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WASHINGTONAS. — Karo laivyno operacijų viršininkas 
adminrolas Elmo Zumwalt, kuris praėjusį penktadienį įsakė vi
siems laivyno vadams daugiau susirūpinti rasinės integracijos 
vykdymu Amerikos karo laivuose, antradienį paskelbė įsakymą, 
kuriame įspėja drausmės laužytojus, jog jo įvedamos reformos 
nereiškia drausmės ir tvarkos atsižadėjimo. Tie, kurie galvoja 
laužyti discipliną, gali tikėtis greitos ir teisingos bausmės, pa
reiškė admirolas.

Amerikos karo laivuose pasku
tiniu metu įvyko daug incidentų 
ir sabotažo veiksmų. Laivyno se
kretorius John Werner pareiškė, 
kad jis pritartų kongreso numa
tytam apklausinėjimui, kurį nu- 

. matė Edward Hebert, Atstovų
Rūmų ginkluotų jėgų komiteto 
pirmininkas, jau sudaręs spe
cialų pakomitetį laivyno rasi
nės lygybės ir disciplinos klau
simams tyrinėti.

Spalio mėnesį lėktuvnešyje 
“Kitty Hawk” įvyko muštynės 
tarp baltų ir juodų jūreivių. Pa
skutinis įvykis buvo 139 jūrei
vių atsisakymas klausyti lėk
tuvnešio “Constellation” kapito
no Įsakymo.

Jau išaiškinta, kad karo lai
vyne 'veikia organizacija, pasi
vadinusi SOS (Stop Our Ship). 
Nuo pernai metų vasaros laivy
ne buvo įvairių sabotažo veiks
mų. Lėktuvnešyje “Saratoga” 
įvyko gaisras, kuriame trys žmo
nės žuvo. Kalbama, kad ir spro
gimas kreiseryje “Newport 
News”, kuriame žuvo 20 jūrei- 
vių, įvyko dėl sabotažb/Norfol- 
kp' uoste taisant lėktuvnešį. 
“Forrestal”, kilo gaisras, kuris 
padarė milijonus dolerių nuo
stolio. Rimtų sugadinimų pa
daryta lėktuvnešiui .“Ranger” 
kur į jautrią ir -svarbią mašiną 
buvę įmestų geležų. Tyrinėji
mai rado daug mažesnių sabota
žo veiksmų, kaip gesinimo žar
nų supiaustymas, geriamojo van
dens užteršimas. <

Admirolas David Bagley, lai
vyno personalo viršininkas, aiš
kina, kad laivynas Vietname šiuo 
metu ■ nešą visą karo naštą. 
Trūksta jūreivių ir laivuose vi
si labai įtemptai dirba po kelioli
ka valandų paroje. Nuolatinis 
darbas, nuovargis, skubėjimas 
padaro jūreivius nervingais ir 
jautriais-. Tuo esą galima pa
aiškinti kai kuriuos incidentus 
laivuose. Sabotažo veiksmai at
skirai vertinti nuo rasinių pro
blemų. Daugumą sabotažo veik
smų padaro balti jūreiviai.

Pasitraukęs atsargą admiro
las Charles Duncan, Atlanto lai
vyno buvęs vadas pareiškė, kad 
sabotažo veiksmus atlieka nevy
kėliai su protiniai trūkumais, ku
rie nepatenkinti Amerikos kari
ne ar politine struktūra.

PARYŽIUS. -— Diplomatiniai 
sluoksniai Paryžiuje kalba, kad 
arabų puolimas Muencheno Olim
piadoje, kur žuvo 11 Izraelio 
sportininkų, buvo palestieniečių 
suorganizuotas, siekiant sutruk
dyti numatytą Izraelio-Egipto 
atstovų susitikimą. Slapti pa
sitarimai, norint pradėti dery
bas, buvo išaiškinti palestiniečių 
ir jie nutarė juos išardyti su
keliant įtampą tarp arabų ir Iz
raelio. Tas jiems pavykęs, nes 
visi slapti ryšiai tarp abiejų pu
sių nutrūko.

PRAGA. ,— Sovietų Sąjunga 
atidarė didelę parodą Pragoję, 
čia rodomi sovietų pramonės, 
kultūros laimėjimai per'50 me
tų. Charakteringa, kad parodos 
įrengimus statė geriausi Čekos
lovakijos specialistai. Paroda tę
sis 6 mėnesius, čekai, apžiūrė
ję kai kuriuos eksponatus, ty
liai šnabžda: — Mes tokių tu
rėjom prieš 50 metų.

LONDONAS. — Britanijos ra
dijo ir televizijos bendrovėBBC 
antradienį šventė 50 metų su
kaktį.

HATFIELD. — Anglijoje pir
madienį Kinija atsiėmė -čia už
sakius Trident keleivinius lėk
tuvus, kurių kinai pirko 12. Kiek 
netikėtai, kinai užsakė, ten pat 
dar 8 lėktuvus.

NEW’YORKAS. — Jungtinės 
Tautos šią savaitę pradėjo pra
nešimus spaudai spausdinti jau 
penkiomis kalbomis :* anglų, 
prancūzų, rusų, ispanų ir dabar 
pridėjo dar — kinų.

KAMPALA. — Ugandoje lan
kosi Saudi Arabijos karalius 
Faisalas. Jis yra prezidento 
Amino svečias. Arabų tarpe 
Aminas labai pasidarė populia
rus, kai jis išvarė iš Ugandos 
izraelitus patarėjus ir parašė 
Jungtinėms Tautoms, kad “Hit
leris žinojo, ką darė”.

ČIKAGA. — Buvusio Illinois 
gubernatoriaus Kernerio teismas 
atidėtas iki sausio 3 d.

NEW YORKAS. — Septyni 
vyrai buvo suimti už narkotikų 
platinimą. Atimta 1.1 mil. dol. 
vertės hašišo.

SAIGONAS. — Amerikiečių ir P. Vietnamo žvalgybos žinio
mis, komunistai pradėjo atitraukti kariuomenę iš apylinkės ne
toli demilitarizuotos zonos ir iš-Saigono provincijos. Pasitrauki
mas pastebėtas praėjusios savaitės pabaigoje ir apima kelis ba
talionus kareivių. Sumažėjo ir komunistų puolimai frontuose. Pa
sitenkinama tik artilerijos ir minosvaidžių apšaudymu. Pareigū
nai nežino, kaip aiškinti šiuos atsitraukimus. Ar jie simboliškai 
siekia parodyti ,kad Hanojus ir be raštiškų pažadų atitrauks ka
riuomenę, ar tai tik — dalinių pakeitimas kitais?

Italu socialistai

Martin Marietta įmonėje- Denver, Colorado, jau baigiamas statyti erdvės laboratorijos laivu sto
ties modelis. Modelyje matomos skylės skirtos erdvėlaiviu prisijungimui. Pirma erdvės labo
ratorija bus pasiusta į erdvę ateinančiu metu balandžio mėn. Modelis turi 7,000 elektros sujun

gimu ir apie 6 mylias vielų. . ,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Ginklavimasis 
jūrų dugne

STOKHOLMAS, v- Tarptau
tinis Taikos Tyrinėjimų insti
tutas Švedijoje paskelbė studiją, 
kurioje tvirtina,- kad ateities 
ginklų lenktynės tarp didžiųjų 
valstybių bus vedamos povande
ninių ginklų srityje.

Nors 1971 metais buvo pasi
rašyta sutartis dėl ginklų ant 
vandenynų dugno kontrolės, ši 
sutartis nesustabdo įvairių Ame
rikos ar Sovietų Sąjungos pro
jektų. Didžiosios galybės kon
centruoja ginklavimą jūros dug
ne, nes žvalgybos satelitams 
sunkiau tokius įrengimus paste
bėti. Pasaulio jūros vis dau
giau militarizuojamos, sako ra
portas. . • . ,

senatorių v
FILADELFIJA. — Sen. Ri

chard Schwerker iš iPennsylva- 
nijos yra pasiūlęs senate įsta
tymą, kuris’ verstų visas oro 
bendroves įsigyti elektroninius 
žmonių krėtimo aparatus, sie
kiant išvengti, lėktuvų pagro
bimų. Praėjusį antradienį jis 
pats pateko į tokį aparatą. Jam 
besirengiant lipti į lėktuvą, elek
troninis “sargas” pradėjo skam
bėti. Saugumo valdininkai tuoj 
jį išvedė iš keleivių linijos ir stro
piai patikrino senatoriaus laga
miną.

Vėliau jam buvo leista sėsti į 
lėktuvą Paaiškėjo, kad aparato 
aliarmą sukėlė metalinis veidro
dis. Senatorius pagyrė lėktuvų 
bendrovę už stropumą ir paža
dėjo įsigyti stiklinį veidrodį.

NEW YORKAS. —- Sovietų bolševikinė propaganda šalia 
Pentagono dažniausiai mėgsta pulti “Vuolstrytą”, kaip visų ka
pitalistinių blogybių įsikūnijimą. Antradienį vakare du žymūs Į 
Maskvos bankininkai paskelbė bendrą pareiškimą su didžiausiu 
vuolstryto veikėjų James Needham, New Yorko akcijų biržos 
(Stock Exchange) pirmininku. Po keturių valandų pasikalbėji
mų Sovietų Sąjungos Valstybinia 'Jbanko--pifm^a^cas M. -šved- 
hikovas ir Užsienio Prekybos banko pirm. J; Ivanovas paskelbė, kad 
šie pasitarimai su Needhamu buvę labai draugiški, labai naudingi 
statant pagrindus tolimesnėms diskusijoms apie Amerikos-So- 
vietų Sąjungos prekybos santykius.

Needham pridėjo, kad atei
nančių metų pradžioje į New 
Yorką atvyksta Maskvos dele
gacija tartis dėl prekybos finan
savimo. Sovietams reikalinga 
New Yorko biržos ekspertų pa
galba derintis dėl investavimų 
kapitalo. Sovietai nenori parda
vinėti savo aukso, kuris gali bū
ti reikalingas • kviečiams pirkti. 
Maskva tikisi gauti kreditų iš 
Amerikos bankų.

Chase Manhattan bankas pa
skelbė antradienį, kad sovietų 
vyriausybė priėmė banko, prašy
mą leisti atidaryti skyrių Mas
kvoje. Amerikos bankai netu
rėjo Maskvoje skyriaus jau nuo 
1920 metų. Kitas bankas — 
First National City— dar ne
gavęs atsakymo iš Kremliaus 
valdžios.

Chase Manhattan viceprezi
dentas Robert Blomquist paaiš
kino, kad banko skyrius nebus 
naudojamas rusų rublių taupy
mui, bet jo įstaiga ieškos finan
sinių progų.

Sovietų žinių agentūra paskel
bė, kad amerikietis ūkininkas 
Roswell Garst, pagarsėjęs, kai 
jo kukurūzų ūkį lowoj aplankė 
Nikita Chruščiovas, viešėdamas 
Amerikoje, gavo sovietų vyriau
sybės sutikimą daryti eksperi
mentus Sovietų Sąjungoje su 
savo pagerintos rūšies kukurū
zais ir sorgum. Garsto kuku
rūzai nešą didelį derlių. Jis ban
dys' juos auginti sovietų vals
tybiniame ūkyje.

Amerikos-sovietų santykių 
pagerėjimą iliustruoja ir tas fak
tas, kad ūkininką, grūdų bend
rovės savininką, Garstą priėmė 
vienas aukščiausių Kremliaus 
vadų — Dimitri iPolijanski, polit- 
biuro ekspertas žemės ūkio rei
kaluose. Polijanskis Garstui su
ruošė šaunų balių, kad tik jis 
pamokytų rusus, kaip auginti 
kukurūzus.

ROMA. — Italijoje baigėsi 
penkias dienas trukusi socialis
tų partijos konvencija, kuri pa
suko partijos liniją nuosaikes
niu, daugiau į centrą vedančiu, 
keliu. Genojos konvencijoje kai
rysis partijos sekretorius Gia
como Mancini buvo nugalėtas 
nuosaikiųjų sparno, vadovauja
mo partijos pirmininko Frances
co de Martino ir veterano parti
jos veikėjo Pietro Nenni.

Daug metų Italijos vyriausy
bėse socialistai buvo koalicijoje 
su krikščionim demokratais. Da
bartinėje vyriausybėje jų nėra, 
nes buvusioji partijos vadovybė 
nesutiko išsižadėti tampraus 
bendradarbiavimo su. komunis
tais. Dabar, pasikeitus vadovy
bei ir konvencijai, ^pasisakius 
prieš ryšius su komunistais; ga- 
li prasidėti bandymai įtraukti 
vėl socialistus į valdžios koalici
ja.

♦ Kuwaite prasidėjo plati ara
bų lygos konferenciją kurioje 
dalyvauja arabų valstybių užsie
nio reikalų ir gynybos ministe
rial. Lygos sekretorius Riad ra
gino arabus susicementuoti į vie
ningą jėgą, nes atskirai veik
dami jie prieš Izraelį neatsilai
kys. ,

♦ Australijoje oro piratas 
buvo pagrobęs keleivinį lėk
tuvą, tačiau policininkas jį nu
šovė, nors ir pats buvo sužeistas.

♦ Vakar prezidentas Nixonas 
ir viceprezidentas Agnew tarėsi 
Camp David kaip reformuoti ka
binetą ir patarėjų štabą.

4- Graikijoje susidūrė du lai- pilco v PuOuiCin.<a ruruu-
vai, nelaimėje žuvo 46 žmonės, Į galiją už jos kolonialinius karus 
13 pavyko išgelbėti. ■-> Į Afrikos teritorijose. Aštuonios

< Vakar Čikagoje kilo gaisras 1 valstybes nuo balsavimo susi- 
John Hancock pastate, kuris laikė, jų tarpe Prancūzija ir Ita- 
Amerikoje yra trečias aukščiau-i H j a. prješ šią rezoliuciją balsa- 
sias, su 1,107 pėdom.. Gaisras vo Amerika, Britanija, Brazili- 
kilo restorane 95-tame aukšte,' 
kuris, ir du virš jo esantieji ti Portugalija, 
aukštai, nukentėjo, žmonių au
kų nebuvo. C 
valandą gaisrą užgesino.

♦ Apollo 17 astronautai pra
dėjo medicininę izoliaciją, lauk
dami skridimo į mėnulį.

Armija pasiruošė 
Perono grįžimui

BUENOS AIRES. — Vietinis 
karinės įgulos viršininkas įspė
jo gyventojus, kad nuo trečia
dienio prasidės kariuomenės ju
dėjimas. Jis skirtas užkirsti ke
lią smurto pasireiškimams ir ga
rantuoti viešąją tvarką ir sau
gumą.

Neabejojama, kad Argentinos 
kariuomenės ruošiasi Perono su
grįžimui ir galimiems tvarkos 
pažeidimams. Iš Puerto Belgra- 
no į Buenos Aires išplaukė Ar
gentinos karo laivų eskadra. 
Belgrano uoste 1955 metais ir 
prasidėjo prieš Peroną nukreip
tas kariuomenės sukilimas, ku
ris Peroną nuvertė.

Peronas Romoje susitiko su 
premeru Andreotti ir atsakinė
jo j reporterių klausimus. Jo 
kelionės tiksiąs esąs suvienyti 
Argentiną ir išvengti civilinio 
karo. Romoje buvo kalbama, 
kad Peroną priims ir popiežius, 
tačiau Vatikano sluoksniai, šias 
eilutes rašant, tų gandų dar ne
buvo patvirtinę. Peroną 1955 m. 
buvo ekskomunikavęs popiežius 
Pijus XXII-sis, tačiau vėliau, 
jam gyvenant Ispanijoje, Pero
nas formaliai atsidavė bažny
čios dvasinei vadovybei. Popie- £|zbieta pakėlė į riterių laipsnį 

pirmą Australijos aboriginą, 
Melburno Kristaus Bažnyčios 
pastorių, kuris dabar bus vadi
namas Sir Douglas vietoj anks
čiau vartoto Douglas Nicholls.

ROMA. — Popiežius pakėlė į į 
vyskupus prelatą Joseph Howze!
iŠ Jackson, Miss. Tai bus jau įtakingiausias šiuo metu Kanados

— _ » i t —___ !— _ _ J — IJ

antras Amerikos negras vysku- į - — 
pas. Pirmasis, pakeltas 1965 m., Partijos vadas.
buvo New Orleans vyskupas Ha- 30 •♦»♦?*¥ £bi„ J h -i po 108. Prie ko Lewis prisidės,
rold Perry. 1 t*s ir valdys Kanada.

NEW YORK AS. — Jungtinių 
Tautų gen. asamblėja 98 balsais 
prieš 6 nutarė pasmerkti Portu-

ja, Ispanija, Pietų Afrika ir pa-

Komunistų delegatas taikos 
derybose, Hanojaus politibiuro 
narys Le Due Tho iš Pekino, 
kiek pavėlavęs, atvyko į Maskva. 
Pekine jis buvo susitikęs su 
premjeru Chou En Lai. Skris
damas į Maskvą, jis vieną naktį 
turėjo praleisti Irkutske, nes blo
gas oras neleido pasiekti Mask
vos. Iš čia- jis skris į Paryžių, 
kur tada prasidės slaptos dery
bos su dr. Kissingeriu, kuris Pa
ryžiuje laukiamas šį savaitgalį-

Saigono delegacijos vadas Pa
ryžiaus derybose Pham Dang 
Lam irgi atvyko į Paryžių. Jis 
išvykdamas pareiškė, kad Ame- 
rikos-šiaurės Vietnamo susita
rime teks padaryti kai kurių pa
keitimų, kol Saigonas sutartį 
pasirašys. Svarbiausias klausi
mas esąs Hanojaus kariuome
nės atitraukimas.

Kissingerio sutartas taikos 
planas numato išvežti Amerikos 
ir P. Korėjos kariuomenę iš P. 
Vietnamo, tačiau nieko "nesako 
apie šiaurės Vietnamo kariuo- 
jnenę, .kurios čia yra 145,000. 
KIssingeris pasakęs Saigonui, 
kad komunistai turi turėti kiek 
kareivių ginti toms vietoms, ku
rios yra Viet Congo rankose. Kis- 
singeris paaiškino, kad Hanojus 
sutikęs išvežti nemažai karei
vių, tačiau jis negalįs to su
tartyje minėti, nes niekad anks
čiau Hanojus neprisipažinęs, 
kad Vietname kariauja jo karei
viai. Esąs padarytas “susipra
timas”, kurio sutartyje nesi-- 
mato.

Saigonas nepasitiki komunis
tų pasirašytais dokumentais, d 
tuo labiau nepasirašytais “susi
pratimais”.

Jungtinių Tautų priimta re-
Gaisrininkai per zoiįucįja ragina visas valstybes

teikti moralinę ir materialinę pa
ramą visoms ginkluotoms išsi
laisvinimo grupėms, kurios ko
voja prieš portugalų valdžią An-

♦ Jūrų laivyno akademija 1 goloje> Mozambikoje ir Portu-
Annapolyje pradėjo tardymus 
apie marijuanos vartojimą 
dėtų tarpe.

♦ Argentinos chirurgas, 
ris pirmas perkėlė vienos 
terš gimdą kitai, di*. Raul Blan
co paskelbė, kad gimdą gavusi 
moteris yra nėščia ir gimdys ko
vo mėn. Jis sako, kad vaikas tu
rės ne motinos genetines ypaty
bes, bet tos moters, iš kurios 
gimda paimta. *

4 Pentagono šaltiniai sako, 
kad P. Vietnamas per trumpą 
laiką gavo iš Amerikos 600 lėk
tuvų ir helikopterių.

ka-

ku
rti o-

galų Ginėjoje.
Portugalijos premjeras Marce

lio Caetano pareiškė, kad Portu
galija nesileis į jokias derybas 
su savo teritorijų sukilėliais.

LONDONAS. Karalienė

žiaus audiencija Peronui paro
dytų, kad Vatikanas jam atlei
do visas ankstyvesnes klaidas.

BEIRUTAS. — Libane valdžia 
įsakė kariuomenei prižiūrėti mie
stuose tvarką. Vieno šokolado fa
briko streikuojantieji darbinin
kai surengė demonstraciją, ku
rios du dalyviai buvo policijos 
nušauti. Po to, streiką paskel
bė unijų federacija.

1 
§g®
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Kuba nekovos 
prieš terorizmą

NEW YORKAS. — Jungtinės 
Tautos pradėjo diskusijas dėl 
tarptautinio terorizmo. Prieš 
bet kuriuos įstatymus, drau
džiančius globoti ir remti tero
ristus, karštai pasisako arabų 
valstybių atstovai ir Kuba, ku
rios atstovas griežtai atmetė 
įdėją, kad Kuba bendradarbiau
tų kovoje prieš teroristus. Im
perialistų blokada esanti tero
rizmas Kubai. Visai neseniai 
ginkluoti piratai Įlipo jūroje i 
Kubos žvejų laivų ir vieną žve
ją subadė peiliais. Amerika tų 
piratų visai nebaudė.

Kubos atstovas legaliniame 
i komitete nurodė, kad kovose už 
j laisvę negalima apsieiti be smur
to. Tikrasis terorizmas esąs 
Amerikos bombardavimas Indo
kinijoje. tačiau prieš jį niekas 
nepasisako, kalbėjo Kubos dele- 
tas.

s po
litikas David Lewis, socialdemokra- 
tišky pažiūru naujosios demokratu,•• —

Jis parlamente turi GUS.

LONDONAS. — Baigėsi 91 
valstybės konferencija, kuri nu
tarė saugoti pasaulio jūras nuo 
teršimo. Pasirašyta sutartis 
draudžia pilti į jūrą nuodingas 
atmatas, radioaktyvią medžiagą, 
nevalytą alyvą ir vabzdžių nuo- 

Kitoms, mažiau kenksmin
goms medžiagoms, bus reika- 

' lingas leidimas.



VIS r LIETUVIAI BIZNIERIAI

wwoaoetwE.

Chicago, III, 60608

To viso akivaizdoje tenka pa
sidžiaugti, kad atsiranda idėji
nių žmonių, kurie išdrįsta lietu
višku vardu išeiti viešumon, tuo 
sudarydami lietuviams garbės 

ir lietuvybei gražios naudos.

hives 
Unite,

Jury šauliu 
linksmavakaris

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

— Man rodos, tasai žurnalis
tas ne per daug nusikalto. Lygi
nau jo kalbų, su mahąja ir paste
bėjau. kad jo yra daug geresnė.

(iš Mokslas ir GyVerifhtaS)

Banke- 
lietuviškos 

dainos, muzika ir šokiai iki vėlu
mos. Tai gražus ir kultūringas 
vaikų pagerbimas tėvams. Pa
dėkos žodį vaikams už tokio gra
žaus pagerbimo suruošimą tarė 
jubiliatė Julija4 Bacevičienė.

Sumanymas geras, bet kartu 
skyla lyg ir intriguojantis klau- 
m.is l:go"‘ne ir Su ja nori*

• Almost zou years 
at the same location.

Pasikalbėjime gyvai domėjo
si Chicagos lietuvių gyvenimu 
ir kultūrine veikla. Gerai su
sipažinęs su Lietuvos istorija ir 
dabar esama politine padėtimi. 
Apgailestavo, kad nemokąs lie
tuvių kalbos. Nors tėvai gryni 
lietuviai, bet augdamas neturė
jęs lietuviškos aplinkos, o taip 
pat ir namuose jos nebuvo.

Vasaroj ant Floridoje pripuo
lamai teko susitikti ir susipa
žinti su antros kartos lietuvių 
dr. Vaclovu Jagiela, kuris,, yra 
gimęs ir augęs Chicago  j e. Dabar 
gyvena Floridoje ir turi kabine
tą — 280-104th- Ave., Treasure 
Island, Fla.

Dėdės
Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 

ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
gražia literatūrinė forma pasakojimas duos 

musų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu fr

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymų ir namu 
paskolų reikalus visos mū 
<u apylinkės. Dėkojame 
lums Už mums parodytą 
pasitikėjimą Mes norė
tume būti Jums naudingi 
r aieityje
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000.

— Lapkričio 11 d. Jūrų šaulių 
kp. Lietuvių namuose suruošė 
pasišokimų vakarą. Ta proga 
atšventė gimtadienius Leokadi
ja Banaitienė, Simas Blaskevi- 
čius ir Alfonsas Šukys. Gimtadie
nio proga kuopos pirm. Myko-

No< E Bonds pay 5S % intrM. Mri to ,
nurtūrity nf 5 yrnr*. 10 month* (4% tl» firH* J 
year). are repherd rf stoten. or 5 
nrittoyed When needed they b»n be amhod ♦ 
at jmur bank Interest is not wobject to state X. 
CT- feral irtorwne tot**. and fedcrid tox m.iy >

And that’s what makes U.S. 
Savings Bonds such a reliable 
and sure way to build a nest egg.

Bonds are completely safe, too. 
Lost, stolen, burned. It makes 
no difference. Your Bonds will 
be replaced if anything happens 
to them.

, Why not turn a few green dol
lars into some blue chin U. S. 
Savings Bonds? Join the Payroll 
Savings Plan where you Work or

Savings 
Ml accounts com 
oo’in-fed daily — 

nwf*# onarterly

l'asibaigus susirinkimui bu
vo sudainuota ilgiausių metų 
klubo pirmininkei Nellie Skinu- 
lis. Vaišėms buvo didelės tor- 
ta's su žvakutėms.

T aokr'čio 5 d. įvyko zlubo me
tinis balius Hollywood salėje. Bu
vo gražus būrys narių ir nema
žai svečių. Komisiją iš Bernice 
Žemgulis, Helen Vengeliauskas 
ir Mary Gurskis labai gerai pa
siruošė ir tvarkė tą vakadą. Į 
jį., atsilankė klubo rėmėja, už
eigos savininkė Ona Mulolis. Va
karui pasibaigus, daug svečių 
linksmai ėjo į namus su gražio
mis ir brangiomis dovanomis. 
Orange Blossom Jewelers ir Be
verly Hills Florist prisidėjo su 
dovanomis šiam parengimui. 
Klubo priėšinetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 7 d. Jame bus 
galima išgirsti-, kaip pavyko me
tinis balius. Bus repkama 1973 
metų valdyba. E. M. McNamee

Numatoma lietuviška ligoninė St. Petersburg Beach? 
i ma surišti lietuviškumo veikia. 
Kas tai naujo ir negirdėta!

Tuo reikalu trumpai ir aiškiai 
pasisako pats dr.’ Vi Jagiėlla. Li
goninė oficialiaiffbuš-pavadinta 
Lithuanian Hospital, duodant 
kokį nors lietuvių tautai nusipėl- 
nusio asmens vardą. Planuoja
ma prie ligoninės įsteigti lietu* 
vių kultūros muziejų (panašų į 
Balzeko esantį Chicagoje). Tad 
netenka abejoti, kad tokie nu
matyti darbai daug pasitarnau
tų lietuvybei, tačiau' esant Skep
tikų matant šiame krašte pir
moj eilėj statomą ' bižiiį, Sunku 
suprasti tokį “eksperimėntą”. 
Turint omenyje lietuvių lėšomis 
Čikagoje statytą šv. Kryžiaus 
ligoninę, kurioje riėatlaidžiai 
stengiamasi viską Užtušuoti, kas 
tik surišta su lietuviškumu. Esą 
kitaip Amerikoj negalima, nes 
tautinis atspalviu pakenktų li
goninės orumui, ‘atseit, bizniui, 
būtų nustota airišių malonės, ku
ri esanti labai reikalinga lietu
viams.

Brighton Parko Lietuvių Mo
terų Klubo susirinkimas įvyko 
feokričio 2 d. Paskirta 10 dol. au
ka Crusade of M^rcy. Buvo duo
tas gražus pasiūlymas ir vien
balsiai priimtas, kad Kalėdų pro
ga reikią pagerbti visas klubo 
nares, kurios dabartiniu laiku 
jau negalės dalyvauti klubo su
sirinkimuose, nes yra sergan
čios.. o praeityje daug dirbusios 
klubui.. Jos dabar jaučiasi už- 
m’rštos. Visoms toms narėms 
bus įteikta dovanėlės ir asme- 
n’škai aplankytos išrinktos ko
misijos narių.

Buvo pranešta, kad ilgametė 
narė Connie Yuška sunkiai ser
ga. Narės prižadėjo ją aplan-

Aišku, tuo viskas ir būtų pa
sibaigę, tai yra' nuo lietuviško 
kamieno liktų nutrūkusi dar 
viena gyvybinė ląstelė, jei ne
būtų protėvių dvasia pabudinu
si jauno dr. V. Jagielos lietu
viškus jausmus, čia lyg ir pasi
kartojo dr. Vinco Kudirkos nuo
stabus atbudimas: pasijaučia 
esąs lietuvis ir savyje pasižada, 
kiek jo jėgos ir sąlygos leis, 
dirbti lietuvių tautos labui — 
lietuviškos kultūrt? ir jos vardo 
kėlimui kur tik begyventų.

Atvirai pasisakė, kad nemo
kėdamas lietuvių kalbos, šiuo 
“arklu” lietuvišku dirvonu ne
galėsiąs plėšti, bet jo planas esąs 
kitoks, kurį numato taikinti 
praktiškai prie šių laikų esą- i 
mos padėties. Talkininkaujant 
dr. S. šimoliūnienei yra pasiry
žęs savo iniciatyva statyti St.

t ra geriausia Dovana
tyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną a* 

meniškai pažinu, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šernu gyveniiną. 
Jiems bus įdomu pnšimihti senus laikus ir paskaityti gražių ištonjų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Ruko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą 
šerno gyvenimo bruožus, 
ir pažinojo, o naujiesiems 
Rūko lengvas; vaizdus, 
pl’bgbš susipažinti su 
jų kieta, ideologinė veikli. _

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juožo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1962 m. 206 psk, kaina 2 do£

laibam a •••NAtijlKNU ADMINISTRACIJOJE
’ "s* ■- - v. /

Vaizdas iš ATV lenktynių (All Terrain Vehicle). Viršui automobiliai eina 
per dumblo balą. Apačioje laimėtojas Scott Slonaker iš York Haven, Pa. 
gauna šampano krikštą iš savo tėvo. Šalia stovi antros vietos laimėtojas 

Danny Stevens iš Pontiac, Mich.

— Gruodžio mėn. 10 d. 1 vai. 
maejimų, J bus Susivienijimo 200 kuopos 

metinis susirinkimas A. ir B. 
Sukauskų namuose, 2002 Ferdi
nand St. Bus priimami narių mo
kesčiai, renkama valdyba, apta
riami su kuopa susiję reikalai ir 
priimami nauji nariai. Atlikus

namuose Susivienijimo 352 kp. 
metinis narių susirinkimas. Bus 
priimamos duoklės, renkama 
nauja valdyba ir aptariami kuo
pos reikalai. Po atliktų darbų 
nariai bus pavaišinti pyragai
čiais ir kavute. Nariai ir ne- 
nariai kviečiami dalyvauti.

— Gruodžio mėfi. 3 d. 12 vai. 
šv. Antano parapijos pietūs, pa
rapijos salėje. Kviečiami pa
rapijiečiai atsilankyti. Savo at- 
silankimu paremsite parapiją.

Nestebėtina, nes tuo metu 
daugumas lietuvių norėjo, kad 
jų vaikai' užaugtų tikrais ame
rikonais, kuriems netektų pa
kelti įvairių užgauliojimų kaip 
teko jų tėvams patirti atvykus 
į šį kraštą. Tuo labiau, kad mo
tina, gimusi Amerikoje, jau bu
vo nutolusi nuo lietuvybės, tad 
ir sūnui mažai lietuviškumo te
galėjo perduoti. Be to, mokyk
la ir tolimesnis mokslas visai 
nustelbė lietuvišką jausmą jau
no Vaclovo širdyje.

N A U J I E N O S, 
IT?‘» HA’ STED ST.. CHICAGO. H,Ir. 60608

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

S. Petersonienė

— Gruodžio mėn. 3 d. 4 vai. 
p .p. religinė valanda. Dalyvaus 
Jaunimo choras ir šv. Petro pa
rapijos choras. Vadovas muzi
kas St. Sližys. , .f,

— Gruodžio mėn. 17 d. 12:30 
vai. Jūrų šaulių kp. metinis na
rių susirinkimas. Bus renkama 
nauja valdyba ir aptariami su 
kuopa susiję reikalai. Po susi
rinkimo vaišės prie kavutės ir 
skanumynų. Nariai kviečiami 
gausiai dalyvauti. A; Miežis

Z&EEEKZSlitĖIIIKIIIIIIIIIlKIKlIkiniKt

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

«4C ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0G22

PHONE 2544471

Pveikėtų Amerikos Lietuvių 
Gydytojų S-gai į tai atkreipti 
dėmesį ir paremti šį gražų dr. 
V. Jagielos sumanymą, jei jaut 
ne kuo kitu, tai bėnt moraliniu 
atžvilgiu, ko jis labai pageida
vo. j ~ J. Tijūnas

PARAŠĖ GERIAU 
Už KARALIŲ

Anglijos karalius Jurgis II su
žinojo, kad tūri būti griežtai nu
baustas Viėnas žurnalistas, ku
ris, norėdamas anksčiau už ki
tus savo kolegas turėti karaliaus 

sosto kalbą, pats ją parašė ir 
davė spaudai. Karalius pasišau
kė teisingumo ministrą ir liepė 
nebausti žurnalisto. Jis tarė:

— Lapkričio mėn. 4 d. Juo-|tojas Jankus su žmona 
s; r Julija Racevičiai atšven- to metu skambėjo 
i 50 metinį jų vedybų jubiliejų, 
ų lukros ir sūnus, Birutė če- 
’’■‘■'enė. Danutė Jankienė, ir 
’ūdas Bacevičius su šeimomis 
įruošė savo tėvams Šaunų ju- 

:nį balių. Po iškilmingų pa
lų bažnyčioje kviestiniai sve- 
apie 70 susirinko į Lietuvių 
is vaišėms. Susėdus prie 
"onffs gėrybėmis apkrautų
V. Tamošiūnas pradėjo pn> 

grama. Pakviestas V. Pauža 
s\c v.s supažindino su jubilia
te T. Ba^vičius Lietuvoje dir- 
b» 'eležinkelių tarnyboje Tau
ra ėie» o Amerikoje priklauso 
I e.. Bendruomenei, Dariaus-Gi- 
rm klubui. Lietuvių namams las Vitkus kuopos vardu pasvei- 
•r t. organizacijoms. kino, o kp. vicepirm. Stasys Ma

linauskas ir Vera Kulbokienė 
Įteikė dovanas ir visi sugiedojo 
ilgiausių metų. Publikos atsi
lankė apie 70. Vaišių metu pa
sišokimams grojo akordeonistas 
J. Kasputis. Buvo ir kitų pra
mogų. V. Rinkevičius suruošė 
laimėjimus. Jam tlakininkavo 
St. Lungys, Vi. Kazlauskas, J. 
Balnionis. šeimininkavo St. Vi- 
čienė, K. Kirvelaitienė, M. Kriš- 
čiūnienė ir J. Maršalkoviečienė. 
Žemutinėje salėje vyko studentų 
linksmavakaris. Studentai už
baigę savo pasilinksminimą per
sikėlė pas šaulius ir visi links
minosi kartu.

'IBIlBttBBfclIBSt' 1 ■■■■■■■■
POEZIJOS VEIKALAI

ruczija caip <ifis pradbeje pro tirpstanti Hepta
utzuyzuu įsakleisti mazul|, atj žiedą, apKAiso m vožtų vb k a'
erginiais. iMuX kontetenus ir paixiazu pėda | garnio^ jraizdų ir 
jukiub. Diauu.U>kai u^atKeiciauciuu^e acenuvaaCziuuse svajoja,
įuoKauja u verti? poetai, paiegdaiui išreikšti žodžiais jausotų ir nuacut 
šelmes.

jrta ^aoįrifikiioaa poezijom leidAiuŲ.
j" J. Ausustaityre Vaičiūniene^ ZVAtGŽDaTOS NAKTYS. Didybe 

•aiu. LZb psL Kama
Z. Jurgu Baltrušaiti*, ZfeMfcs PAkOPOS gteMftee puemot

viscuiiuo lurruaio, 157 p&l. $Z.UU.
3. *wtky Juze, čUEKASClAt IR RASTAL 155 pel #lpU.
O. VMKii Jonikas, LYQtJAU VIEŠNIĄ VETROJfc Kilių nCklllHu 16$ 

narna uU. ..»*
t KUepas Jurgelionis, GLut» uiUDu Eyriku. eiles, ttt 
6. Anatolijus Kairys, aUKMNE St J A. Eileias>Ciai, 6b psi

U. Nadas Ra>rems, TRlJv ROŽIŲ sVtNlE. Eiliuoti pasakojinte apie 
isvieiiiitas Lietuvaitei senovės laikais, su autoriaus iliustracijunus. S5.UU.

13. Nodas Rastenis, THE FORES f OF ANYKŠČIAI, Antano BaranauėM 
Anykščiu Siiehs”. vertimas, 42 psi. S2-0U.

U Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. SL00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rill k UIX lyriKa, 167 psl., S^-OO.
Ib. Stasys Santvaras, AUKOS T AURE^ 5-Ji IjTlKos knyga, 152 psl. $2^0.
17 Petras Šagatas. SAULELElBziO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrine 

IMI, p&L Si.bu
iM. Petras Šagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
IV Evgemįus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 pšL, $1.1)0.
20. Elena Tumiėnė, KARALIAI iR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psį. $2.50.
21. Alfonsas TyruolH, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAL Mitologijos posmai, 

5 psi $1.00
24 Adontas Jšsas. BUK PALAIMINTAS. Poezija 115 psl. $3 tU.

/ - - -

Norėdami įsigyti šias ai kitas knygas, prašome atsilankyti ) Naujiena, 
tsiinę arba >ižiukyu oaštu pridedant čeki ar pinigini obdefi.

N 4 (1 J I E N 0 S.
• Z3? H aisled Si.. Chicagv,

P n a J. Racevičienė buvo šau-! 
lir moterų kuopos vadovė, o Ame j 
rikoje veikia katalikių moterų 
S' iungoje. Kaip geležinkelių 
tarnyboje taip ir organ ii žarijo
se savo pareigas atlikdavo kruop
ščiai ir s- žiningai. Jubiliatus Į 
s e kino: E. Paurazienė, Baifo ‘ 
ir Moterų Sąjungos vardu, ak-Į 
torius K. Gricius deklamavo iš 
rtšytojo K. Binkio veikalo pareiš- 
k mo — pareiškimas, dr. V. Mi
ler s I :et. namų vardu, V. Tyla, i 
A. Banionis ir kiti. Telegrama’ 
?§ Lietuvos sveikino Kondrotai,. 
Čelepinai. Dukra D Jankienė 
tėvams įteikė pon t-Jaus palai
minimą.

“o sveikintų u 
dukros Birutė Čepai! 
natė Jankienė ir sūnus Liudas 
Bacevičius įteikė tėvams meniš
kai išdrožinėtas ir įrėmuotas tris 
miežių varpas, o anūkėlės albumą 
su nuotraukomis iš jų gyvenimo. 
J būliatams sugiedota Ilgiausių * darbus nariai bus pavaišinti ka 
metų. Svečių dalyvavo iš Kana-, vute ir pyragaičiais. Nariai ii 
dos/.Marija žilvitienė, Vladas ir svečiai kviečiami dalyvauti. 
Birutė Vytai, Čepaičiai, rašy-

Povzija 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 psi. >.u 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truo os. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, $OK©kAbiNI$ KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
fus leidinys $1.50. f

3 A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakdtės vaikams. Dail. V. Siman- 
keviciaus iliusiruota. 130 psL, SI,80.

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

5 Ma i r oru $ JAUNOJI LIETUVA, boema. 118 psl., $1.00
6 Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-pos premi

juota knv^a Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Slančikaitės iliustracijos. 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juotas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvommo svajonių ir lygiu. Iliustruota dail. Z Sodeikienės 
Didelio formato kietai viršeliais, puikus 71 psl. leidinys. $3

8. Jo-as Vala?t»s, SENOVĖS LIEtUVIU DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čia: bendravo >u savo dievais, 54 psl., S1.00,

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuHŠką knygą. Jei tėvai išbalan 
sliotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.
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Take stock in America
Bonds are a safe way to saVe. -
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LF tarybos posėdis įvyko lap
kričio 12 d. jos būstinėje. Šis 
posėdis yra svarbus, nes priėmė 
šių metų pelno skirstymo komi
sijos nutarimus. Posėdžiui pir
mininkavo tarybos pirm. dr. 
K. Ambrozaitis, kuris šova kal
boje apgailestavo, kad ir į šį po
sėdį negalėjo atvykti kiti ta
rybos nariai, gyveną New Yorke 
ir Los Angeles. Kreditą reikia 
dubti tarybos nariui inž. V. Kut- 
kui, gyv. Detroite, kuris atvyks
ta ir dalyvauja kiekviename po
sėdyje. Pirmininkas mano, kad 
šis reikalas turėtų būti iškel
tas IJ? metiniame narių suva
žiavime. Džiugu, kad lietuviška 
visuomenė laiko LF rimta ir sva
ria finansine organizacija, kuri 
remia lietuvybės reikalus. JAV 
Lietuvių Bendruomenė yra di
džiausią Lietuvių Fondo pastan
gų rėmėja sukelti milijono do
lerių sumą.

LF pirm. dr. J. Valaitis savo; 
pranešime pabrėžė, kad LF pa
grindinis kapitalas auga. Šiais 
metais jau įplaukė įnašų 21,000

džiai ir jokių-nesusipratimų ne-! 
turėta. I

Iždininko K. Barzduko paruoš- Į 
toje apyskaitoje 1972 m. spalio j 
31 d. balansas buvo 844,839.07 
dol. Naujai valdybai perėmus 
darbą įnašų įplaukė 55,556.97 ( 
dol. Šiais metais pelnas gali 
siekti iki 57,000 dol. Tai yra gra- | 
ži suma.

Reikalų ved. pulk. A. Rėklai
tis priminė, kad LF vajaus de
šimtmečio proga valdyba, metų 
pradžioje, paruošė vajaus pla
ną, kuris buvo išsiuntinėtas LF 
vajaus komitetams, organizaci
jų valdyboms, norint suakty
vinti suradimų naujų narių ir 
kaip greičiau užbaigti milijoną. 
Judėjimas vyksta, bet kad būtų 
geras — nesimato. New Yorko 
ir Cleveland© didžiosios lietuvių 
kolonijos šiais metais nerodo jo
kio veiklumo. Chicagos vajaus 
komitetas, kuriam jis pats vado
vavo, suruošė - vakarą ir gavo 
gryno pelno 11,475 dol. Reikia 
nepamiršti, kad šiais metais 
Chicagoje įvyko IV-ji šokių šven-

dol. daugiau palyginus su tuo ‘V*™0 kongresas, opera ir,
pačiu laiku praėjusių metų. Ti
kimasi iki metų galo dar page
rinti rezultatus. Nutarta tęsti 
LF įsipareigojimus Chicagos 
universitetui, kas ‘liečia lietu
vių kalbotyros studijų išlaiky
mo reikalą. Dėl LF statuto pa
keitimo — reiktų nesiskubinti ir 
laikytis politikos nepakenkiant 
LF vardui. Čia turima galvoje 
to krašto įstaigas, su kuriomis 
LF artimai palaiko ryšius ir va
dovaujasi jų taisyklėmis. Val
dyba dirba, darbas eina sklan-

kiti dideli įvykiai, kur lietuviai 
suaukavo ar šileido vir 200,000 
dol. Rėklaičiui ir jo aktyviam 
komitetui išreikšta padėka ir 
karštai paplota.

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. dr. A. Razma pagyrė ko
misijos narius, kad yra darbš
tūs, galvojantys ir sprendimus 
daro gana atsargiai ir iš lėto. 
Ją sudaro: Razma, pirm., J. Rač
kauskas — sekr., dr. G. Balukas, 
Č.'Grincevičius, inž. V. Kaman
tus ir St. Rudys. Prašymų yra

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina 85.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

Lietuviu kalbos studiįy išlaikymu Chicagos universitete rūpinasi LF vadovai. Spalio 12 d. LF pirm. dr. J. Va- 
laičio rez. įvyko tuo reikalu pasitarimas. Iš kairės į deginę sėdi: Tarybos pirm. dr. K. Ambrozaitis, Chicagos 
univ. lėkt. R. Kinka, prof. dr. P. Jonikas ir LF pirm. dr. J. Valaitis. Stovi iš kairės į dešinę: K. Girvilas, 
dr. G. Balukas, dr. A. Razma, lėšęi kom. pirm., J. Kucėias, K. Barzdukas, St. Džiugas ir pulk. A. Rėklaitis.

Nuotrauka dr. k. a.

gyventos apylinkės. Toms apy- Račkauskas, 
linkėms atstovu vienų metų lai
kotarpiui sutiko būti ir pasiža
dėjo generolas Mikas Rėklai- Į 
tis. Jam reikalingi 3 savano- 

’ riai padėjėjai, pageidaujami jau- 
I nesnio amžiaus. Jie turi mokėti 
j lietuviškai ir angliškai. Padėjė
jai bus apmokami apie 200 dol. ’ 
į mėnesį. Pageidaujami rimti
studentai, vyrai ar moterys, tu-1 Jus neprašote iš ko nors kokios

Jo adresas: 5113 
West Cermack Rd„ Cicero, III. 
60650; telef. TO 3-5864. Visi.

i kurie turite mažas mėnesines 
pajamas, neskurskite, jūs 
turite teisę gauti pašalpą mais
to kuponais. Tuo pagerinsite sa
vo gyvenimo būvį. Nebūkite kuk- ■ 

'lūs, nesigėdikite, kas jums tei- 
• sėtai priklauso tą pasiimkite.

gauta daug ir bendra suma šie- i 
kia iki 150,000 dol. Šiais metais, 
kaip ir kitais, pelnas skirstomas: 
50 proc. lituanistiniam švieti
mui, 25 proc. specialiems LF 
kultūriniams projektams ir apie 
25 proc. kitiems einamiesiems 
kultūriniams reikalams, šiais 
metais paskirta pelno 50,000 dol. 
(Pelno skirstymo komisija savo 
Aktą paskelbs atskirai). Dau
giausiai diskusijų sulaukė įsigi
jimas prof. Z. Ivinskio bibliote
kos, paskiriant tam tikslui 10,- 
000 dol. ir šją sumą išmokant 
velionio žmonai per keturis me
tus. Slaptu balsavimu, dviem 
tarybos nariams susilaikius, Pel
no skirstymo komisijos nutari
mai priimti? -

Inž. V. Kutkus, tarybos narys 
ir LF Detroito vajaus komiteto 
pirmininkas, pasidžiaugė, kad 
Detroite ir jo apylinkėse yra 228 
LF nariai, kurie įnešė 47,126 dol. 
Jų tarpe yra 14 tūkstantininkų. 
Lapkričio 19 d. 3 vai. p. p. Crest
wood auditorijoje Detroite va-

NETURTINGIEMS DIDELĖS PAŠALPOS
Lietuvių Prekybos Rūmai yra 

stipri susipratusių lietuvių kul
tūrinė ir visuomeninė organiza
cija. Plačiai apima lietuviams 
svarbius gyvenimo klausimus. 
Jau rengiamasi suteikti lietu
viams jaunuoliams aukštąjį mo
kslą studijuoti stipendijas. Sti
pendijos yra skiriamos jau per 
eilę metų, tradiciniame pavasa
rio baliuje, Beverly Country 
Club rūmuose. Prekybos Rūmai, 
kiek viename susirinkime rengia 
įvairiais klausimais visuomenei 
naudingas paskaitas, kurias 
skaito parinktos temos žinovai.

Š. m. lapkričio 8 dieną, Lietu
vių Tautiniuose namuose, 6422

1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

'Q PER ANNUM PER ANNUM

0 PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į

UP TO 
$20,000.

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

''SAFETY OT'
YOUR SAVINGS

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum. 31,000

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokly 
jūsg namo pagerinimy duoda paskolas nuo S500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiu 
reikalu? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas ' nuomas, įsigykite nuosavus namus.

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Chicago Savings
__ and Loan Association

Chicago Savings and Loan Assn, 
z ' J. Philomena D. Pakel, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: AAon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & FrL ? to 8, Set. 9 to 12:30

jaus komitetas' turi parengimą. 
Statoma Sidabrinė Diena — ope
retė, kurią atlieka Dainavos an
samblis iš Chicagos. Kas lie
čia Pelno komisijos skirstymo 
darbą, Kutkus siūlė, kad pirma 
būtų sudaromas projektas kam 
skirti, kam ne ir Tarybos sesijo
je šį reikalą gerai išdiskutuoti 
prieš galutinį komisijos spren
dimą.

. Dr. G. Balukas patikslino, kad 
skirstymo gomisija stengėsi bū
ti žmonėmis ir suprasti kitų žmo
nių pageidavimus, neprasilen
kiant su bendromis LF taisyklė
mis. Spaudimai,, buvo dideli iš 
visų pusių. Investavimo komisi
jos pirm. inž. V. Naudžius dėl 
tam tikrų sumetimų pilno prane
šimo nedavė. Gavęs iš Namų 
užpirkimo komisijos tam tikrų 
žinių, bet jo manymu nei vie
na nėra tinkama įsigijimui. Na
mo užpirkimo reikalas atidėtas, 
bet komisijai leista tęsti savo 
darbą.

Lietuvių Fondo narių metinį 
suvažiavimą nutarė šaukti 1973 
m. gegužės mėn. 12 d. Jaunimo 
Centre, Chicagoje.

Tarybos posėdis buvo geras. 
Svarstyta įvairios problemos, pa
sisakyta atvirai kas ką galvoja. 
Gera, kai matai ir girdi, kaip 
visi siekia vieno tikslo — rūpi
nasi Lietuvių Fondo ir lietuvy
bės reikalais. Ir norisi iš šir- 
iies sušukti:: “Lietuvių Fondas 
gerose rankose!”

Posėdyje dalyvavo dr. K. Am
brozaitis, dr. J. Valaitis, dr. P. 
Kisielius, dr. A. Razma, 
Balukas, inž. V. Kutkus, 
Kamantus, A. Rėklaitis, 
jenas, S. Rauckinas, P.

So. Kedzie Avė. įvyko susirinki
mas. Naujoji susirinkikmams 
vieta, nariams ir svečiams daug 
geriau patinka, ne kaip senoji. 
Susirinkimą pradėjo pirminin
kas Kazimieras Oksas. Jis su
pažindino susirinkimą su paskai
tininku Myron Kuropa. Susirin
kimo metu įstojo 2 nauji nariai: 
Antanas Plienis ir Leokadija žvi- 
nienė, abu žinomi Marquette 
Parko prekybininkai.

Myron Kuropa, ukrainiečių 
kilmės, yra Federalinės Akcijos 
Agentūros direktorius, priklau
so organizacijai, Peace Corps 
“Vista”, kuri yra savo veikla 
apjėmusi visą pasaulį. Tik labai 
gaila, kad. į tą organizaciją įeina 
kudločiai, kurių kai kurios vals
tybės nepriima arba išvarė už 
netinkamą elgėsi.

Myron Kuropa skaitė paskaitą 
tema “Savanoriai veikia”. Jis 
paskaitoje nagrinėjo klausimus, 
liečiančius senesnio (65 metų) 
amžiaus žmones, kurie yra gimę 
ne Amerikoje; kurie nemoka ar 
silpnai moka anglų kalbą, žmo
nės, kurie gauna mažas pensi
jas arba pajamas ir jiems rei
kalinga pašalpa, duodami mais
to kuponai, 
paklausimų, 
domėjosi.

Chicagoje

rintieji daugiau laisvo laiko, pri
sidėti prie pagalbos lietuviams. 
Visi turintieji teisę pašalpas 
gauti, kreipkitės pas atstovą Mi
ką Rėklaitį nuo 9 iki 11 vai. ryto, 
tel. 778-2855; adresas 6643 
Maplewood Ave.,. Chicago, 
60629.

Maisto kuponais pašalpas 
ri teisę gauti pensininkai 65 me
tų amžiaus, ligoniai nors jie bū
tų ii- jaunesnio amžiaus, bet ne
pajėgus fiziniam darbui. Pašal
pos prašytojo pajamos neturi 
būti didesnės kaip 178 dol. per 
mėnesį vienam asmeniui, 233 
dol. per mėnesį dviem asme
nims. Banke gali turėti nedi
delę sumą pinigų. Jei tas sąly
gas atitinka, prašytojas gauna 
pašalpą maisto kuponais.

Ciceroje atstovo padėjėju, su
tiko lietuviams padėti Aleksas

So.
IU.

tu-

malonės ar išmaldos. Tam rei
kalui yra išleista įstatymas ir 
iš Federalinio Iždo yra paskir
tos pinigų sumos nepasiturin
tiems šelpti. Kas gali pasinaudo
ti ta privilegija, turi džiaugtis, 
ir pasinaudoti savo gyvenimo pa
gerinimui.

Visi nepasiturintieji susitvar
kykite, kad galėtumėt siūlomą 
pašalpą gauti. Kodėl kitų tau
tybių žmonės tuo naudojasi, o 
mūsų kažin ką laukia. Jums ne
reikės niekur važinėti, tik pa
skambinkite telefonu savo atsto
vui, jis pas jus atvažiuos ir jū
sų- pašalpos gavimo reikalą su
tvarkys.

Susirinkimui pasibaigus, Tau
tiniu Namu šeimininkė visus 
pavaismo skaniais sumuštiniais 
ir kavute su pyragaičiais.

Antanas Stakėnas

■n-.wrr

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

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

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Buvo pateikta daug 
žmonės tuo labai

yra 7 lietuvių ap-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti nuikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai irišta. 592 pusi. S6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai irišta, 464 pusi;_______ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas, 431 pusk __________; $730
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi, irišta — $3.00. minkštais 
viršeliais — $2.00; II dalis, 225 pusi., Įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ____ 52.0C

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p.__ $5.50 

^Juozas^LIūdžius, RAŠTAI, 250 pusL -________________ - $3.00
P. Liūdžiuvieni, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _ ;..............    $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

Įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —$4.8€
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai Įrišta 968 

pusi., dabar tik$10.00

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

f Raginkite savo apylinkę 
| augti ■ taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka dt 
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.

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

inž. V. 
J. Ku- 
Kilius,

K. Barzdukas, K. Girvilas, inž.
V. Naudžius ir P. želvys.

St. Džiugas

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

derį tokiu adresu:
NAUJIEN OS

' 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
~ - ■ — - — - .......................... .... _ -- -........................ _ - . , __ -________ .

SKAITYK PATS IR PARAGINA
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVER
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigto 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Dienraščio kainoe;
Čhicagoje ir priemiesčiuose

metams __ _________ - |Z2.00
pusei metų —;$1£(X) 
trims mėneaiam^ ____
vienam mėnesiui _____

Kitose JAV vietose:
metams
pusei metų 811.00

$22.00
$12.00

$3.00

813.00
$3.50

vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užmeniuose:
nwtams _
pusei metų _
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, ižskiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
HL 60608. Tele! HAymarkat 1-6100.

Pinigus raikū siųsti pažu Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Dr. Kazys 
Bobelis praeitą šeštadienį suvažiavusiems atstovams 

pasakė tokią kalbą apie tarybos veiklą.
(Tęsinys)

Birželio 24 d. dalyvavau Mi
ami ALTos piknike ir pasa
kiau jiems kalbą.

Buvo palaikytas asmeniškas 
ryšys su David Lawrence, “UŠ 
News & World Report” redak
toriumi ir jis buvo informuo
jamas mūsų pareiškimais; taip 
pat sueita į kontaktą sp keliais 
kitų žurnalų ir laikraščių atsto
vais.

Tarybos prašytas Ajay Bud
rio ilgas straipsnis apie oku
puotą Lietuvą „ buvo įdėtas į
Chicago Tribune Magazine 1972.1 tą ir rimtą reagavimą, kuomet

3. 30.
Sen. Percy pastangomis Lie

tuvos vėliava buvo tarp kitų 
laisvų valstybių vėliavų nuvež
ta į Mėnulį.

Buvo išvystyta labai didelė 
akcija apginti sumažinimą lė
šų “Voice of Amerika” — Ame
rikos Balso , Radio Liberty ir 
Radio Free Europe operavimui. 
Čia irgi daug pagalbos buvo 
susilaukta iš Sen. Percy., Taip 
pat noriu padėkoti visiems sky
riams ir bendradarbiaujan
čioms organizacijoms už grei-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmAdienins, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Sveikam ligą bando Įkalbėti
St. Jokubkos redaguojama Vilnis sveikiems Ameri

kos lietuviams bando ligą įkalbėti. Iki šio meto ji įtikinė
jo, kad rusų okupuotoje Lietuvoje įvesta “tarybinė” val
džia (valdo darbininkų ir valstiečių tarybos), kad krašte 
padėti “socialistiniai ekonomijos pagrindai” (atimta že
mė, darbo įrankiai ir rusams išvežami darbo vaisiai) ir 
kad krašte įvesta “komunistinė santvarka” (komunistų 
partijos nariai turi didesnes privilegijas, negu baudžia
vos laikais turėjo patys stambiausi ponai).

Šiandien tos “laimės” jau neužtenka. Užkinkyta so
vietinės propagandos mašina jau skelbia, kad lietuviai ir 
rusai yra vienos tautos vaikai. Vienos tautos vaikai tu
rėtų būti lygūs, turėti 'tas pačias teises, turėtų naudotis 
tomis pačiomis privilegijomis ir .džiaugtis bendrais tau
tos darbo vaisiais. Jokubkos redaguojamas laikraštis 
kalba apie “vienos tautos vaikus”, o lietuviams bruka ru-| 
-sų tautos atstovus. Kad Lietuvoj komunistai panašiai 
elgiasi tai mes suprantame. Lietuvoje pasišovę okupantui 
tarnauti, jie privalo garsinti kiekvieną okupanto propa
gandos pakištą mintį. Bet Amerikoje maskviniai galėtų 
būti šiek tiek apdairesni. Jiems nereikėtų savęs juokui 
pastatyti.

Vilnies komentatorius, kalbėdamas apie sovietų val
džios parinktų ir Amerikon atsiųstų turistų grupę, Šitaip 
rašo:

“Lietuvos dukros ir sūnūs aplanko-mus ne dėl to, 
kad mes jiems reikalingi, bet dėl to, kad mes esame 
vienos tautos vaikai.

Kaip įdomu buvo susitikti su Vilniaus soliste 
Elena Čiudakova. Rusijoje, Briansko mieste gimusi, 
atvyko į Lietuvą, čia baigė konservatoriją, gerai 
išmoko lietuvių kalbos, dirba Lietuvos operos ir ba
leto teatre. Kokia draugiška ir maloni asmenybė! 
Koks gražiai skambantis jos koloratūrinis sopranas! 
Ne veltui jai buvo suteiktas Tarybų Lietuvos liaudies 
artistės vardas”. (Vilnis, 1972 m. lapkr. 15 d., 1 psl.); 
Andrulio tuo tarpu Vilnyje nėra, tai nėra kam, prieš 

duodant straipsnius rinkti, dar peržiūrėti. Tokį liapsusą 
Andrulis būtų pastebėjęs, jis jokiu būdu būtų neleidęs vie
name sakinyje Įtikinėti Amerikos lietuvius, net komunis
tuojančius, kad rasų parinkti ir Amerikon atsiųsti turistai 
yra lietuvių tautos vaikai, o antrame sakinyje gėrėtųsi ne 
lietuvaite, bet Brianske gimusia Galina Čiudakova. Jei
gu ji būtų ten už lietuvio ištekėjusi arba turėtų lietuvių

prosenelių, bet ji yra gryniausio kraujo rusė imperialis
te, gimusi dideliame geležinkelių mazge, esančiame tarp 
Mogiliovo ir Oriolo. ’ Ji vadinasi Galina Čiudakova Pol- 
tavskaja. Lietuvoje ji atsirado kartu su okupacine raudo
nąja armija. Turėdama gražų balsą, ji galėjo jį lavinti 
bet kurioje rusiškoje balso mokykloje. Bet ji pasirinko 
kitą kelią.

Reikia neužmiršti pokarinių nuotaikų rasų okupuo
toje Lietuvoje. Tada atsiųsti specialūs sovietų policijos 
batalijonai “šukavo” Lietuvos kaimus, miškus ir laukus, 
be jokio teismo šaudydavo kiekvieną ne namie pagautą 
lietuvį jaunuolį. Jokių teismų.ir apklausinėjimų nedarė 
kariuomenėje, policijoje ar mokykloje dirbusiems jau
niems vyrams ir moterims. Rusams tada labai rūpėjo rasti 
žmonių, kurie galėtų palaužti lietuvių tautos pasiprieši
nimą okupantui. Čiudakova Poltavskaja buvo. įkinkyta ge
rą balsą turintiems lietuviams palaužti ir pakreipti juos 

I Maskvos politikai palankia kryptimi. Kitos rusaitės to
kių pareigų nesutiko eiti, tuo tarpu Čiudakova pasiža
dėjo dirbti kartu su okupacinių sovietų jėgų represiniu 
aparatu. Ji mokėsi ir sovietų valdžiai tarnavo. Pramo
kusi lietuvių kalbos, ji okupacinei policijai buvo dar nau
dingesnė. Rusai buvo informuoti apie kiekvieną dainuoti 
galintį lietuvį; Palūžusieji turėjo progos tdfiau “lavinti” 
savo balsą; abejojantieji aukštesnės mokyklos ar Užsienių 
nematė ir nematys.

Dainininkų kovotojų lietuvių tauta turėjo labai ma
žai. Mikas Petrauskas buvo bene vienintelis. Jis galėjo 
dainuoti, vaidinti ir kovotojų instrukcijas nuvežti į pa
čius didžiausius caro imperijos centras. Tuo tarpu atva
žiavusieji giesmininkai reikalauja išnešti nepriklausomos 
Lietuvos vėliavą iš salės, jeigu kas nori išgirsti jiems duo
tą gražaus balso dovaną Čiudakova Poltavskaja padeda 
rusams išrūšiuoti lietuvius dainininkus.

Čiudakova Poltavskaja buvo atvažiavusi'į Chicagą ir 
dainavo Mildoje. Vilnies redaktoriai susižavėjo jos bal
su, kad pradėjo savo skaitytojus ir sirenų balsų pasiklau
syti mėgstančius kelis dypukus įtikinėti, kad Čiudakova 
Poltavskaja ir josios koncertu klausytojai yra “vienos 
tautos vaikai”. O vis dėlto Čiudakova yra rusaitė dirban
ti okupacinei sovietų valdžiai ir gaunanti už tai atlygi
nimą. Ji gauna antrą algą iš lietuvių, paskelbusių ją “Lie
tuvos TSR nusipelniusia artiste”-. Buvo nustumtas į šalį 
lietuvis dainininkas, o turistinėn kelionėn įtraukta Čiuda
kova, kad galėtų sužavėti jokubkas ir informuoti saugu
mą apie kitus bendrakeleivius.

mes į jas kreipėmės. Jūsų vi- rimas dėl darbų koordinavimo Elizabeth N. J. Amerikos Lie- 
pastangų dėka šis reikalas 

buvo tinkamai apgintas. Ir kaip 
vėliau matysime iš p. Butkaus 
paskaitos, Amerikos Balsas 
yra vienas iš svarbiausią infor
macijos šaltinių okupuotos Lie
tuvos lietuviams.

Buvo pareikštas protestas 
Dept of the Army — dėl jų 
leidžiamo žemėlapio, kuriame 
Lietuva parodyta kaip Rusijos 
dalis. Gautas atsakymas, kad 
bus pridėtas prierašas, kad 
USA Lietuvos inkorporavimo į Valdybą (jei iš principo šis pa- 
nepripažįsta. Dėkoju Miami Į siūlymas bendruomenei būtų 
skyriui už Centro Valdybos pa- f*” *’ **’ ’v"
informavimą apie to žemėlapio 
leidimą.

Dr. Šidlauskas atstovavo Ta
rybai dviejuose American Eth
nic Groups Konferencijose Wa
shingtone. Dr. Šidlauskas taip 
pat turėjo pasitarimą su Los 
Angeles ir Bostono Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdybomis.

Balandžio mėn. 8 d. Chica
go] e įvykusių demonstracijų 
metu, protestuojant prieš reli
ginį persekiojimą Lietuvoje, 
priimta rezoliucija buvo pa
siųsta Jungtinių Tąutų genera
liniam sekretdriūi Kurt Wald
heim. Gautas atsakymas — 
kad iškeltas klausimas slapto
je Jung. Tautų vidinėje infor
macijoj ir taip pat, kad iškel
tas protestas bus pristatytas se
kančioje “Human Rights” — 
žmogaus teisių sesijoj.

Tragiško Romo Kalantos su
sideginimo 1972 m. geg. 14 d. 
ir Kauno riaušės geg. 18— 19 
d. iššaukė didelę laisvųjų lie
tuvių reakciją. Buvo ir vėl or
ganizuojamos demonstracijos 
ir protestai visoje Amerikoje. 
Buvo kreiptasi į Pręz. Nixdną, 
kuris tuo metu buvo Maskvoje, 
per. Kong. R Derwihskj, pra- vavo Miami Beach,- Fla. 
šant pagalbos ir užtarimo lietu- pūblikonų platformos kohiite- 
viams. Kong; Derwinski kon
taktavo Amerikos pasiuntiny
bę Maskvoje ir šį reikalą prašė 
perduoti prezidentui. Taip pat 
buvo kreiptasi į Valstybės De
partamentą. Visi skyriai buvo 
painformuoti, kad pradėtų te
legramų ir laiškų siuntimo ak
ciją valstybės prezidentui 
onūi Maskvoj. ’ * "'l' '

Ryšium su Sovietų Sąjungos 
atvežta paroda, neteisingai at- 
StovaujanČią Lietuvos ekspo
natais, buvo kreiptasi į Sen. 
Percy, Stevensoną, Buckley ir 
į Kongr. Derwinskj, Anunzio 
ir Pucinskį. Jie padarė pro
testo pareiškimus valstybės de
partamente dėl parodos leidi
mo. Taip pat buvo paraginti 
skyriai organizuoti demonstra
cijas.

Liepos mėn. 3 d. ALTos būš^ 
tinėje Čhicagoje įvyko Ameri
kos Lietuvių Tarybos Bendrud- 
menės Valdybos narių pasita-

1 if pasidįalihitno darbų šfero- tuvių Tautinės Sąjuhgds 20 infe- 
mis. Gaila, kad po 5 su vir- tų sukakties minėjime, 
šum valandų posėdžio jokio Spalio 1 d. Amerikos Lietu- 
sutarimo nerasta. Pasitarimo J vių Taryba parėmė iš Ameri- 
mėlu labai neigiama reakcijaikos Valdžios įstaigų globoti ir 
jautėsi iŠ p. Gailos ir p. Gečo padėti jiems įsikurti Ameriko- 
pusės. _ ;

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardu, pasiūliau * konkrečiai 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės valdybai paskirti į Ame
rikos lietuvių Tarybą 7 ar 10 
atstovų, iš jų 2 ar 3 į Centro

priimtinas, tai dėl detalių bū
tų galima lengvai susitarti). 
Deja, atsakymo negauta. Va
kar; atėjo iš p. Volerto Special 
Delivery laiškas, kuriame ap
gailestaujama, kad atsakymo 
negali duoti.

Liepos 28 d; bendro pabal- 
tiečių komiteto pastangomis 
buvo gauta audiencija pas prez. 
Nixoną. Iš Baltųjų Rūmų bu
vo pranešta, kad priims 6 at
stovus, po 2 iš kiekvienos tau
tybės. Iš lietuvių į delegaciją 
buvo įtraukti Am. Liet. Tary
bos pirm. dr. K. Bobelis ir VLI-

pos 27 d. bendromis pastahgo 
mis senato patalpose buvo es
tų, latvių ir lietuvių surengtas 
priėmimas senatoriams, kon- 
gresmanams, valstybės depar
tamentui ir Baltųjų Rūmų et
ninio skyriaus pareigūnams, 
minint 50 metų sukaktį nuo 
Amerikos pripažinimo dė jure 
Baltijos kraštų nepriklausomy
bės. Deja; audiencija pas pre
zidentą Nixoną neįvyko, nes 
liepos 16 d. buvo pranešta, kad 
audiencija atidėta.

Rugpjūčio 14 d. inž. Bartkus, 
dr. Genys ir dr. Bobelis daly- 

res-

tb apklausinėjime. Amerikos 
Lietuvių Tarybai buvo paskir
ta savo memorandumą prista
tyti Subcommittee for the Na
tional Security ancLFcreign Po
licy, kurio pirmininku buvo 
bėn. John Tower iš Texas.

je iš Lietuvos atbėgusią adv. 
Zigmo Butkaus šeimą, suside
dančią iš 5 asmenų (žmona dr. 
Danutė, dukros Loreta ir Rai
monda ir sūnus Rimvydas).

Spalio 4 d. buvo surengta 
Amerikos spaudos konferenci
ja susilaukusi plataus atgarsio 
visoje Amerikos spaudoje. Po 
pietų buvo surengta spaudos 
konferencija lietuviams.

ALTa šiais metais indorsavo 
prez. Nixono ir viceprez. Agnew 
perrinkimą ir taip pat kongr. 
Derwinski perrinkimą, ir ra
gino Amerikos lietuvius už 
juos balsuoti. Aš asmeniškai 
rėmiau sen. Percy.

Buvau prašytas Respubliko
nų. Nacionalinio Komiteto būti 
pirmininku ir surengti tauty
bių Century club priėmimą . 
Čhicagoje paremti Nixon — 
Agnew perrinkimą.
Stone ir Congr. Ed; Derwinski 
buvo priėmimo globėjai. Spa
lio 13 d. priėmimas įvyko ir 
sėkmingai praėjo.

Spalio 27 d. atstovavau Ame
rikos Lietuvių Tarybai prez. 
Nixono if ponios Nixoniencs 
priėmime Baltuose Rūmuose. 
Taip pat spalio 27 dieną turė
jau pasitarimą su Ed. Hurwitz 
valstybiniame departamente. 
Ypatiiigai buvo diskutuotas 
Bražinskų reikalas, nenorma
li aukštų niūitų siunčiamiems 
į Lietuvą pakiėtams padėtis-. 
Vėliau teko dalyvauti pasikal
bėjime su šen. Percy egz. asis
tentu Scott Cohen.

Šia proga nbfiū išreikšti nuo
širdžią padėką visiems Centro 
VUidyboš nariams už malonų 
bėridfadabiavinią. Tikrai, cen
tro valdyboje visada vyravo 
draugiška, maloni ir atvira nuo
taika, ir visi vieningai handė- 
tne daryti kas mum atrodė ge
riausia. Dėkoju p. Labanaus-

Clement

"ftugp/že -27 d. eiėvėlandeįui.už pa™fiant kaj 
T; Blinstrubas, dr. Šimaitis Tas,us: , ta>P P*
■j' c t j i v v- pJufns noriu pristatvti' ALTos dr. Bobelis dalyvavo Vvcių or-L . +.. . :J - ' - 'biuro vedeja p-ia Irena Bhns-

trubieriė, kuri yra didėlis rams
tis inūsiį darbuose if labai są- 
žiningaL atlieka visas -’jai pa
vestas pareigas, ir dar saro 
naujų minčių prideda. Mes 
džiaugiamės turėdami ją savo 
tarpe.

O didžiausia mano ir centro 
valdybos padėka priklauso vi
soms taryba sudarančioms or
ganizacijoms, visiems ALTos 
skyriams ir visiems Amrėikos 
lietuviams taip nuoširdžiai rė= 
musiems Amerikos Lietuvių 
Tarybos veikla. Ačiū visiems.

ganizacijos seime ir pravedė 
politinį simpoziumą.

Rugsėjo 8 d. New Yorke, dr. 
Šidlauskas ir dr. Bobelis daly
vavo veiksnių pasitarime sąry
šyje su ateinančia Europos sau
gumo konferencija.

Rugsėjo 15 d. dr, Šimaitis da
lyvavo Žurnalistų sąjungos 
ruoštoje Spaudos konferenci
joje, Tabor Fafiiioje.

Rugsėjo 30 d.; Elizabeth N. 
J., T. Blinstrubas ir dr. Bobelis 
dalyvavo pasiturime su New 
Jersey Lietuvių Taryba, taip 
pat TaUtos šventės minėjime ir

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULI
C

(Tęsinys)
PALIEKU SVETINGĄ 

KUWAITĄ
Rytas labai ankstyvas ir sau

lė vos tik pradeda kilti iš už ry
tinių debesėliu. Mes riedame 
su “džipu” aerodromo link. 
Keliai visur tušti, nors futbolą 
žaisk. Miestas dar miega. Prie 
aerodromo sargyba. Nakties 
metu atvykau* o išvykstu rytą. 
Tad ir aplinka kitaip atrodo. 
Aplink aerodromą daug pal
mių ir šiaip žalumos. Jaukus 
ir naujas aerodromas, tik po
rą metų kaip baigtas ir qpra- 
dėtas naudoti, čia ir bufetas ir 
išvažiuojantiems apsipirkinėti 
krautuvės, žodžiu, kaip viso
se didelėse valstybėse. Astra
vas apgailestauja, kad nebe
turės su kuo lietuviškai pasi
kalbėti. Jų tarpe kito lietuvio 
nesą. yra l’k vienas čekas; bet 
su juo bendros kalbos retai te
galima rasti.

Nešuosi lagaminus Į vidų ir 
dairausi, kur Į Bagdadą regis
tracija. Staiga prmatau mano 
“pažįstamą** pasų skyriaus, 
arba kaip čia vadina, emigra

cijos tarnautoją, kuris taip čia 
man maloniai padėjo Astravo 
ieškoti. Jis priėjo ir užšnekino, 
užklausdamas, kaip man pa
tiko pas juos viešėti. Turėda
mas laiko jis man padėjo susi
tvarkyti ir davė savo adresą, 
pažadėdamas kada nors mane 
Los Angelėse aplankyti. Su- 
prantama, kad lėktuvams tar
naudamas tokią galimybę jis ir 
gali turėti. Atsisveikindamas 
jis man padovanojo “rąžan
čių”. sakydamas, kad geriau 
juos atsitninčiau. Juokingai 
Įdomi dovana, aš dėkoju ir iš
vykstu.

IRAKO SOSTINĖ 
BAGDADAS *

Kodėl keleivių taip maža? Iš 
vietinių arabų niekas Čia fte-l 
važiuoja, žinau, kad nelengvai 
gauti vizą, nes socialistinė val
stybė. Man|ir nedavė vizos, kai 
Washingtone paprašiau, nes 
parašiau, kad esu spaudos žmo
gus. Jie tokių visai neįsilei
džia, kad nepamatytų jų to 
“gero” 'gyvenimo ir neparašy
tų i spaudą. Su panašiomis 
mintimis sėdau i Irako lėktų- C I

vą, kuris kildamas plerpė kaip 
senas hipio automobilis. Va
landos skridimas.

Aš visada prie lango smal
siai žiūriu i prabėgančius vaiz
dus. Matau: medeliai ištroškę 
vandens, nes tokia sausra ap
linkui, rodos, šimtmetis kai 
helijo. Tolsta nuo mūsų žemė 
ir mes kylame į padanges. Vi
sokie ruožai išmargina tolstan
čią žemę ir susidaro gražus ki
limas, kuri persai audžia.

Valanda bematant prabėga 
ir jau stebiu iš lėktuvo artėjan
tį Bagdadą. Jis prigulęs prie 
kalnų ir skiriamas garsios jų 
Tigro upės, kuri kaip gyvatė 
raitosi per miestą.

• Truputis ūkanos dengia 
aerodrdmo aikštę. Kažkaip ne
jauki atmosfera pasitinka tu
ristą. kai reikia “išsispavė- 
duoti” ką veži, kiek pinigų, 

[kur juos manai išleisti? Kon- 
įtrolė taip pat didelė ir smulki.. 
Nepasitikėjimas iš visų kam
pų žiūri. . . .

Tada pasijunti, kad net per
dėtai viskas ima tave nervinti 
ir tuojau pagauni tos atmosfe
ros nuotaiką. Pradedi dairytis 
į visas puses, viską įtarinėti ir 
nepakęsti nei tų dienų, nei tos

vietos; kurioje tu esi. Taip bu
vo ir čionai. Bet'apie tai kiek 
vėliau.

Pereinu per visUS kontrolės. 
Nejauku darosi, kai sutinka 
turistą taip nesvetingai. Tada 
jau siunčia prie tam tikro lan
gelio, per kurį gausi taksį į 
miestą. Čia išrašo kvitą, čia 
sumoki. Be to langelio nepasi
šauksi taksio. Mat čia visi šo
feriai ir jų vairuojamos maši
nos yra valdžios. Tad valdžios 
ponai jas ir kontroliuoja. Nėt 
ir Viešbučio pasirinkimas pri
klauso nuo langelio tarnauto
jos. Tad atlikus visas taksio 
gavimo ceremonijas, mane įso
dino palydovas ir pasakė į ko
kį viešbutį Vėžti. Vežėjas ne
moka angliškai ir važiuojame 
tylėdami; Pagaliau nėra jokio 
noro ir kalbėti.

Važiuojame menko lietaus 
apkrapnotu keliu. Stebiu lau
kų aplinką: juosė nuima anks
tyvą derlių, važiuoja asiliukais 
ir labai senomis išklerusiomis 
mašinomis. Nedaug tokių ir 
susitinkame, tik jau kiek di
desnis “trafikas’*, kai pasie
kėm miestą kuris be geresnės 
architektūros ir išplanavimo. 
Centre didelė aikštė ir dekora
tyvinė siena, už kurios nedi

delis parkas. Įvažiuojame į 
centrinę gatvę ir nepoilgo sus^ 
toja prie viešbučio; kuriame 
aš turėsiu apsistoti.

Įkurdina manė antrame aukš
te. Priešais mano kambarį 
girdžiu kalba rusiškai. Stebiu 
kas jie; Išeina šeši aukšti blon
dinai, aiškiai rusiško tipo vy
rai;- Aš tvarkausi ir noriu išei
ti į miestą pirmai jO pažinčiai, 
kad galėčiau brifetitootiš kur 
rytai ir kuf vakarai. Pro lartgą 
stėbiu kaimyhin'ę statybą ir 
girdžiu gatvės triukšmą; Ta- 
fytUmfei jabčiu miesto pulsą ir 
išėjus savaime į jį įsijungsiu it 
Uš. Nenoromis išdėstau daik
tus ir iškabinu kostiumus. Kai 
jau viską baigiau, hUsileidau 
į apatinį aukštą gauti informa
cijų.

Pirmą kartą žengiu gatvė
mis Azijos pietvakarių valsty
bės, kuri apima Mezopotami- 
jos tautas ir turi netoli šešių 
milijonų gyventojų. Stebiu 
miesto paviršutinę tvarką it iš 
karto matau, kad jos tvarkda
riai ir šeimininkai yra ne žmo- 
riės, t. y. miesto gyventojai, bet 
valdžios ponai. Gatvės, šaligat
viai apleisti, niekas nesirūpi
na taip pat ir miesto namais. *

Ir kas gi rūpinsis, jei tie Visi

namai pfiklhhšb valdžiai. Tad 
aptrupėję, nubyrėję, laiptai 
nuirę; nudaužyti ir viskas taip, 
kaip dar nieklit neteko matyti; 
tik “lairhirtgose’* sbcialistihėsė 
valstybėse. Stebiu žmonių vei
dus. Jie tokie bespalviai, pra
radę nuoširdžią šypseną ir gy
venimo rūpesčių prislėgti. Jiį 
dfhbUžių įiapfasttitnas toks 
standartinis, bespalvis. Tik 
krašto beduinai eina išdidūs. 
L’ė ilgais rūbais, Sht kurių hž- 
sisiaUtę dar ir ilgą apsiaustą. 
Tas jiems priduoda išdidumo. 
Gražūs, aukšti ir sveikos išvaižP- 
dds vyrai baihiina rtiatiė tbo, 
kad jų kiekvienas nešasi pasi
kabinęs didelį peilį. Teko ma
tyti beduinų ir Kuwaite, bet jie 
kiek kitoki ir neginkluoti pei
liais.

Nueinu iki įirdvažiudjiiiif 
matyto parkiuko, kuris tikrai 
gražiai papuoštas dekoratyvi
ne siena, kurią dengia metalo 
ornamentai. Parkiukė sulūžę 
suolai. Buvę ‘gražūs fontanai 
dabar Stovi be vandens; užterš
ti, primėtyti visokių dėžių ir 
kitokių atmatų. Gėlės taip pat 
netvarkomos daržininko ran
kų. Parko žolė išmindžiota, vi
sur labili hešvhrii. Janie sukio- 
JfeSi fotografai ir fiublat šprik

si- jų aparatai. Nežinau jų tiks
lo. Gal uždirbti?

Iš parko pašūkii dešinėn if 
pakliūnu į siaurą, bet labai jud
rią gatvę, khr vyksta visa pre
kyba. Krautuvių yra. Nesaky
čiau, kad jos piištūštės. Prekių 
yfė, bet kainos labai aukštos; 
Kiekvifehatne gatvės kampe 
būdelės užvalgyti ir išgerti; 
Ten kepa ant ilgo iešmo su
mautą ftiėsą ir šrttailiai piaustV5- 
darni duoda Užsakytojams., čiū 
pat jie turi ir vaisiams sunkti 
mašinas, kur, pagal užsakymu 
tuojau prisunkia stiklį ir gerki. 
Gatvė labai ilga ir aš iriuosi 
per pilnus šaligatvius žmonių. 
Turistų veik nesimato, bet tik 
beduinui arba iš kaimų atvy

kę vietiniai. Jų labai charak
teringa apranga ir visa jų iš
vaizda labai skirtinga nuo mies-^ 
tiečių. Jie labai garsiai šneka
si; rOdo pirštais ir smalsiai vi
sur žiūrinėja. Nuėjęs gatvės 
viehė puse4 grįžau kita. Pre
kių daug. Medžiagų, batų ir ki
tokių mažmožių. Nesimato au
tomobilių parduotuvių. Neži-» 
hati — gattiifta juos vietoje af 
tie; Iš visd, ką matau, neatro
do; kad automobilių pramonė 
čia būtų.

(Tęsinys)
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Ofiso telef.: PROSPECT 8*3229 
Rwid. tolof.; WAIbrook 5-5076

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

R»n tsl. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGU A 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TaL LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Tolaf.: PRospect 8-1717

DR. S. BiEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talofi 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST*

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEirilttk 4-5849 

Rtzid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais if ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Ren: Gi 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0061.

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCELIŪNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telėf. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

L VIDAUS LIGŲ SPEC. St 
įg . 2454 WEST 71si STREET, - ,

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

Tautvaiša laimėjo 
$500.00

Povilas Tautvaiša praeitą 
savaitgalį sumušė Chicagon 
suvažiavusius šachmatininkus, 
laimėjo pirmų vietą ir gavo 
$500.00.

Chicągoje, LaSalle hotelyje 
praeitą šeštadienį ir sekma
dienį vyko Amerikos Vidurva- 
karių valstijų klasiškos šach
matų žaidynės. Jas suruošė 
amerikiečiams jau gerokai pa
žįstamo Continental Co. Ji pa
našias žaidynes ruošia įvai
riais laikais ir kitose vietose.

Tautvaiša kirtosi su pačiais 
geriausiais šios apylinkės šach
matų žaidėjais. Jis savo prie
šus sumušė 5:0. Jis, įsismagi
nęs ir prisiminęs tuos senuo
sius laikus, visus sukirto.

Antrąją vietą laimėjo čika- 
giškiams pažįstamas Kreckle- 
ris; Jis padarė 4^4 taško ir lai
mėjo antrąją premiją, nusi
nešdamas $200.00.

Septintąją vietą pasidalino 
du latviai Žaidėjai: Andrius 
Karklini ir A. Mengelis. Jiedu 
laimėjo po 4 taškus ir nusinešė 
po $60.00.

Trečiąją, 4-tą ir 5-tą vietas 
laimėjo filipinietis Inigo ir 
šachmatij meisteris Cornelius.

Tuo pačiu metų LaSalle ho-^ 
telyje žaidė ir 350 aukštesnių 
mokyklų mokinių. Klasikinė
se žaidynėse dalyvavo 62 ge
riausieji žaidėjai. Turint gal
voje žaidžiančius mokinius ir 
patyrusius žaidėjus, LaSalle 
hotelyje vykusiame turnyre 
dalyvavo daugiau 400 žmonių.

Be Tautvaišos, žaidynėse 
dalyvavo ir kiti lietuviai. Kar- 
puška išsikovojo tris taškus.

Lietuviai šachmatininkai tu
ri savo klubą, kuriame vaka
rais mokosi rungtynių meno. 
Jie neatsisako dalyvauti ir di
desniuose turnyruose, kur kar
tais nusineša geriausias pre
mijas. Mėgėjas

ar roles, bet — puošnias orchi
dėjas.

Neilgą, bet gyvą, programą 
atliko aktoriai Leonas Baraus
kas ir Jonas Kelečius, suvai
dindami satyrinę Antano Vai
čiulaičio pasaką “Uodą”.

Šokiams grojo L. Bichnevi- 
čiaus vadovaujamas orkestras.

' Dalyvis

GRADINSKAS
GRUNDIG 
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1991 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir, vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

G UŽAUSK V 
G£L£S VISOMS PROGOMS 

beVė'rly ’hIllS gslINyčia 
2443 WEST 63rd STREET 

tptefdnafi PR i&33

MOVI N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu 
ANTANAS VltlMAŠ 

823 West 34 Place 
tek: FRbntiėr 6-1882

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses”. '

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

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

DR. P. STRIMAITIS* 
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St.
t Tėte 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
radijo šeimos Balandos

Visos programos iš WOPA* 
1490 kiL A; M.

įĮ

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

Telef.: HEmtock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.

CHlCAGOį ILL. 60629
.—---  .... — ■ —y

Lietuviškos vestuvės
š. m. lapkričio 11 d. šv. Kry

žiaus bažnyčioje kunigas Adol
fas Stasys, sujungė moterystės 
ryšiais Edvardą - Vytautą Dar- 
gelį su Birute Mackonyte. At
liekant jungtuvių ceremonijas 
solistė Mamkienė pagiedojo 
porą giesmių.

Vestuvinės vaišės vvko jau
nimo centre. Jaunosios tėvas 
Juozas Mackonis padėkojęs vi
siems už atsilankymą jo - duk
ters vestuvėse linkėjo jaunajai 
šėiinai laimingo gyvenimo ir 
prašė išlikti gerais lietuviais. 
Po to paprašė Leoną Gružą bū
ti šių vestuvių vadovu.

Leonas Gružas pasveikinęs 
susirinkusius, reiškė džiaugs
mą, kad šios vestuvės yra gry
nai lietuviškos, kas šiais lai
kais vis rečiau pasitaiko^ To
liau labai vykusiai ir nuotai
kingai vedė vestuvines vaišes.

Kunigas Adolfas Stasys prieš 
pradedant valgytų prašė Die
vo palaimos šiai šeimai likti 
lietuviškai; Evangelikų Tė
viškės parapijos klebonas An- 
sas Trakis sveikindamasis jau
nuosius reiškė pasitenkinimą, 
kad sukurta lietuviška šeima.

Pavalgius, gausūs svfečių 
skaičius , grojant Ąžuolo Stel
moko orkestrui iki vėlyvos nak 
ties šoko ir linksminosi. Leo
nui Gružui vadovaujant sudai
nuota daug lietuviškų dainelių.

Svečių tarpe matėsi jaunojo 
tetos Stankevičienė iš India
nos ir Marta Krivickiėnė is To
ronto -— Kanados. Matėsi sve
čių net iš Paw Paw Michigano. 
Jauhifeji žada medaus mėnesį 
pfaleisti Tajiti salose.

Sėkmės lietuviškai šeimai.
Stasys Juikėnas

Lietuviai mokslo j 
pasaulyje |

National Academy of Scien-j 
ces of the United States of j 
America — aukščiausia akada-i 
minė institucija Amerikoje, j 
spalio mėnesį paskelbė savo 
narių sąrašą. Beje, joje dar 
nėra buvęs joks lietuvis ar pa- 
baltietis. Tikėkimės, kad atei
tyje kas nors iš lietuvių savo 
darbu pasieks šį atžymėjimą.l 
Tačiau Lietuvos žydai buvo ir 
yra šios akademijos nariai.! 
Vienas iš tokių yra Emanuel 
Ruben Piore, akademijan iš
rinktas 1963 metais ir dabar ei
nąs iždininko pareigas. Jis gi
mė 1908 metais Vilniuje, 1935 
mtais Wisconsin universitete 
gavo fizikos daktaro laipsnį, 
dirbo elektronikos srityje pri
vačiose kompanijose, laivyne, 
universitetuose, o nuo 1956 me
tų IBM kompanijoje kaip tyri
mų vedėjas, vyriausias moks
lininkas ir viceprezidentas. 
Praeitais metais jis išėjo pen
sijon ir atsiduoda humanisti
niam adrbui kaip tai New York 
State Sciehče and Technology 
Foundation ir Sloan — Kette
ring Institute for Cancer Re
search.

Savo laiku man teko, dirbti 
E; R. Piore pavaldiniu ir jis lie
tuvių reikalams parodė šiltu
mą ir supratimą. Būtų vertin
ga jį kviesti į -mūsų mokslinius 
Suvažiavimus. ■"

Birutė Plęškys - Jakštys, 1969 
metais gavusi daktaro laipsnį 
biologijoje ir pasilikusi tame 
pačiame Illinois universitete 
Urbanoje dirbti tyrimų darbą 
zoologijoje, praeito rugp. 28 — 
rugsėjo 1. d; ^metiniame So
diety 'of Protožoologists suva
žiavime Minhesotos universi
tete, Minneapolis^ Min. skaitė 
paskaitą apie P. Bėrghei spb- 
tozoito antigeno Ultrastruktūri- 
nę analizę. StiuliUs šimoliūnas

šešiy raty mašinos, kuriy lenktynės 
vyko Monroe, Mich., kartais taip įsi

bėga, kad net nuo žemės pakyla.

PRIŽADINTI ŽADINTUVĄ
Keleivis apsistojo menkame 

viešbutyje. Kadangi jis yra 
turėjo anksti keltis, tai paprašė 
žadintuvo. Apžiūrėjęs ir pama
tęs, kad žadintuvas jau,labai se
nas, jis paklausė: .

— Kažin, ar jis skambins?
■— Jeigu neskambintų, — pa

aiškino šeimininkė, — tai gerai 
pakratykite, tada tuoj suskam
bins.

’NAUJIENOS“ KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

-i. .i ~ r - -i------~ ~ • , - - -
Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠAMAI \

— Žemaičių Kultūros Klubas ren
gia savo tradicinį metinį parengijną 
lapkričio 1’9 dieną 4 vaL popiet Holly
wood svetainėje, 2417 West 43rd St. 
Veiks bufetas ir baras, b taip pat ir 
laimės šulinys. Svečiai ir nariai 
kviečiami dalyvauti, šokiams gros A. 
Valiūno orkestras.

J. Skeivys, koresp.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223 -
IKI GRUODŽIO 4 DIENOS

PAVADUOJA DR. P. STRIMAITIS

V. Tumo son is, M. D., S. C* 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.: HEMlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbsoh 8-6195 v '

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

p. Šileikis, o. p.
Mj ORTHOPEDAS-PROTEZI5TAS 

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

TORBST HRES HURT 
OUK FOREST FRIENDS

Oor vAdlite h® so defeat 
Ag&iost the cirdetK use of ire.

So please fallow Scookey't ABCc 
1 Ahrtfi bold matches all c*l«L 
f Be m* to dnnra all oamp£rea» 

adr the tsbei, axid drcnra 
tb«5i acaio. Crash tU 

imoket dead out.

BlŽNlERlAL KURIE ftAkSLNASJ 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIA USA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Pleaaet #nly yny can 
prereot forest Ere*

Operos balius
Paprastai Čikagos Lietuvių 

Operos baliai būna lietuvių 
pramoginio gj’venimo žiemos 
sezono svarbiausi įvykiai, su
traukia iškilius svečius ir gra
žiausias viešnias. Ir praėju
sio. šeštadienio balius išlaikė 
šią tradiciją, tuo labiau, kad 
Riviera Lake klubo salė ir vi
sa vakarienės tvarka prilygo 
goriausiems Čikagos restora
nams ir salėms.

Opera iš tų balių organiza
vimo turi, kaip visi žinome, ne 
tik progą su svečiai pabuvoti, 
bet kartu šiek tiek sutvirtina 
savo iždą būsimiems darbams. 
Tą baliaus prasmę paryškino 
savo trumpame žodyje valdy
bos pirm. V. Kadžius,^ pasvei
kinęs susirinkusius operos me
cenatus, rėmėjus. Opera pra
dėjo jau 17-tą darbo sezoną, 
sumanydama pastatyti Bizet 
operą Carmen, šiam užsimo
jimui vėl reikės draugų para
mos.

Vakarienę — balių organi
zavo visa operos valdyba, -o 
daugiausia dirbo vicepirminin
kė Regina Vaitkevičienė. Jos 
vadovaujamos jaunos daini
ninkės išdalino svečiams^ spe
cialiam šokiui, ne gvazdikus

ISABELLE GRITĖNAS
Gyvi Midlothian, Illinois

Mirė 1972 m. lapkričio mėn. 14 dieną, sulaukusi 77 metų amžiaus. 
Gimusi Pėnnsylvanijoj.

Paliko huliūdę: duktė Isabelle Balchitis, jos vyras Paul, sūnus 
į Michael Bakūnas, 4 anūkai, 4 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei 

pažįstami.

Ketvirtadienį, lapkričio 16 dieną 6:00 vai. vak. kūnas bus pašar
votas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western Avenue.

šeštadienį, lapkričio 18 dieną 11:30 .vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a.Isabelle feritehas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, gimiriės.

Laidotuvių birektoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

A* f A:
VINCENTA URNEžiS

, ■ ' i
Pagal tėvus Juodelytė
G> V. Mafųufetle Parkb ėpvL

Mirė 1^72 m. lapkričio mėn. 14 dieną. 8:15 vaL ryto, sulaukusi I 
88 mėtą amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Rokiškio dps_, Suvaihiškid Vis., , j 
Kalniečiu kafmfe.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
kaliko nuli&dę: sūnūs — Jonh Urhežis su Sėtma, grv. Čallfornijoj 

ir Charles Urnest. jo žmona Charlotte, 4 anūkai, krikšto sūnūs Vy
tautas Umežis įr kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoj^ liko 2 seserys su šeimomis.
Priklausė Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų brgahteatf- , 

jai, Našlių, Našliukių ir Pavietrių klubui, Brighton ttarko Lietuvių 
Moterų klubui lt- Pulmano Civilių Klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evahs koplyčioje, '8845 So. WOstehfi 
Avenue. , .

Penktadieni, lapkričio 17 dieną 9:00 vai. rj^to bus lydima iš koply
čios i šv. P. Mafijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bes laidojama §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Vmcehta Ūmežis giminės, draugai ir pežistatrii nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse it suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - fcvans. Tel. RE 7-8800Į,_   .
miwi II nu, iiijĮ Į^Įyj J111,'.:!'' IFT'"m’ ,wr JĮHgy

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI !R PAAiŠKlNIMAį 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Ką galftįo, padarė. Mork. 14:8,

Mes neturime progos asmeniškai paliesti savo brangaus Atpirkėjo, bet 
turime progą patepti mūsų Viešpaties Jėzaus “brolius” brangiu meilės te
palu, būtent, rodyti jiems savo jausmą, džiaugsmą ir ramybę; ir juo daugiau 
savęs išsižadėjimo mums kaštuos toksai tepalas, tuo brangesnis jis bus pries 
akis mūsų Vyresniojo Brolio, kursai pasakė, kad ką tik padarėme vienam is 
jo mažiausių brolių, jam padarėme... Mūsų alabastro skrynutės yra mūsų 
širdys, kurios turėtų būti pilnos gausingų ir skaniai kvepiančių gerų linkėji
mų, pilnos malonės ir meilės link visų, o ypatingai link Kristaus, mūsų Vieš* 
paties Jėzaus, kursai yra Galva, ir link visų jo kūno narių, kurie yra Baž
nyčia; o ypatingai turime tepti tuos kojų narius, kurie dabar yra su mumis 
ir ant kurių mes dabar turime progos išlieti skaniai kvepiančiąją savo mei
lės ir atsidavimo mostį vardan Viešpaties, kadangi mes esame jo.

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: A4r. F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois e0fc9.

ŠY. RAŠTO TYRINĖTOJAI
1M HlIilMIIIiill IlIKIIIIUIllllKIlIlim

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

' # 1410 So. 50th Avė,, Cicero Į
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-9
i TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS Į
, aikšte automobiliams pastatyti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKMIŠKOS AIR-CONDIT1ONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chleagot
Lietuviu
Laidotuviij 
Direktorių 
Associacijoz

AMBULANCE 
FAfAfeNAVi 
MAS DIENA 

t ft NAKTĮ

TURIME 
KbPLYČ'Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKŪS-VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Čičftrb, ill. Phone! OLynipic 2-lOVb

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone;' LAfayellė 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 S<h LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-113^-1139 

. ......... .» — ■'

STEPONAS C LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

Ž4Ž4 WfcSl 69th SlRKĖt REpublic 7-1213
2314 WEST Ž3fd PLACE Virglhia 7-66H

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALTED STREET Phone: YAnte 7-191)

--------- -------------------------------

I
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1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
collect

vie
me

Fishing, hunting. 
Choise lake view.

Also White River lots

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

Višta, sudėjusi kiaušini:
Padėsiu dar dešimt, padėsiu 

dar dešimt,
Padėsiu dar dešimt!

Call: Frank Zapolls 
3208'A W. 95th St. 

GA 4-8654

ARKANSAS' 
MOTEL RESORT 

Bullshoals Lake 10 units

NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL — THURSDAY. NOVEMBER 16, 1972

— Dail. Mikas Šileikis ir An
tanas Cooper-Skupas yra pak
viesti j jury komisiją atrinkti 
kūrinius North Shore Arts Club 
organizacijai, kurios narių dai
lės paroda įvyks Civic Center 
Chicagoje.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

RENTING IN GENERAL 
N u o m x> s

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS .TERMINAMS 
IR 7FMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSLMOK£JIMAJS \

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

SKAITYK FATS IR PARAGINS
- KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

— Peikiu Žiburėlio literatūri
nėj valandėlėj, girdimoj per 
Margučio radiją tarp 8—9 vai. 
vak., ši ketvirtadienį, lapkričio 
16 d. aktorė Zita Kevalai tyiė 
skaitys iš Balio -'Sruogos eilė
raščių ciklo “Alpėse”.

— Petras Blėkys, Zarasiškių 
klubo pirmininkas, užsisakė 
Naujienas. P. Blėkys daug pa
sidarbavo Zarasiškių klubo na
rių organizavime. Klubas turi 
keletą šimtų narių ir gerai fi
nansiškai laikosi. Laiks nuo 
laiko skiria aukas naudingiems 
tikslams.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkly

Kregždė, pamačiusi katina, 
vaikams sako:

— Neatsiliepk, neatsiliepk, ne
atsiliepk !

IŠNUOMOJAMI 2% KAMB. su bal
dais ar be jų naujame name vienam ar 
2 asmenims, kurie galėtų prižiūrėti 

narna šeimininkei išvykus. 
Tel. 471-2686.

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

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

j HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbinlnky ir Darbininkjy

CALIFORNIA SUPIR SERViCM 
auto motorai, stabdilai, 
tune-ups Ir ♦. f. 

4X24 So. CALIFORNIA
CHICAGO, ILL. TIL. V! 7-T3X?

M. A. š I M K II S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimvl

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugja. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, 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 DRAUGIJOS 
vardu Ir paslysti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 80608

A. G. AUTO REBU6LDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nud* 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas G*rbaČlauakas, sav.

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdu sklypas. Tuo] 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

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608.

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

V. V*ALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

Dail. Andriaus Baluko tapy
bos ir piešinių paroda tebevyks
ta Čiurlionio galerijoje. Lanky
mo laikas — savaitės bėgyje 
nuo 7 iki 9 vai. vak., šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 11 vai. ryto 
iki 9 vai. vak. (Pr).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

♦ Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių Draugijos linksmas vakaras 
įvyks šeštadienį, lapkričio 18 d. 
7 vai. vakare Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Bus įvairių 
gėrimų, gardžių valgių, gražių 
dovanų ir kit. Šokiams gros ge
ras Jurgio Joniko orkestras. 
Maža įžanga. Kviečia visus

Komisija ir Valdyba

Call — Area code

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
__  Dideli* pasirinkimas ’ fra Iri v prekly.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

žalioji varlė pavasarį kurkia:
— Pons mirė, pons mirė!
— Koks? Koks? Koks?
— Jurgeušas, Jurgeušas, Jur

geušas !

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje duodamos dailės pa
mokos trečiadienių vakarais 
nuo 7:30 iki 9:30 vai., prade-

MARQUETTE PARKE
2 aukštų'mūrinis namas po „4 kam
barius, gazo šildymas. 2 mašinų ga
ražas. Naujai atremontuotas. Virš

$20,000.
Skambinti po 5:00 vai. popiet 

424-9336

Jauno dailininko 
Baluko individualinė 
atidarymas į’ 
tadienj, lapk 
pio galerijoje, 
jnažai žiūrovų 
Šios kartos.

— Adv. Jonas Našliūnas išvy
ko kelioms savaitėms Į Pompa
no Beach, Floridos valstijoje, 
pas savo draugą inž. Vytautą 
Mošinskį.

— Jonas Vilkaitis, Lietuvių 
socialdemokratų centro valdy
bos sekretorius, iš New Yorko 
buvo atvykęs į Amerikos Lie
tuvių Tarybos suvažiavimą. Ta 
proga jis aplankė Chicagoje gy
venantį savo sūnų Ramutį.

L Baluko technologiniai aspektai
(Jo parodos aptarimas) » v

veiklai. Atskirų kvietimų ne 
bus. Valdyba

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 prisių-

Andriaus minusi “prie, širdies 
parodomi 

vyko praėjusį šeš- 
ričio 11 d. čiurlio- Mėnulio horįzonlas” 

itsilankant ne- akrilikos purškimas 
pač jaunesnio

SKAITYK ’NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERINSIĄS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Birutė Pukelevičiūtė, bele
triste ir aktorė - režisierė, atliks 
kultūrinės popietės programą šį 
sekmadienį, lapkričio 19 d. 4 vai. 
p. p. Lietuvių Tautiniuose na
muose, Chicagoje, 6422 So. Ke- 
dzie Avė. Popietės rengėjai Lie
tuvių Moterų Federacijos Chi
cagos klubas ir Lietuvių Tauti
niai Namai kviečia visus lietu
vius popietėje dalyvauti. (Pr).

6 savaites. Instruktorius Al. 
Bičiūnas. Užsiregistruoti gali
ma paskambinus į muziejų 
tel. 847-2441, tarp 9 ryto iki 
4:30 popiet.

— Dail. A. Petrikonio laiko
moje meno galerijoje (63 ir So. 
Kedzie) duodamos dailės meno 
pamokos jauniesiems ir suaugu
siems. Norintieji mokytis gali 
įstoti į klases.

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 

AI. RFLČAKITS TEL 231LWWA

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

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

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

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900. ~

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

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

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T*l.: REpublic 71941

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. HL 60C09. Teh: VI 7-3447

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 S33.500.

2 BUTŲ kampinis mūras 5 ir 5 kam
barių. pilnas rūsys, nauja gazo šilima. 
Prie 52 ir Kedzie. S33.900.

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

PRIE 56 IR TROY paveldėjimas, 
5 kambarių mūro bungalow, 2 mie
gami. $18.500.

66 IR ROCKWELL 2 butų geram 
stovy mūras. S32.000.

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

DVIEJU ŠEIMŲ 1% aukšto 15 me
tu senumo baltų plytų, mūras prie pat 
Marauette 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

TEISYBĖ LAIMI ,
6 KAMBARIŲ gražus apkaltas me

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

- KAMBARIŲ MŪRAS. ’ vo
nios. Iškelti vamzdžiai.^ Įrengtas beis- 
mantas. Kilimai. Garažas. Arti ofiso. 
Pamatęs, kito nenorėsi. $23,000.

2 BUTŲ BEVEIK NAUJAS mūras. 
Radiant šildymas. Ąžuolo medis. Ce
ramic vonios. Knotty pine porčiai. 
Sausas šiltas beismantas. Garažas. 
Arti mūšų. Varduodamas 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 BUTU 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.

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

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

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

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

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

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

dar nėra arčiau susipažinusi su 
“tech-menu'*, kurio centras 
yra Massaehusesetls Institute of 
Technology, Cambridge, Mass. 
Tam institutui vadovauja Ven
gras Gyorgy Kepes, kurio žinio
je yra nemažai aukštus, moks
lus baigusių studentų, kurie 
dirba elektronikos, fizikos ir 
dailės srityse: Technologinis 
menas turi naujas medžiagas, 
lengvai pritaikomas bet ku- 
riam-darbui, pvz. plastiką, he
lium, alloys, polyurethene, 
medžio putas ir L t. MIT teigia, 
kad mokslas padeda menui, o 
menąs — mokslui, nes kai ku
rie menai siejasi su energija, 
pvz. muzika, mašinos su muzi
ka, skulptūra siejasi su archi
tektūra ir pan.-

šia proga dera priminti, kad 
dabar Chicagos Mokslo ir Pra
monės muziejuje vyksta Mas
sachusetts Institute of Techno
logy suruošta naujojo techno
loginio meno paroda, kuri 
tęsis iki 1973 m. sausio 15 d.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST.; CHICAGO

Telef. 434-4660

— Pranas Būdvytis, gyv. Chi
cagoje, vienas pats ir nei kieno 
neskatinamas viešose vietose 
Jaunimo peticijai jau surinko 
21,000 parašų! Savo ryžtingu 
pavyzdžiu jis parodo, kad vi
siems turėtų daugiau rūpėti 
protestas prieš rusiškąjį Lietu
vos okupantą ir, kad aktyviau 
jungtumės į Jaunimo peticijos 
parašų telkimo vajų, padedant 
mūsų jaunimui, besisielojan
čiam grąžinimu laisvės Lietu
vai.

Dail. Andrius Palukas pada
rė gerų pradžią technologijos 
bei taikomojo meno srityje, 
nes dauguma jo darbų atlikti 
mechaniškom priemonėm — 
purškimu. Savo modeliu pa
naudoja kokį nors objektą, 
paprastai plytas, stiklą, veid
rodžius, pvz. nr. 5 -- 10 plytų 
įvyniotų į aluminijaus popie
rių, purkšta akrilika pilkame 

piešinių, o sudėtiniai .kolorite. Gerokai padidintos 
(taikomojo meno plytos, atrodo, kaip ledo luitai.

Antras — “Viena plyta ir aš- 
tuonios žvakės”, elektros lem
putės ir panašūs daiktai liudi
ja dailininko palinkimą į tai
komojo meno sritį. Kai kurie 
piešiniai tik provizoriniai ar
ba projektai žiūrovą mažiau 
domina.

Jaunasis dailininkas Andrius 
Balukas yra išėjęs geras mo
derniojo meno mokyklas, kas 
atsispindi ir jo darbuose, su
pranta šių dienų meno raidą, 
nutolstančią nuo tradicinio 
meno — tapybos, muzikos, 
skulptūros. Mūsų publika gal

"Kojomobilis". Taip atrodo naujai pagamintas kojomis varomas "automo
bilis", kur| Detroite kompanijos žada pradėti masiniai gaminti. Tuo trira
čiu diem kojomis minant galima nuvažiuoti per valandą po 12 — 15 my

lių, o minant keturiomis kojomis — net 35 mylias per valanda.

. A L. INSURANCe * RBALTY 
A. LAUKAITIS 

INCOME TAX 
AMS 5*. ASHLAND AVt, 

LA 3-177S 
(Curreocy Exchange įstaigoj) 
Pigūs automebllly draudimai.

Tačiau toks kūri- 
o technologijos 

sričiai, ne gr.ynąjam me-

— Amerikos Lietuviu Moky
tojų Są-gos narių susirinkimas 
šaukiamas sekmadienį, lapkri
čio mėn. 19 dieną 2 vai. Jaunimo 
Centre. Susirinkimas bus svar
bus persiorganizavimui ir ap
svarstymui sąjungos tolimesnės 
veiklos. Atvykstantieji prašo
mi didesnio aktyvumo ir pasiū- 

dant nuo spalio 25 d. ir tęsis pcrjlymų naujos valdybos ateities

Technologiniai projektą 
daro 14 
projektai (taikomojo meno 
kryptis) 7 piešiniai, kurie skir
tingi nuo purkštos akrilikos 
darbų. Paveikslų grupė turi rea
listinių elementų, kuriuos čia iš
skirtinai tenka pabrėžti: kat. nr. 
1-— Gazolino stotis, nr. 2 — Po
žeminio traukinio bėgiai, nr. 3 
— Kafeterija, ir nr. 4 -- Kalėji
mas.
‘ Akrilikos purškimas, išskyrus 
tik Požeminio traukinio bėgius, 
kuris turi tapybinės estetikos 
kvalitetą. “Kalėjimas” turi tam
sius rembrandtiškos tapybos to
nus. Šie keturi paveikslai me
no kultūros mėgėjui bus arti-

— Brighton Parko Lituanisti- 
jnė mokykla, Tėvų komiteto pas
tangomis, stengiasi įvairiais bū
dais sutelkti lėšų mokyklos iš
laikymui, nes vien tik iš moks- 
lapinigių, kuriuos suneša moki
nių tėvai, nepajėgia tinkamai 
išsilaikyti, šiam tikslui kiekvie
nais metais yra ruošiamas Litu
anistinės mokyklos metinis ba
lius, kuris šiais metais įvyks lap
kričio 18 d. 7:3,0 vai. vak. Ba
lio Pakšto salėje. Kaip kasmet, 
taip ir šiais metais Lituanistinė 
mokykla ruošia tradicinę eglutę 
mokiniams. 1972-3 m. mokyk
los tėvų komiteto sudėtis: Eve
lina Oželienė — pirm., Marija 
Kinčienė — sekr., Petras Belec
kas, Janina Mikutaitienė, p. An- 
čiulienė, p. Eisinienė, Ona Jasiu- 
laitienė, Jonas Miliauskas ir Ka
zys Daulys. .Ą'__

Modernusis menas įgijo nau
ją, labiau praktišką gyvenimui 
naudingą taikomojo meno 
tą, užstelbdamas estetinį 
ną, tokį kuris atstovavo 
manistinėms idėjoms.

Sako dailininkui nuteka 10 
metų, kol save susiranda. Tą 
posakį galima taikyti ir jauna
jam Balukui. Jis ryžtasi visa 
energija ieškodamas naujų 
idėjų jau ir šioj parodoj mato
me platų jo vaizduotės depa- 
zoną.

Po šios parodos dail. An
drius Balukas išvyksta į New 
Yorka, i menininku Meka, kur 
tikisi praplėsti savo kūrybinį 
horizontą ir jam likime sek
inės.

Paroda pasibaigs šį sekma
dienį. lapkričio 19 d. 9 vai. vak. 
Lankymo' laikas: nuo 7 iki 9 
v. v., šešt. ir sekm. nuo,11 v. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

M. Šileikis

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

Vedėja? J. L I E P O N I S
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

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

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP 
WARXER-SWASEY — G1SHOLT .

1st AND 2nd SHIFT

TURRET LATHE — SETUP OPERATORS »
' AND OPERATORS

1st AND 2nd SHIFT

• AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP
BROWN & SHARPE

1st AND 2nd SHIFT

. TOOL GRINDER
1st SHIFT

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

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

POWERS REGULATOR
3400 WEST OAKTON . SKOKIE, ILL.

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

Iš didesnio formato darbų 
ir. 23) “Žemės horizontas — 

taip pat 
akrilikos purškimas. Meninin
ko norėta pavaizduoti astro - 
fizikos sistemas, tai žemės ir 

A. Baluko pirmoji individu- Mėnulio santykį tarp šitų dvie- 
alinė paroda sudaryta iš dido- jų planetų, 
ko skaičiaus darbų — 58-nių nys priklau 
įvairios technikos ir motyvų^ mokslo 
Kataloge specifiškai nurodyta’nui. 
technika, medžiaga ir moty
vai. suskirstyti atskiromis 
grupėmis. Paveikslų grupėje 
“žvilgsniai” yra keturi paveiks
lai nr. nr. 1-2-3-4", toliau: 1) Ob
jektai, 2) Sudėtiniai projektai,
3) Technologiniai prajektai,
4) Ankstyvesnės studijos,
5) Procesai, 6) Skysčiai, 7) Pa
viršius 8) Kaligrafija.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTORA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-2233




