. 464 ousl............ ....
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sP.' Liūdžiuvienė, ATSIMINIMA] APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 
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S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 
irišta — $5.00 minkštais viršeliais — _______

Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 
pusi., dabar tik---------------------------------------

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

$1.00

$10.00

1739 So. Halsted St, Chicago 8, III. — Telef. HA 1-6100



DR. K. BOBELIO

I

visiems pasitaiko 
rodos, taip nenoriu 
kokio prasilenkimo 
o pirtnesniame savo 
visai be blogos va-

I

1972 metų veiklos apžvalgą.

Paskutinių kelių metų bėgy
je aiškiai matosi, kad Ameri-

Ir vėl šiandien man vra di
delė pareiga ir atsakomybė šia
me suvažiavime pristatyti Ame-
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Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Dr. Kazys 
Bobelis praeitų šeštadienį suvažiavusiems atstovams 

pasakė tokių kalbą apie tarybos veiklų.
Sąjungą — Lietuvos okupaci- 

tebe vykstantis 
persekioji- 

tempu vyk-j 
šiuo metu į 

yra žinoma;

daugiau ir daugiau plečiasi, 
vis atsiranda daugiau ir dau
giau naujų pareigų, naujų rei
kalavimų, naujų uždavinių ku
riuos reikia skubiai atlikti, 
norint Lietuvos laisvinimo by
lą išlaikyti gyvą ir Lietuvos rei
kalus stipriau įskelti į viešu
mą.

Brutalus, neteisingas Lietu
vos inkorporavimas į Sovietų1

ja, Lietuvoje 
tautinis, religinis 
mas ir ten dideliu 
doma rusifikacija 
jau gana plačiai
demokratiniame pasaulyje dėl i 
keliolikos priežasčių:

Pirma ir svarbiausia, man at
rodo, priežastis yra pačių oku
puotos Lietuvos lietuvių ne
paprastai didelis, didvyriškas 
pasiaukojimas — atkreipiantis 
viso pasaulio dėmesį — tai Ku
dirkos, Bražinskų, Simokaičių 
bėgimas ir teismai, 17,000 Prie
nų lietuvių peticija Jungtinėms 
Tautoms, Kalantos susidegini
mas, Kauno riaušės ir vis daž-

: Naudinga konferencija
Praeitą šeštadienį, lapkričio 11 dieną, Sheraton Mid- 

wai hotelyje Įvyko gyva ir visais atvejais naudinga Ame
rikos Lietuvių Tarybos atstovų metinė konferencija. Su
važiavusieji atstovai turėjo progos pasikeisti mintimis 

; pagrindiniais klausimais, išklausyti Amerikos Lietuvių 
' Tarybos pirmininko ir kitų valdybos narių pareiškimus ir 
nuomones Įvairiausiais gyvo gyvenimo klausimais.

Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pir- 
miininkas, labai gyvai supažindino suvažiavusius su pra
eitais metais atliktais darbais. Gyvi buvo ir suvažiavusių 
atstovų pranešimai iš kiekvienos didesnės Amerikos lie
tuvių kolonijos. Skyriai džiaugiasi, kad praeitais metais 
centras parodė žymiai daugiau gyvybės žymių, negu anks
tyvesniais metais. Kiekvienu svarbesniu klausimu centro 
valdyba siuntinėjo skyriams pranešimus, kurie pagyvino 
visą veiklą. Nariai susidomėjo centro valdybos vedamu 
darbu ir stengėsi padėti.

Pranešimų metu paaiškėjo, kad didelė Amerikos lie
tuvių dauguma remia Amerikos Lietuvių Tarybos veda-, 
mą darbą. Iš pranešimų matosi, kad net didelė JAV Lie
tuvių Bendruomenės narių dauguma remia darbo sričių 
pasiskirstymo principą ir vieni kitiems padeda. Visi Ame-

- rikos lietuviai remia šalpos vedamą darbą, jie nuoširdžiai 
premia bendruomenės vedamą kultūrinį darbą ir didesnius 
•jos renginius. Didelė Amerikos lietuvių dauguma remia 
.'Amerikos Lietuvių Tarybos vedamą politinį darbą, išsky- 
Irus kelis frontininkus, Įsiskverbusius bendruomenės va- 
Idovybėn ir bandančius pakenkti vieningai lietuvių akcijai.

Keliems vadukams, sergantiems didybės manija, ki
jo mintis, kad jie daugiau žino ir daugiau gali negu visi 
;kiti Amerikos lietuviai kartu sudėjus. Savo darbų iki šio 
.’meto tos išminties jie neparodė, bet jie reikalavo lygių 
Z teisių su Amerikos Lietuvių Taryba. Jie norėjo kartu su 
-Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininku važinėti Į Wa- 
Jshingtoną ir reikalavo, kad darant bet kokius svarbes- Šimo apie padėtį “tarybinėje” Lietuvoje. Butkaus iškelti 
mius sprendimus, jų balsas svertų tiek, kiek sveria dide
lių, ilgus metus veikusių ir didelį patyrimą turinčių or
ganizacijų atstovų. Kai jiems tokios išsipūtėlio teisės (komunistų tvarkomas pionierių stovyklas, Suvažiavu- 
mebuvo pripažintos, tai jie pradėjo kenkti Amerikos Lie
tuvių Tarybos vedamam darbui. Jie net išardė lietuvių, 
datvių ir estų pasimatymą su prezidentu Niksonu, kai 
'Washingtone buvo minima Pabaltijo kraštų de jure pri
pažinimo 50 metų sukaktis.
- Suvažiavusieji atstovai griežčiausiai pasisakė prieš' ir drąsiai žingsniuoti tuo pačiu keliu.

bet kokį bendradarbiavimą su oficialiais sovietų valdžios 
lietuviams primestais įvairiais pareigūnais. Asmeniškus 
kontaktus lietuviai gali palaikyti su okupuotoje Lietuvo
je likusiais žmonėmis, bet oficialių kontaktų neverta pa
laikyti, nes okupantas tuos ryšius panaudoja saviems 

i tikslams.
Suvažiavusiems atstovams skaitė paskaitą iš “tary

binės” Lietuvos pabėgęs teisininkas Zigmas Butkus. Jis 
informavo susirinkusius apie dabartinę ekonominę ir tei
sinę padėtį okupuotoje Lietuvoje. Iš kruopščiai parinktų 
faktų aiškėja, kad “tarybinėje” Lietuvoje visus svarbes
nius sprendimus daro Maskvos paskirti atstovai. Įvairių 
įstaigų priešakiu yra pastatyti lietuviai, bet jie yra ver
čiami klausyti specialių sovietų valdžios pareigūnų įsa
kymų. Ne vieną kartą “tarybinėje” Lietuvoje buvo pra
vesti įvairūs “rinkimai”. Pirmiausia apie “žmonių rink
tus kandidatus” sužino komunistų partijos centro komi
teto nariai. Vėliau “iškeltus” kandidatus patiria partijos 
nariai. Vėliausiai apie “išrinktus” kandidatus patiria 
krašto gyventojai. Tie “iškelti” kandidatai, aiškus 
daiktas, “vienbalsiai išrenkami”.

Pirmais penkeriais metais okupuotoje Lietuvoje dar 
buvo palikta šiokia tokia laisvė keliems Vietos klausi
mams spręsti. Tada lietuviai galėjo bent pasigaminti sau 
stiklo ir susidėti karo metu išdaužytus langus. Bet vėliau 
ir langų gamybą perėmė “planavimo komisija”. Į Lietu
vą buvo dabar vežami langai iš tolimų Rusijos vietų. At
vežti langai, žinoma, netiko, nes Lietuvoje namų staty
ba yra kitokia, negu Rusijoje.

Butkus baigė paskaitą, patardamas lietuviams dirbti
laisvinimo darbą vieningai ir grupuotis apie Amerikos Į litinės 
Lietuvių Tarybą. Politinės veiklos skaldymas yra nau-> dažnai, 
dingas tiktai okupantui. Jis to siekia. Salėję buvo keli 
bendradarbiavimo šalininkai, atidžiai klausiusieji prane-

fakti gali juos paveikti.
Konferencija aiškiai pasisakė prieš vaikų siuntimą Į

šieji atstovai įgaliojo valdybą ištirti organizącijąs, kurios, 
pritaria vaikų siuntinėjimui ir bendrauja su atsiųstais, 
sovietų valdžios pareigūnais.

Konferencija pritaria Amerikos Lietuvių Tarybos 
vedamam darbui ir Įpareigojo naują vadovybę energingai

niau ir dažniau pasitaikantieji 
lietuvių pabėgimai iš už gele
žinės uždangos, atnešantieji 
tikrąjį okupuotos Lietuvos 
vaizdą, pav. tik neseniai įvy
kęs Butkų šeimos pabėgimas.

Antra priežastis — tai stip
riai ir efektingai susiorganiza
vę ir energingiau pradėję veik
ti laisvojo pasaulio lietuviai, 
čia ypatingai turiu gąlvoje 
Amerikos lietuvius, daugumo
je vadovaujamus Amerikos 
Lietuvių Tarybos.

Amerikos Lietuviai, pažinę 
ir prisitaikę (ir čia gimę ir at
važiavę) prie šio krašto sąly
gų, susidarę geresnį ekonomi
nį užnugarį ir respektuojamas 
socialines bei profesines pozi
cijas yra užtenkamai pajėgūs 
ir drąsūs, garsiai kiekviena 
pasitaikančia proga iškelti Lie
tuvos reikalus. Ypatingai, kad 
labai dažnai reikalinga Lietu
vai daromų skriaudų kėlimas 
daryti ten, kur vadovaujantys 
žmonės yra asmeniniai (socia
liniai ar profesiniai) pažįstami. 
Todėl jie ir jiems įteiktus pa
reiškimus priima daug jaut
riau — šilčiau ir palankesnio 
reagavimo susilaukiant

Politinėje veikloje asmeniš
ki kontaktai yra labai, labai 
reikšmingi, nepaprastai svar
būs norint gauti teigiamų re
zultatu.

Savaime suprantama, kad ir 
Amerikos valdžios įstaigos, po- 

partijos,' redakcijos, 
sistemingai gaudamos 

įvairius, gerai pagrįstus, le
galiai paremtus memorandu
mus, laiškus, kreipimusis 
Amerikos piliečių bei demo
kratų ar respublikonų partijų 
narių negali į tai nereaguoti ir 
turi duoti atsakymus ir atitin
kamus pareiškimus.

Šių kelių pavyzdžių išvado
je ( o jų yra ir daug daugiau) 
yra aiškus ir neginčytinas fak
tas —

Lietuvos byla yra gyva, pa
saulis apie tai žino, o mūsų

JASIŪNAS

J. Pranaitis ir J. Tamošaitis
- Jurgis Pranaitis (George S. 
^Pranaitis) gimė 1892 m. rugp. 
J2 d. New Britain, Conn, šiam 
„gabiam lietuvių kilmės jaunuo
liui aukštesnių mokslų išeiti ne
teko. Būdamas 18 m. amžiaus, 
1910 m. jis pirmą kartą pama
tė lėktuvą ir padėjo jam pakilti. 
-1911 m. jis susipažino su Jonu 
Tamošaičiu (John P.Thompson), 
"kuris tame pat New Britain 
miestelyje laisvalaikiu savo kie
me statėsi primityvų, traukia
mo propelerio, dvisparnį, atviro 
Siemens, keturratį lėktuvą.

Tamošaitis su Pranaičiu die
nomis dirbdavo fabrike, o vaka
rais su draugais — prie lėktuvo 
^statybos. Nors lėktuvų statyba 
Jbuvo daugiau Tamošaičio idėja 
.(Pranaitis iš jo gaudavo šiokį 
tokį atlyginimą už darbą), bet 
-Pranaičio mechaniniai sugebėji
mai ir talentas daug prisidėdavo 
prie pasisekimo. Tada lėktuvų 
statybai nebuvo naudojami tech
niniai apskaičiavimai ir jei kuri 
dalis pasirodydavo nepakanka
mai stipri, būdavo sutvirtinama, 
tuomi dažnai padarant lėktuvą 
per sunkų.

Pirmieji skraidymai buvo at
liekami iš Tyler lauko, prie gre
timo Plainville. Jei pradžioje 
Tamošaičiui pasisekdavo pakilti 
20 pėdų, tiesiai paskristi ir nu
tūpti kitame lauko gale, skridi
mas skaitėsi pasisekusiu.

Padarius keletą skridimų, pir
masis lėktuvas sudužo. Tamošai
tis nenuleido rankų ir sukons
truktavo antrą, pagerintą lėktu
vą. bet prie šio statybos Pranai
tis nebedalyvavo. Antrasis Ta
mošaičio lėktuvas buvo dvivie
tis, dvisparnis, tipiškos 1917 m. 
konstrukcijos, su Roberts varik
liu, ir skrido gana gerai. Kiek 
juo paskraidęs, Tamošaitis jį 
pardavė Yale universiteto stu
dentui. šis pardavė new-britai- 
niečiui Carl Dixon’ui, kuris į 
lėktuvą įmontavo tais laikais po
puliarų Curtiss 0x-5 variklį. Di- 
xon’as su Tamošaičiu šiuo lėk
tuvu skraidė iki 1926 metu.

Atsiskyręs nuo Tamošaičio, 
Pranaitis gavo darbą pas auto
mobilių mechaniką Nels J. Nel
son (taip pat New Britain). Sa
voje dirbtuvėje Nelson’as pasi
statė pirmąjį lėktuvą, šiuo stu-

miamo propelerio Curtis tipo 
vienviečiu lėktuvu 1913 m. pa
vasarį J. Pranaitis gavo “oro 
krikštą”, skrisdamas ant lėktu
vo sparno. Šią pirmąją oro ke
lionę ir po 50 metų Pranaitis pri
siminė gana vaizdžiai: “p. Nel
son norėjo išbandyti lėktuvą, tad 
aš skridau laikydamasis ant 
sparno. Lėktuvas turėjo 75 A J 
variklį, skridome neaukščiau 200 
pėdų. Visi New Britain gyven
tojai žiūrėjo, užvertę galvas 
aukštyn (tose dienose, lėktuvui 
skrendant, visi žiūrėdavo). Vie
nas neatsargus judesys — ir 
būčiau nutūpęs į amžinybę“.

J. Pranaitis padėjo sukon
struoti ir pastatyti vienvieti po
vandeninį laivą, skirtą jūros dug
no tyrinėjimui ir perlų žvejy
bai. Vėliau Pranaitis tvirtino, Reikėjo prižiūrėti, kad 
kad šis išradimas davė japonams tormeriai” laikytųsi skraidymo 
idėją statyti vienviečius ir dvi- taisyklių. 1924 m. J. Pranaitis 
viečius povandeninius laivus, (įstojo į Connecticut valstijos po- 
naudotus II-jo Pas. Karo metu.

I-jam Pas. Karui prasidėjus, 
J. Pranaitis įstojo į I-ją atsargi
nę oro eskadrilę ir buvo Issau- 
don skraidymo mokykloje, vė
liau St. Jean de Monts vadova
vo didžiausiu pasaulyje aviaci
jos remonto dirbtuvių sparnų re
monto skyriui. Apie tuos lai
kus J. Pranaitis prisimena: “Bu
vo skraidoma Nieuportais. Dėl

didelės propelerio reakcijos apa
tiniai sparnai buvo dažnai apga
dinami. Mes turėdavome juos 
remontuoti. Daugumai vyrų 
esant fronte, buvo didelė darbo 
jėgos stoka. Prancūzai privež- 
davo indo-kiniečių, kuriuos aš 
turėdavau apmokyti. Jie, nežiū
rint palinkimo uostyti sparnams 
naudojamą “dope”, tapdavo ge
rais darbininkais”.

Po 1-jo Pas. Karo išaugęs lėk
tuvo populiarumas pakreipė Jur
gio gyvenimo kryptį nauja link
me. “Barnstormer! ai”, su savo 
senais karo meto Curtis “Jen
ny” ir “Avro” dvisparniais lėk
tuvais, 90 AJ variklius pakeitę į> 
150 A J, skrisdavo iš miesto į 
miestą, rodydami akrobatinius 
triukus ir taip uždarbiaudami.

“barns-

licijos departamentą, tapdamas 
pirmuoju valstijos aeronautiniu 
inspektorium. Po 3 metų Con
necticut valstija pati pirmoji su
organizavo Aeronautikos Depar
tamentą, ir Pranaitis buvo į jį 
perkeltas vyriausio inspekto
riaus pareigoms, ten ištarnau
damas iki išėjimo pensijon 1959 
metais. Būdamas šiose parei
gose, Pranaitis patikrino tūks-

stančius lėktuvų, tyrinėjo lėk
tuvų avarijas ir išduodavo la
kūnų pažymėjimus.

Charles Lindbergh’ui atskri
dus i Conn, valstiją, Pranaičiui 
buvo pavesta “Spirit of St. 
Louis” lėktuvo apsauga nuo su
venyrų ieškotojų. 1945 m. jam 
teko tyrinėti DC-3 oro linijos 
lėktuvo, kuriame visi keleiviai 
žuvo, avarijos priežastis.

Nuo 1931 m. Pranaičiai persi
kėlė gyventi į krėtimą Newing
ton miestelį.

1938 m. birželio 19 d. Betha
ny aerodrome, prie Waterburio, 
buvo surengta lietuvių aviaci
jos šventė. Leidimą šiai šven
tei rengti davė ir ją tvarkyti 
padėjo tuometinis Conn, valsti
jos aviacijos inspektorius J. Pra
naitis.

II-jam Pas. Karui prasidėjus, 
Dariaus - Girėno klubas (Bruk-- 
lyne, N. Y.) planavo prie lietu
viškos Marianapolio kolegijos, 
Thompson, Conn., įvesti aviaci
jos kursą. Netoli kolegijos buvo 
surastas tinkamas aerodromui 
ūkis. Ir čia Conn, valstijos aero
nautiniu inspektorium buvo pa
skirtas J. Pranaitis.

1964 m. su istorijos dr-jos na
rių pagalba, sprausminiams lėk
tuvams viršuje skraidant, J. 
Pranaitis pagal smulkiausias de

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — TUESDAY, NOVEMBER 14, 1972

i VLIKo klausimais (9)

Suklysti
Ir aš, va, 
padaryt, 

,su tiesa, 
straipsny, 
lios, padariau tikrai nemalo
nią klaidą, parašydamas, kad 

j vienas mūsų teisininkas “’da
bar jau miręs”. Dėl to aš šia- 

Įme pat laikraštyje, atskirai sa
lvo nuskaustąjį kolegą labai at- 
įsiprašau. Aš gi esu už tą savo'Marijonai. Jie gali gi pavesti 
klaidą atsakingas.

Daug visokių klaidų, net ty
činių prasilenkimų su tiesa pa
daro irgi mūsų politinių grupių 
— partijų vadovybės žmonės, 
ypač jų pirmininkai, arba spau
dos žmonės, rašą tos ar kitos 
politinės srovės spaudoje.

Partijų ar srovių masės, aiš
ku, nesutinka su jiems atsto
vaujančiųjų ar jų spaudoje ra
šančiųjų klaidomis ar jų tyči
niais prasilenkimais su tiesa. 
Todėl tų masių ir negalima 
smerkti, jų kaltinti, už jų at
stovų klaidas ar kokį melą.

Kalbant konkrečiai, štai, 
imkime kad ir tuos, va, nege
rus, mano anksčiau nurodytus 
Br. Railos ar V. Rastenio rašy
mus Dirvoje, padariusius VLI- 
kui daug žalos. Arba vėl, štai, 
man labai skaudu rašyti apie 
taip blogai, nevykusiai reda
guojamą šiandien Tėvų Mari
jonų leidžiamą katalikų Drau
gą, jų įgalioto kun. Pr. Garš
vos nuvestą nuo principų ke
lio, sumenkintą, nususintą sa-Į 
vo turiniu, net žalojantį mūsų 
katalikų dorinę mintį. Tegul 
aš ir pasisakau dėl to prieš Tė
vus Marijonus, bet tik norė
damas gero, kad būtų pakeis
tas to laikraščio redaktorius ir 
kartu moderatorius (viename 
asmenyje!), kuris privedė aną 
mano pasaulėžvalgos laikraštį 
prie tikro bankroto. Dėl to yra 
labai susirūpinę ir mūsų labai 
daug kunigų, to laikraščio re
daktoriaus - moderatoriaus nu
skriaustų, iš bendradarbių tie
siog stumte išstumtų.

visų yra šventa pareiga tą klau
simą ir toliau visomis jėgomis 
kelti, skelbti į viešumą, per 
spaudą ir judinti per Ameri
kos valdžios ir Kongreso įstai
gas. Amerikos Lietuvių Tary
ba ir veikia šia linkme.

Man atrodo, kad visi sutik
sime, kad jei turėtume lietuvį 
Kissingėrio pareigose — tai. 
Lietuvos klausimo išsprendi
mo sąlygos būtų gan palankios 
ir dalykai vystytųsi Lietuvai 
palankia linkme.

(Bus daugiau)

tales atstatė “antikinį” Curtiss 
1912 m. tipo lėktuvą, šis lėktu
vas dabar yra Bradley Oro Mu
ziejuje, Windsor Locks, Conn.

Laisvalaikį Pranaitis mėgda
vo praleisti savo darbo kamba
ryje, kurio sienos buvo padeng
tos fotografijomis, knygomis ir 
jo rankų darbo inkrustuotais me
džio paveikslais. Jis buvo pats 
pasitatęs TV, trumpų bangų ra
dijo, hi-fi, įvairių lėktuvų mo
delius, ir kt.

J. Pranaitis buvo jūrų skau
tų 66 laivo steigėju ir instrukto
rium, ir jam vadovavo 25 metus. 
Buvo Conn, valstijos Civil Air 
Patrol kapitonu. Buvo Conn, val
stijos Aeronautinės Istorijos Dr- 
jos nariu-steigėju. ši dr-ja po 
jo mirties perėmė jo archyvus: 
magn. juostelių įrekordavimus, 
skaidres, ir kt.

J. Pranaitis niekad nebuvo ga
vęs lėktuvo piloto teisių, bet vi
sada turėjo galiojantį lakūno-mo- 
kinio leidimą, ir labai brangino 
savo skraidymų knygelę.

J. Pranaitis mirė 1969 m. rug
pjūčio 19 d., sulaukęs 77 m. am
žiaus. Pasiliko žmona Rose, trys 
broliai, dvi seserys, ir kiti gi
minės. Su pilnomis karinėmis 
apeigomis palaidotas St. Mary’s 
kapinėse, New Britain.

J. Tamošaitis, kilus I-jam Pas.'

P. STRAVINSKAS
Taip rašydamas Br. Railos, 

V. Rastenio ar tėvo Pr. Garšvos 
klaidas aikštėn keldamas, aš 
už daromas jų klaidas ir daro
mą viešam interesui žalą kal
tinu tas klaidas darančius.

Aš džiau^uosi, kad tauti
ninkai ana, nuo Br. Railos ir V. 
Rastenio rašymų atsisakė, at
siribojo, tik gaila, kad to pa
daryti nesupranta dar ir Tėvai

tėvui Pr. Garšvai kokias kitas, 
aukštas, garbingas pareigas, 
savo vienuolyne ar kitur. Gal 
jis žmogus ir geras, bet redak
torium būti jis tikrai netinka. 
Redaktoriui, lygiai kaip ir tei
sėjui, neužtenka tik būti ge
ram, bet reikia ir visiems at
rodyti geram, teisingam, kad 
visi, ypač, kurie laikraštyje 
bendradarbiauja, juo pasiti
kėtų. 0 dabar, žiūrėkit, ką jis 
daro: jis skelbia, kad Naujie
nų visai neskaitąs ir jas gautas 
tiesiog metąs į šiukšlių dėžę; 
jis rašo jo nepageidaujamiems 
bendradarbiams, kad jie ne
siųstų jam jokių savo raštų, 
nes jis tuos raštus, jų visai ne
skaitęs, metąs į šiukšlių dėžę 
(turiu įrodymus!). Argi bent 
kiek kultūros ir elementariau
sio padorumo turįs laikraščio 
redaktorius, dargi ir kunigas 
vienuolis, atstovaująs visą vie
nuolyną, gali taip daryti? Tik
tai, žinoma, ne visi Tėvai Ma
rijonai, ypač kunigai su tokio
mis kun. Pr. Garšvos , Draugo 
redaktoriaus, dorinėmis klai
domis sutinka. — Ne visi jam 
pritaria, gal tik vienas kitas 
yra su juo. Bet todėl Tėvai Ma
rijonai turi nuo tokio redakto
riaus atsiriboti, kaip yra atsi
riboję tautininkai.

Šiandien aš tautininkus dėl 
to jų drąsaus žingsnio sveiki
nu. Jei kada apie jų Dirvoje 
paskelbtus Br. Railos ir V. Ras
tenio nevykusius, žalingus ra
šymus čia užsimenu, tai ne tiks
lu pažeminti tautininkus, o tik 
norėdamas parodyti, kokių 
negerų būta tų rašymų, kuriais 
viešam interesui padaryta daug 
žalos, tautininkams nepelnytos 
gėdos.

Nuo nevykusių spaudos ben
dradarbių atsiribojusius tauti
ninkus aš ne tik sveikinu, bet 
ir gėriuosi jų drąsiu žingsniu, 
kartu ir jų principais. Aš labai 
džiaugiuosi ir tautininkų labai 
gražia viešąja veikla, šiandien 
išsiskleidusią visuose mūsų vi
suomeninio gyvenimo srityse. 
Džiaugiuosi jų dabartinių vei
kėjų, vadų moraliniu švaru-

(Nukelta į 5 psl.)

Karui, įstojo j JAV laivyną. Ka
rui pasibaigus jis savo dirbtu
vėje (užpakalinėje gyv. namo da
lyje), pavadintoje New Britain 
Aero Works, ir vėl statė lėktu
vus ir jų dalis.

J. Tamošaitis mirė 1930 m. 
lapkr. 16 d., New Britan, Conn., 
sulaukęs tik 41 m. amžiaus. Su 
karinėmis apeigomis palaidotas 
taip pat Št. .Mary’s kapinėse. Pa
siliko žmona Marta, motina, dvi 
seserys ir brolis.

J. Pranaiti ir J. Tamošaiti ir 
jų lėktuvus gerai prisimena W. 
E. Norton (Vladas Norkus), sa
vo vaikystės dienose įgyvenęs 
New Britain. Jis taip pat pri
simena New Britain lietuvių 
aviacijos pionierių Skraidanti 
Laivą, (Flyng Boat, NC 4 tipo), 
statytą po 1920 metų, šio hidro- 
plano statybą finansavo vieti
niai lietuviai: Skritulskis, Dzimi- 
travičius, Tutlis ir kiti. W. E. 
Norton atsiminimu, šį hidropla- 
ną sukonstruktavo ir pastatė J. 
Tamošaitis. Deja, hidroplaną 
įtempus į Long Island Sound, šis 
paskendo, niekad nepakilęs į orą.

(Plieno Sparnai)
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AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tttof.: PROSPECT 8-3229 
Rezid, Htot: WAlbrook 5-5076

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

Rsrx tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modical Building). Tai. LU 5-644$ 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-80*12

Talaf.: PRospoct 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vaL. 
antrai, penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti MĮ 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUČELIŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

' susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. 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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: P R 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
_________ pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.8CS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

*• dažai. Speciali 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

BIZNIERIAI KURIE garsinasi 
•NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Kodėl Detroite eisime į "Sidabrinę Dieną"?
Pasidžiaugiau čia prieš treje

tą savaičių, kad čikagižkis Dai
navos ansamblis atveža mums 
Broniaus Budri ūno ir libretisto 
Anatolijaus Kairio operetę, ku
rios vardas “Sidabrinė diena”. 
Per tą laiką daugelis jau bilie
tus įsigijo ir dabar tik kantriai 
laukia tos dienos. Bet gali bū
ti dar nemažai ir tokių, kurie 
apie būsimą retą kultūrinį įvykį 
primiršo. Todėl dar kartą, ant
rą ir paskutinį, Sidabrinę dieną 
skubu priminti, kad Dainava ne
dainuotų pustuštei salei.

Taigi, Dainava Sidabrinę die
ną atveža ateinantį sekmadienį, 
lapkričio 19 dieną, į Crestwood 
High School auditoriją \1501 
North Beech Daly, už mažiau 
kaip ketvirčio mylios į pietus 
nuo Ford Road). Scenos uždan
ga pakils 3 vai. po pietų, punk-

GRADINSKAS
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO

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

LIETUVI, EIK PAS LlETUVJI
’ ....... _

GĖLININKAS
(PUTRAJ1ENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GLZAUSKį) 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GEL1NYCIA 
2443 WEST 63ra STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR »4»3* |

kpERKRAUSTYMA|^ ’

MOVING 
Leidimai —. Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. š E R Ė N A S 

2047 W. 671 h PI. WAlbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: FRontier 6-1882

’ ■■■------------- ■ "?

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS i

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629
L .......................J

PORS6T FIRES HURT 
OUR EOREST ERIENBS

Oor ▼ndlife hts do
Kgaiost the ctrelesj use of irę.

! So please feMcnr Sookey’t ABC r 
į boli mixchei all

Be su>e tt> dromn ill campira, 
Mir the isbex, and dro,®-a 

them again. Crush all 
enoIces dead oot 

jPIeaae! Only von caa 
pcereat foresc fires

tualiai. Scenoje dalyvaus apie 
80 žmonių, balsingų aktorių, 
įskaitant ir keletą pirmaeilių so
listų. Diriguos Petras Armonas, 
nuolatinis Dainavos dirigentas. 
Kitų pastatymo didžiūnų pavar
džių nebeminėsiu, nes jau anks
čiau buvau išskaičiavęs, o spek
taklio metu jos bus atspausdin
tos programoje. Naujiena tik ta, 
kad į renginį žada atvažiuoti li
breto autorius A. Kairys ir, kaip 
viešnia, ponia Armonienė.

Sidabrinė diena pereitą žiemą 
buvo pastatyta Čikagoje, kai 
Dainava šventė savo gyvavimo 
25-rių metų sukaktį, šių metų 
gruodžio 10 d. Čikagoje Sidabri
nė diena ir vėl bus pakartota. O 
sekančiais metais, berods jų pra
džioje (dėl datos dar nėra galuti
nai susitarta), Dainava su šia 
operete keliaus į Los Angeles, 
kur ją diriguoti paims pats kū
rėjas, maestro Bronius Budriū- 
nas.

Vietoj tuščiai skeryčiotis ir 
beprasmiais šauktukais springti 
publiką begraudenant ir begrau
dinant, labai ramiai pasakysiu 
porą “paslapčių”, kodėl mes į 
Sidabrinę dieną turėtume eiti. 
Pirmiausia turime eiti pasiklau
syti Broniaus Budriūno muzi
kos. šitas vyras yra vienas di
džiausių mūsų gyvųjų kompozi
torių. Jo Amerikoje sukurtos 
dainos (tik prisiminkime mūsų 
radijo valandos leitmotyvą “Tė
viškėle, tėviškėlė”) ir didžiosios 
kantatos ne tik sulaukė žinoviš- 
kų muzikos kritikų (kaip prof. 
Vladas Jakubėnas) komplimen
tų, bet ir iš pirmo pasiklausymo 
įkrito į kiekvieno eilinio publi
kos dalyvio širdį (juk dar atsi
menate plojimų audrą IV Dainų 
šventėje, Čikagoje?), šitas vy
ras lyg ir Detroito lietuvijos 
garbės pilietis, nes Detroitas bu
vo jo miestas, kai pradėjo (1949 
metais) pirmuosius žingsnius 
Amerikos kontinente, nes čia jis 
paliko neišdildomus savo muzi
kinio skonio pėdsakus.

Antra — eisime pasiklausyti 
Dainavos ansamblio balsų. Ke
lius gL mes tautinio meno an
samblius, šalia Dainavos, čia, iš
eivijoje, turime? Ogi vieną, vie
nintelį clevelandiškį Čiurlionį. 
Ak, turime dar pora labai, labai 
gerų chorų: Čikagos Lietuvių 
Operos ir kanadiškį Toronto Var
pą, kuris, deja, jau kelius kar
tus buvo apkiužintas, vėl atlie- 
dintas ir, nė nežinau, skambės 
dar, ar jau visiškai tylės. Po 
Čiurlionio, Dainava ilgiausiai ir 
laikosi, vis pasipildydama nau
jais dainoriais. Užtat ir po dvi
dešimt šešerių metų ji tebėra 
jauna, gražiabalsė. Nuo Čiurlio
nio Dainava visą laiką skiriasi ir 
muzikiniu žanru, nes jau nuo 
Vokietijos laikų stato operetinio 
pobūdžio veikalus. Dainavos pa
sitelkti septyni solistai, kartu su 
septyniomis dešimtimis choro 
dalyvių, turėtų būti jėga, kuriai 
jokia scena nėra perdidelė,

Pagaliau eisime užbaigti Lie
tuvių Fondo dešimtmetį. Fondo, 
kuris jau sutelkė tris milijono 
ketvirčius ir kuris kultūriniams 
reikalams išdalinti kelius šim
tus tūkstančių suspėjo, pagrin
dinio kapitalo niekada netirpin
damas, o jį vis didindamas, vis 
didindamas, vis didindamas, 
štai, kodėl eisime Sidabrinės die
nos pamatyti, paklausyti, po tu
zino balių kultūringai sekma
dienio popietę praleisti.

Alfonsas Nakas

Sugavo 31 svaro lašišą
Bon Hagen praeitą sekma

dienį meškeriodamas Michiga- 
no ežere, Chicagos šiaurinėje 
dalyje ties Diversey gatve suga
vo 31 svarą sveriančią lašišą, 
kurią išimti iš vandens truko 
daugiau kaip pusę valandos.

Hagcn iki šiol didelių žuvų 
pasigaudyti važiuodavo į Kana
dą, dabar pareiškė, kad nebėra 
reikalo •važiuoti 1,100 mylių, 
kada čia pat galima didelių žu
vų pasigauti.

j Suvalkiečių Draugija
Suvalkiečių Dniugijoa vcikk*

šių metų spalio mėn. 27 d. 
| Holywood salėje, 2417 W. 43 
st., įvyko Chicagos Lietuvių Su
valkiečių Draugijos susirinki
mas. Pirmininkas Leonas Vasi
levas pranešė, kad mirė draugi
jos narys teisėjas Jonas Zuris. 
Susirinkimas velionį pagerbė at
sistojimu. Velionio šeimai iš
reikšta gili užuojauta.

Nutarimų rast. Eug. Strun- 
gys perskaitė nutarimus, kurie 
buvo priimti. Priimti į draugi
ją du nauji nariai Genovaitė Ke- 
veža ir Antanas Keveža, kuris 
pagyrė Suvalkiečių Draugijos 
nuveiktus gražius darbus

šeštądien, lapkr. 18 d. Holy
wood salėj, 2417 W. 43 St., ren
giamas linksmas vakaras. Veiks 
bufetas įvairių gėrimų, bus gar
džių užkandžių, dovanų laimėji
mas ir kiti pamarginimai. Ge
ras Jurgio Joniko orkestras šo
kiams. Pradžia 7 vai. vakare, 
įžanga maža. Paskirti darbinin
kai patarnaus kur tik reikės. Ko
misija: Petras Vilkelis, jo žmo
na Helen Vilkelis ir Jonas Joni
kas. Komisija ir Valdyba kvie
čia visus dalyvauti, turėsite ge
rus laikus, kartu paremsit Drau
gijos gražius lietuviškus dar
bus. Būkime visi!

Petras Vilkelis tik ką sugrįžo 
iš tėvynės Lietuvos. Ten aplan
kė savo gimines ir kai kuriuos 
draugus. Susitiko ir su mano 
giminėmis; jie įdavė ir man par
vežti gražių dovanų.

Susirinkime kalbėjo Mar
quette parko namų savininkų 
organizacijos pirm. Juozas Ba
cevičius apie apylinkės nema
lonumus ir kvietė į banketą.

Medžiotojų dr-jos pirm. Adol
fas Ramoniš kvietė į jų banke
tą.

Kitas draugijos susirinkimas 
įvyks lapkričio 24 d. 8 valandą 
vak. toj pačioj vietoj — Holy
wood salėje. Būkime.

Ona švirmickas

NEMUNO KILPA
Didžioji Nemuno kilpa susi

deda iš trijų vingių — Punios, 
Balbieriškio ir Prienų. Pirmoji, 
Punios kilpa, apsupa Punios ši
lą. Jai pasibaigus, po dviejų 
stačių alkūnių ties Bundarių ir 
Margeravos kaimais, Nemunas 
teka 8 kilometrus tiesiai į šiaurės 
vakarus Balbieriškio link. Čia 
sutikęs aukštą ir statų kalną, jis 
suka atgal, į dešinę, pro žyda- 
viškį, žviegždrius, Žemaitkiemį 
ligi Kernuvių kaimo greta Birš
tono. Tai — antroji — Balbie
riškio kilpa. Neradęs tiesiogi
nio kelio į Birštoną pro Kernu
vių aukštus šlaitus. Nemunas 
eina kitu keliu, Prienų link. Nuo 
Prienų pasisukęs jis grįžta prie 
Birštono pro Bagrėnus ir Rūd- 
upę, sudarydamas trecią — 
Prienų, arba Mažąją Birštono 
kilpą. S. Kolupaila

(iš Nemunas)

• Sulig vištos ir kiaušinis.

• Žmogus — ne rankovė, ne
išversi.

• Balta marška žemę kloja.
(Sniegas)

PAUL PREIDIS
Gyv. 2542 W. 39 Place

Mirė 1972 m. lapkričio 12 dieną, sulaukęs senatvės. Gimęs Lietu
voje, Panevėžio aps., Karčinėlių kaime.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
PaUko nuliūdę: žmona Petronėlė, pagal tėvus Saluckaitė, 2 duk

terys — Veronika Kilkus, jos vyras Frank ir Violet Anzine, sūnus The
odore, jo žmona Mary Ann, 10 anūkų, 2 proanūkai ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Priklausė Kęstučio Pašalpos klubui, Lietuvių Demokratų klubui 
ir Upytės klubui.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California 
Avenue.

Trečiadienį, lapkričio 15 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Viši a. a. Paul Preidis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmoną, dukterys, sūnus, giminės*

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

ATSAKOMYBE
KLAIDAS

(Atkelta iš 4 psl.) 
mu, jų tolerancija, jų princi
pingumu. Iš jų man ypač pa
tinka inž. E. Bartkus, buvęs 
ALTS pirmininkas, kuris, kaip 
prisimename, laikydamasis 
principų ir moralės, diąsiai 
gynė ir šio laikraščio buv. re
daktorių Dr. P. Grigaitį, kai 
jis buvo taip žiauriai ir visai 
neteisingai kitų (net ir Draugo 
katalikų!) taip žiauriai puo
lamas ir visaip niekinamas 
(1962) Aš sveikinu jį ir pagar
biai jam čia nusilenkiu.

Nors aš kartais ir labai griež
tai spaudoje pasisakiau prieš 
Br. Railos ir V. Rastenio rašy
mus mūsų spaudoje, prieš jų 
daromą ar padarytą žalą tau
tos interesui, bet Širdies gilu
moje aš ir ant jų nepykstu, 
nors jie man ir asmeniškai 
daug yra padarę skriaudos. 
Abu jie yra gabūs vyrai, ypač 
Br. Raila, šis pastarasis turi ir 
inteligencijos. Kai nori, tai jis 
ir gražiai, parašo ar pakalba. 
Jis turi talentą galvoti ir rašyti, 
tik jo, deja, geriems tikslams 
nepanaudoja.

Mano geriausi linkėjimai 
jiems abiem, kad jie abu bent 
šiek tiek pagalvotų apie tvirtus 
dorinius principus, kad jų lai
kytųsi viešajame gyvenime, 
Tada mes visi galėtume gražiai 
sutarti, gražiai visur bendra
darbiauti .

ATSIPRAŠYMAS

1972. XI. 11 d. Naujienose 
(str, “Faktų klastojimai”) per 
klaidą parašiau, kad Silvest
ras Balčiūnas, buvęs VLIKo 
Teisių Komisijos narys ‘‘dabar 
jau miręs".

Dėl tos nemalonios klaidos 
kol. Silvestrą Balčiūną labai at
siprašau.

Su linkėjimais jam sveikatos' 
ir ilgiausio amžiaus

P. Stravinskas 
Chicago,
1972 nu lapkričio 13 d.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

£ rasto pamokymai ir paaiskinima...
ItBFtfVIFN A niFNA RIIT1M!

Saugokite pttys ateis tarp lūšy smarkūs vilkai, kurie kai*
menei nesigailės Ir ii įtMų pečių kelsis vyr»L kurie perkrerptus da
lykus kalbės, kad mokintinius pas save patraukty. Ap. Darb. 20:29, 30.

Dievo Bažnyčiai reikia pereiti tokią discipliną, bandymą ir paskutinį 
mėginimą, ir iškentėti tokias priešingas aplinkybes; nes tam, kursai perga
lės, yra prižadėtas didis atlyginimas. Jei norime gauti valdžią su Kristumi, 
turime tada pasirodyti vertais valdyti su juo; o tai parodys mūsų ištikimu
mas Dievui, tikėjimas į jo žodį, noras tarnauti tiesai, kantrus iškentėjimas 
išgėdinimo ir persekiojimų, iki mirties, ir neabejotinas tikėjimas Dievo 
galybe ir jo tikslu, atatinkamu laiku išgelbėti ir išaukštinti Bažnyčią. To
kiems ištikimiems Jėzaus Kristaus pasekėjams yra duota palaiminu surami
nimo žodžiai, kuriuos randame 91 Psalmėje.

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

IV. RASTO TYRINĖTOJAI
OOESIIlKIii ■ B BilllĖSlBI B EiaHIB13I!!3SE@

— Utenos Apskrities klube susirin
kimas įvyks antradienį, lapkričio 14 
diena 7:00 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

Klube Valdyba

— Žemaičių 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, rašt.

— Humboldt Parke Lietuvių Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, lapkričio 15 d. 12:30 vai. 
popiet Almera Simons miesto parke
lio svetainėje, 1640 N. Drake Ave., 
pirmame aukšte. 103 kambaryje. Na
riai ir narės prašomi laiku atvykti ir 
norinčių įstoti j mūsų klubą kandida-

■ tų atsivesti. Po susirinkimo bus kuk- 
I lios vaišės.
i W, Mankus, sekr.
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ALGIRDAS GUSTAITIS

Padėkime Čiurlionio genijui išeiti j pasauli
Okupuotoje Lietuvoje M. K. 

Čiurlionio, kaip menininko, klau
simais nemaža padaryta, ir štai, 

iRytų Vokietijoje atrado leidyk
lą, išleidžiančią Čiurlionio mono
grafija, su tam tikru skaičiumi 
spalvotų jo kūrinių; kitų kūri
nių spalvos juoda.

Ar užsienio lietuviai gali kuo 
prisidėti prie tos monografijos 
išleidimo? — Manau, gali:

Dali. Dagys “Tėviškės žibu
rių” nr. 38, 1972 m. paskelbė 
rašinėlį “Dėmesio Čiurlioniui ir 
savai kultūrai!”, ragindamas lie
tuvius rašyti tai leidyklai laiš
kus, prašant, kad monografijos 
tekstas būtų papildytas ir anglų 
kalba. Duodamas leidinio redak
toriaus ir leidyklos adresas: 
Erhard Eromhold, Verlag der 
Kunst, Dresden, East Germa
ny.

Aš jiems parašiau laišką, užsi
sakydamas monografiją, ir pa
geidaudamas, kad išleistų ne 
tik vokiečiu, bet ir lietuviu bei 
anglų kalbomis; tuo neabejoti
nai pakeltų perkančiųjų skai
čių.

Taip pat reikia pageidauti, 
kad leidykla naudotų galimai 
geresnį popierių, dažus ir spaus
dinimo technika. Būdami rusu- 
komunistų okupuoti, rytų* (vo-

1 Meno genijus M. K. Čiurlionis, 
Igimęs 1875 rugsėjo 10 d. Va
rėnoje, Lietuvoje, miręs 1911 m. 
-kovo 28 d. prie Varšuvos, nebu-] 
--vo pilnumoje suprastas. Jis ir 
įniręs tebekovoja, ir toji kova 
Žyra jau stipresnė, našesnė, tu- 
'rinti daugiau neblogu kariu, ne
sančių skirtingas vėliavas.

Aną kartą “Europos Lietuvy
je” itin šiltą straipsnį apie M. 
K. Čiurlionį paskelbė Stasys Kuz
minskas, deja, tą numerį pra
ganiau. Bet vėliau, “Europos 
Lietuvio” nr. 31, 1972 m., “Čiur
lionio tema” pasisakė Elena Ga- 
putytė, paliesdama ne tik Čiur
lionio meninį įnašą, bet ir išskir
tiną įnašą lietuvių tautai ben
drai :

“O miisj, egJlu, pareiga yra. 
mažu mažiausia, supažindinti 
visą lietuviškos kilmės jaunimą 
su Čiurlioniu, ne vien muziku ir 
tapytoju, bet ir su tuo Čiurlio
niu, kuris visa širdimi ir visom 
jėgom kėlė lietuvių tautos dva
sią. Nepamirškim, kad Čiurlio
nis organizavo pirmuosius cho
rus, rengė pirmąsias lietuviškas 
parodas, iškėlė, it saulę, į pa
danges lietuvių liaudies meno 
svarbą ir reikšmę.

Išmokim gerbti ir didžiuotis 
savo tautos genijumi”. 

J. A U G U S T A I T I b

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

57Z— . .... ....................................... ................................ .......... . . .. r ,r ........
I

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA. NOREIKA 

2508 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

n t. ~ „n i ......■ i 1

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

' -................ .......... . ' ■ I— I IJ ............................................................IjĮ

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustym* 

įrankiai Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920S 

h_  _ ___

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir p«riv*H:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
b ...... ______ __________ . -----
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Prezidentas Nixonas kalbasi su spaudos korespondentais 
Baltuose Rūmuose.

kiečiai ne visad gali spausdin
ti kaip nori. Pa» JUOS, ir galią 
dažnai, pasitaiko visai prastos 
kokybės leidinių, atspausdintų 
ant prastos rūšies popieriaus. 
Kad kaip neatsitiktų su daug vil
nų dedamu monografiniu leidi
niu apie Čiurlionį, reikia parašy
ti redaktoriui ir leidyklai.

Be abejonės, tame leidinyje, 
norėtume matyti ne paskirus, 
□et visus M. K. Čiurlionio kūri
nius, atspausdintus geromis, ori
ginalui galimai artimesnėmis, 
spalvomis. Tuo reikalu geriau
sias paspaudimas, manau, būtų 
tiesioginiai pageidavimai leidy
klai.

Artėjant Čiurlionio gimimo 
šimtmečiui reikėtų laisvo pasau
lio menininkams suorganizuoti 
“Čiurlionio šimtmečio komitetą”, 
sudarytą iš skirtingų tautybių 
asmenų.

Laisvojo pasaulio lietuviai tu
rėtų sudaryti komitetą knygai 
apie M. K. Čiurlionį išleisti, pa
naudojant visą. įmanomą surasti 
jo temomis bibliografiją, galimai 
geresnius kūrinių atspaudus, gai
das ir kt.

EAST CHICAGO, IND
East Chicagos LB apylinkės 

valdybą šiais metais sudaro V. 
Makiejus —- pirm., G. Markevi
čienė — vicepirni., B. Vilutienė 
— sek r., J. Liubinas - kasiu, 
ir M. Ginčiauskienė — kultūros 
reikalų vadovė. Minėti valdy
bos nariai, sutartinai dirbdami, 
metų bėgyje atliko daug gražių 
darbų su pasigėrėtinai gerais re
zultatais, pvz., Motinos Dienos 
minėjimas, Baisiojo birželio ir 
tremtinių prisiminimas su ata
tinkama programa, dalyvavimas 
Tautybių pasirodymuose St. Jo
seph kolegijoje ir puikios išvy
kos - gegužinės surengimas.

Lapkričio 4 d. įvy.'.'D LB val
dybos suruoštas Rudei is balius, 
kurio pasisekimu visa valdyba 
ir apylinkė gali pasididžiuoti, 
taip pat pasigėrėti darbo ir vie
nybės gerais rezultatais. Baliu
je dalj-vavo dauguma apylinkės 
gyventojų, išskyrus keletą taip 
vadinamųjų “super - patriotų”. 
Atvyko ir iš tolimesnių apylin
kių ir vietovių. Svečhj tarpe bu
vo p. Mildažiai iš Beverly Sho
res, kurie atvyksta veik Į visus 
LB parengimus.

Baliaus pradžioje valdybos 
pirm. V. Makiejus pasakė trum
pą kalbą ir pasveikino gausius 
svečius. Meninę programą atli
ko sol. N. Aukštuolienė ir mu
zikas A. Giedraitis. Dalyviai 
jau buvo pasiilgę sol. Aukštuo- 
lienės dainų ir jos malonaus 
balso, sukėlė jai plojimų audrą 
ir vis prašė daugiau padainuoti 
ar pakartoti. Po tos gražios 
programos sekė šokiai, grojant 
geram orkestrui. Rengėjus ir 
svečius reikia sveikinti už tokį 
kultūringą vakarą ir malonios 
aplinkos sudarymą. Gerosios 
šeimininkės p. Degutienė ir p. 
Skuodrienė vaišino dalyvius ska-- 
niai pagamintais lietuviškais 
valgiais, o vėliau kavute ir py

HELP WANTED — MĄi,E-FEMALE HELP WANTED — MALĘ-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių Reikia Darbininkę Ir Oarbininkly

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP 
WARNER - SWASEY — GISHOLT 

1st AND 2nd SHIFT 

TURRET LATHE — SETUP OPERATORS 
.■AND OPERATORS 

1st AND 2nd SHIFT

AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP 
BROWN & SHARPE 

1st AND 2nd SHIFT 

ELECTRICIANS 
ELECTRONIC BACKGROUND AND SOME INDUSTRIAL EXPERIENCE. 

4’ TOOL GRINDER
1st SHIFT

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

Powers offers an outstanding benefit program which includes company paid 
* medical and life insurance, pension plan, disability benefits. Liberal vaca

tion and holiday plan, low cost company cafeteria and clean, modern air 
conditioned work facilities.

FOR MORE INFORMATION CALL OR COME IN: 

POWERS REGULATOR
3100 WEST OAKTON SKOKIE, ILL.

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTABL\TAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospeet 8-2233
ragais. Barą gerai tvarkė ir 
greitai visiems ■patarnavo p. 
Skuodra. Tokį balių ilgai pri
siminsim ir lauksim kito.

Baliaus dalyvis

Kojomis varomas 
automobilis

Sterling Heights, Mich., gy
venantis Dick Rutherford ir ke
turi kompanijonai, anksčiau 
dirbę General Motors automo
bilių fabrikuose, dabar sudarė 
savo kompaniją ir pradeda 
dirbti savo išrastus, kojomis 
minamus, automobiliukus, ku
riuos pavadino “PPV”. Tai yra, 
žemi, ant trijų ratų, pusseptin
tos pėdos ilgio, 4 pėdų pločio, 
100 svarų svorio dviviečiai au
tomobiliukai, labai panašūs į 
maža motorine valtele. Tokio 

C. c.
“kojomobilio” vidutinis greitis 
12 iki 15 mylių per valandą, bet 
dviem važiuotojams kartu mi
nant galima greitį išvystyti iki 
35 mylių per valandą.

“Žmonių jėga varomi veži
mėliai yra artimos ateities da
lykas, kaip šiandien yra pasida
rę dviračiai, kurių JAV-bėse 
pastaruoju laiku parduota 11 
milijonų. Kojomis varomais au
tomobiliukais susidomėję Gene
ral Motors ir Fordas. Detroito 
priemiestyje įrengiama speciali 
dirbtuvė, kuri pradėsianti ga
minti po 4,000 PPV kiekvieną 
mėnesį. Tvirtinama, kad tokius 
vežimėlius noriai pirks pensi
ninkai. Kaina jau nustatyta — 
$329.

Kaip atspėti širdies 
ataką

Chicagos širdies draugija 
skelbia, kokie yra pirmieji žen
klai širdies atakai artėjant, ir 
pataria tuos ženklus pajutus, 
skubiausiai kreiptis į daktarą:

Ilgai trunkantis spaudžiantis 
skausmas arba nepaprastai ne
geras jausmas krūtinės centre;

Skausmas, persimetantis į žan

__ _HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

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

Excellent opportunity for 
advancement. 

650 So. 28th AVE. 
BELLWOOD, ILL.

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

qualified man. Many benefits.
Steady work.

650 So. 28th AVE.
BELLWOOD, ILL.

dikaulius, petį, ranką ir spran- 
dą;

Skausmas arba prasta savi
jauta, prakaitavimas, širdies py
kinimas, vėmimas ir kvapo 
trūkumas. Tie nepatogumai 
gali užeiti ir vėl praeiti. Jei 
bent vieną kuri iš čia minėtu 
nepatogumų jauti, būtinai kreip
kis į daktarą, perspėja širdies 
draugija.

TRUMPAI 
fe________________________

o
— Lietuvos Kariuomenės at

kūrimo 54 metų sukakties mi
nėjimas bus lapkričio mėn. 26 d. 
Jaunimo centre. Laisvame pa
saulyje yra 13 Nepriklausomy
bės kovų invalidų. Jų daugiau 
yra sukilimo prieš bolševikus ir 
kovos su okupantais pasekmėse 
Daugeliui jų yra reikalinga pa
rama. Kariuomenės minėjimo 
ir šventės proga LVS Ramovės 
ir Birutės draugijos skyriai tel
kia tą paramą ir prisimena Lie
tuvos heroišką laikotarpį bei jo 
aktyviuosius liudininkus — in
validus, savanorius ir Lietuvos 
laisvės kovotojus.

— Algis Augaitis, Alvyda Guo- 
bytė, dr. Algis Mockaitis, Živilė 
Modestienė ir Petras Vėbra iš
rinkti Korp! Neo-Lithuania val
dybom Korporacija atšventė 56 
metų sukaktį. Paskutiniame su
sirinkime į senjorus pakelti aka
demikai: Kornelija Bakšytė, Vi
da Gierštikaitė, Arvydas Ignato- 
nis, Marijus Kasniūnas, Audro
nė Matulytė ir Danutė Nolte.

— Adolfas Baliūnas, Metropo
litan State banko vicepirm., skai
tys paskaitą apie Amerikos da
bartinę ekonomiją LVS Ramo
vės susirinkime lapkričio 19 d. 
12 vai. Jaunimo centre.

— Los Angeles Dailiųjų Me
nų Klubo paskutiniam susirinki
mui pirmininkavo J. švaistas. 
Naujuoju DMK pirmininku iš
rinkta, eilės tvarka, .liną Lcš- 
kienė.

— Stella Conrad, iš Brighton 
Parko apylinkės, ilgametė Nau
jienų skaitytoja ir veikli lietu
viškuose darbuose, nesenai at
šventė gimtadienį. Kartu su ki
tais artimaisiais ir draugais ją 
sveikino sūnus Jonas, marti Mar
garete ir jų Sūnus.

M. A. š I M K U S
RmI Ectata, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. X4-7454 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai 1 

kitokį blankai.\ _ z

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. S33r900.

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 masinu garažas. S31,500.

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

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

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

NLkRQUETTE PARKE
2 aukštų mūrinis namas po ^4 kam
barius, gazo šildymas. 2 mašinų ga
ražas. Naujai atremontuotas. Virš

S20,000.
Skambinti po 5:00 vai. popiet 

424-9336

A. TVENAS !
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardarimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpubllc 7-1941

........... U A ..

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, IIL 55632. T»L YA 7-59M

1 ---------------------------

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“N A U J 1 E N O S F”

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICI 
Tritomi «uto motorai, stabdžiai.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321
tun*-ups Ir t. f.

W24 So. CALIFORNIA AVI.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdų 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

A 4 L INSURANCE I REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 S«. ASHLAND AVE.

LA 34775 
(Currency Exchange įitalgej) 
Pigūs automoblllę draudimai.

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba Ir Remontas

TERRA !
Br»n2<nyb4t, Lilkrodiltl, Dovanot 

visom* progoms.
3237 WIST 63rd ST., CHICAGO

Teltf. 434-4660

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. G. AUTO REBUJLDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir geraf prityrusiu darbininkų. Kai

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

TEI____ 776-5881
Aniceta* Garbečltuakat, sav.

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AT, RRT.EAKUS TET,

SKAITYK J ATS IR PARAGINO 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

TEISYBĖ LAIMI
6 KAMBARIŲ gražus apkaltas me

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

6^ KAMBARIŲ MŪRAS. 1% vo
nios. 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 Parke. $26,000.

2 BUTŲ MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už 29,000.
- NAUJAS 2 AUKŠTŲ MŪRAS.
1- mam aukšte liuksus beauty shop ir 
vania, 2 kambarių puošnus butas
2- me aukšte. Prie parko. $37,000.

Iv2 AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 5% kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. v Du Įėji
mai. gazu šildymas, garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. 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,
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6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900.

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

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

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

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

11 BUTŲ 7 metu mūras. Koklinės 
olytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildvmas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.




