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PATARĖ .AMERIKIEČIAMS BĖGTI j
IŠ LIBANO SOSTINĖS

Palestiniečiai pradėjo užpuolimus Hamra 
distrikte, kur stovi puošnios ambasados

BEIRUTAS, Libanas. — Amerikos ambasadorius ir konsulas 
patarė amerikiečiams išvykti iš Beiruto ir kitų. Libano centrų. 
Vyriausybė suveda kovojančių grupių vadus ir priverčia juos 
pasižadėti baigti kovas, kartais kelioms dienoms tas kovas sustab
do, bet netrukus ir vėl pradeda susišaudymai.

Agresingesni yra palestiniečiai, 
kuriems vadovauja kairių fana
tikų grupelė, gaunanti ginklus 
ir Įsakymus iš Sirijos. Antra
dienio rytų šaudymas ir namų 
griovimas persimetė Į patį gra
žiausių Beiruto kvartalų — Kam
iu. Hamros didžiosiose gatvė-

IŠ VISO PASAULIO
" . o

SAN DIMAS, Calif. — Į Vė
linių (Halloween) karnivalų 
vienas 19 metų amžiaus jau
nuolis Gunther Ogle atvyko “pa-

— Baisu, — tegalėjo ištarti valstybės iždo sekretorius W. E. Simon, turėdamas omenyje- New 
Yorko miesto bankrotą. Jisai yra paskutinis, kurs priešinasi miestu pagalbai. Nenori, kad fed. 

valdžia gelbėtu miestus.

SANTYKIAI SU SOVIETU SĄJUNGA 
BUVO TIK NESUSIPRATIMAS

Egipto prezidentas nori paramos iš Amerikos, 
kad kraštas galėty atsistoti ant kojy

WASHINGTONAS, D. C. — Prezidentas Fordas labai gražiai 
sutiko atskridus} Egipto prezidentą Anwar Sadatą. Kai preziden
tas Sadatas nusileido Baltųjų Rūmų pievelėje, jo garbei buvo pa
leistas 21 kanuolės šūvis. Šitaip iš senovės buvo ir yra pagerbia
mos didelių-valstybių galvos — karaliai ir prezidentai. Buvo iš
rikiuota garbės sargyba, kurią priėmė prezidentas Sadatas, lydi
mas JAV prezidento Fordo. Abu prezidentai pasikeitė trumpo
mis kalbomis, vienas kitą pagirdami.

se yra pačios puošniausios krau
tuvės, gražiausios ambasados ir 
bankai bei turizjno Įstaigos. /

Pirmadienio lįaktĮ palestinie
čiai pradėjo ruošti apsaugas ir 
vilkti kulkosvaidžius ant namų, 
o antradienio ryta pradėjo ap
šaudyti gražiausius namus.
Britai Įsakė saviesiems išvažiuoti

Ne.^tik, ^Amerikos piliečiams 
jsakyta panaudoti pirmų progą 
ir išvažiuoti iš Beiruto, bet to
kius pačius Įsakymus savo pi
liečiams davė ir britai. Dabar- 
tiniu metu Libane dar tebėra 
apie 5,000 amerikiečių. Kiekvie
nas gavo Įspėjimų likviduoti sa
vo reikalus ir išvažiuoti, nes ga
lo prasidėjusioms kovoms nesi
mato. Du tūkstančiai amerikie
čių turistų jau išvažiavo iš Li- 
babano, bet kiti vis dar nesusku
ba.

Tvirtinama, kad ir britų Li
bane dar yra apie 5,000. šiandien 
dar galima laisvai išplaukti iš 
bet kurio Libano uosto, bet ir 
bus galima tai padaryti už kelių 
dienų, sunku pasakyti. Iš Liba
no važiuoja kitų kraštų piliečiai.

Libano kariai padeda 
užsieniečiams

Libano kariuomenė nesikiša 
Į tarpusaves krašto gyventojų 
kovas, bet ji padeda užsienie
čiams, norintiems išvažiuoti. 
Karo vadovybė atsiunčia šar
vuotą automobilĮ, surenka no
rinčius išvykti žmones ir išve
ža iš apšaudomo kvartalo.

Be to, Libano kariuomenė kon
troliuoja visus kelius, einančius 
Į Beiruto aerodromą. Amerikos, 
britų, prancūzų ir Saudi Arabi
jos lėktuvų linijos tebeveikia.

Parlamento narfai buvo pa
kviesti pasitarimui, bet tik 49 
galėjo pasiekti parlamentų. Ki
tiems buvo pavojinga keliauti, 
todėl jie Į pasitarimą ir neva- 

' žiavo. Atvykusieji parlamente 
pralaukė keturias valandas ir 
pradėjo skirstytis, nes buvo aiš
ku, kad forumo jie nepajėgs su
daryti. Premjeras Karami per 
radijų pasakė jaudinančių kal
bų, patardamas visiems mesti 
ginklus ir baigti tarpusavęs žu
dynes. Iš viso Libane jau žuvo 
800 žmonių, o virš dviejų tūks- 
ančių sužeistų dar tebegydomi 
ligoninėje.

♦ šiomis dienomis Ispanijos 
valdymas bus pavestas princui 
Kartos, kai jis pasižadėjo jo 

premjeru palikti dabartinį Arias 
Navarro.

•sipuošęs” mumija, tai yra na
mie siūtu kostiumu, kuriuo apsi
vilkęs jaunuolis atrodė kaip tik
ra kurio Egipto faraono mumi
ja. Deja, mumijos “kostiumą” 
siuvant nebuvo patikrinta me
džiagos atsparumas ugniai. Be
žaidžiant Ogle savo nugara pri
artėjo prie degančios žvakės ir 
mumija vienu momentu pavirto 
degančiu žibintu. Neturint gesi
nimui priemonių, kol svečiai nuo
gomis rankomis ugnį išblaškė, 
jaunuolis apdegė 60 nuošimčių 
viso kūno nugabentas Į ligoni
nę kritiškoje padėtyje.

TOKIO. — Andrejus Sacha
rovas, pagarsėjęs Sovietų moks
lininkas fizikas, padėjęs sovie
tams pasigaminti atominę bom
bą, vadinamas Sovietų atomi
nės bombos “tėvu”, dabar pra
deda kampaniją už atominių 
ginklų visišką panaikinimą. Sa
vo rašte Japonijoje vykstančiam 
simpoziumui Sacharovas pareiš
kė, kad visa žemės planeta bus 
paversta baisiu laužu, jei žmo
nių vieni kitais nepasitikėjimas, 
baimė, godumas ir neapykanta 
toliau tęsis. Sacharovo pareiš
kimas atspausdintas Atominių 
Mokslininkų Biuletenio naujau
sioje laidoje.

NATIONAL OBSERVER ra
šo, kad 12610 jo skaitytojų tar
pe ' pravestas apklausinėjimas 
(anketa) parodė, jog 82.8 nuo
šimčiai visiškai yra priešingi, 
kad federalinė valdžia jų mo
kesčius aikvotų tokiems mies
tams kaip New Y’orkas iš ban
kroto gelbėti.

Skaisčioji Aušrinė 
negraži iš arti

MASKVA. — Izvestija laik
raštyje Įdėtos Aušrinės (Ve
nus) planetos foto nuotraukos, 
kurias atsiuntė erdvėlaivis Ve
nus 9, prasimušęs per storą de
besų sluoksnį, rodo dideliais ak
menų luitais apibertų planetos 
paviršių ir niūrų horizontą. Apie 
bet kokią gyvybę neverta ir kal
bėti {temperatūrai esanti dar- 
daugiau kaip 900 laipsnių Fah
renheit©. Iš erdvėlaivio Vėnus 
9 nuleistoji kapsulė, spėjusi pa
siųsti Žemei skaisčių nuotrau
kų, pati po 53 minučių sudegė.

Sovietų televizijoje parodyti 
Aušrinės “gamtovaizdžiai” ro
do įvairaus didumo pilkų ak
menų gabalus,' daugumoje nuo 
12 iki 16 colių skersmasčio, ir

JAV KOVA SU SLAPTA IMIGRACIJA
Vien nelegaliai imigravusių meksikonų 

JAV-bese gyvena apie 6 milijonai
NUEVO LAREDO, Meksika. — Ir Jungtinės Valstybės turi 

savo “geležinę uždangą”, tik skirtinga tuo, kad ta “uždanga yra 
ne geležinė, o elektroninė ir išvesta Meksikos pasieniu ne ame
rikiečiams nepraleisti Į Meksika, bet meksikiečiams nelegaliai
atbėgti į Jungtines Valstybes.

JAV-bių siena su’Mėksika nuo 
Brownsville, Texas iki Chula Vi
sta, Calif., yra apie 2,000 my
lių ilgumo ir tokio ilgumo sie
ną prižiūri tik 1,750 pasienio 
sargybininkų, o elektroninė “sie
na” Įrengta dar tik vos per 60 
mylių per labiausiai krūmokš
niais apaugusį tarpų prie Lore
do, kur meksikiečiai daugiausiai 
prasmunka Į JAV pusę. Išilgai 
to tarpo yra žemėje pakasti elek
troniniai “sensoriai”, tai yra la
bai jautrūs prietaisai, kurie už
mynus ar kaip kitaip palietus, 
siunčia radijo signalus Į INS 
(Immigration & Naturalisation 
Service) Įstaigą Loredo mieste. 
Tie “sansoriai2 buvo plačiai 
naudojami Vietnamo kare, ypač 
išilgai Ho Chi Minh kelią.

Nežiūrint, kad slapukai, ne
legaliai ir slaptai bėgantieji į 
JAV yra gaudomi lėktuvais, ir 
helikopteriais, užtvaromis ir net 
elektroniniais “sensoriais”, INS 
prisipažįsta tęsianti praloštą 
karą, nes slaptų imigrantų pe
reina kaskart daugiau negu su- 
spėjama deportuoti. Skaičiuoja
ma, kad šiuo metu JAV-bėse gy
vena 6 milijonai nelegalių mek- 
sikonų.

INS kasmet sugauna ir grąži
na Į Meksiką po 700,000 iki 800,- 
000 nelegalių ateivių, bet tie 
skaičiai yra keliais šimtais tūk
stančių mažesjii negu jų iš Mek
sikos slaptai atplūsta.

Apie 12,000 sugaunama mek- 
sikonų per metus Chicagoje, kur 
spėjama, nelegalių meksikonų 
gyvena apie 350,000. Kadangi 
deportacija atliekama be baus
mės, tai geroka dalis meksiko
nų išsiųstų atgal į Meksiką, at
sigręžę per krūmus vėl grįžta į 
JAV. “Ką mes galime daryti? 
Juk 700,000 žmonių kalėjimuo
se nesutalpinsi”, teisinasi INS 
valdininkai.

-♦ Beirutas buvo Artimųjų Ry
tų finansų centras. Prasidėju-
sios kovos sustabdė biržą ir pa- 

tolimame lygiame horizonte di-' kenkė Libano finansams. Kapi- 
delę uolą. i talas bėga iš Libano.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

o Jeigu New Yorko miesto 
administracija nepajėgs mokėti 
algų ir savo skolų, tai ši ekono
minė krizė palies 30 New Yor-
ko bankų, turinčių didoką pluoš
tą Įvairiausių New Yorko pa
skolų lakštų. New Yorkui pini-* 
gus skolinę bankai turės ban
krutuoti. Neatrodo, kad kon
gresas leistu tiems bankams' 
bankrutuoti, tuo reikalu vedami 
pasitarimai.

♦ FBI vadovauja spalio 27 
dienos sproginėjimams Chica
goje, Washingtone ir New Yor
ke išaiškinti. Buvo pranešta, 
jog tai portorikiečių nacionalis
tų darbas, bet iki šio meto nie
ko daugiau nepatirta,

*■ Ispanų kariuomenės vadai 
Įspėjo princą Karlos, kad jie ne
leis jam daryti didelių politinių 
pakaitų krašte. Manoma, kad 
princas skelbtų amnestiją, pa
leistu suimtuosius ir bandytų 
grįžti prie demokratinės tvar
kos, bet negalės.

♦ 50,000 marokiečių jau pri
ėjo prie Ispanų Sacharos, bet jie 
nežino, kaip jiems teks toliau 
žingsniuoti, kur jie gaus maisto 
ir vandens. Ispanai nesirengia 
jų maitinti. Manoma, kad Ma
roko kariuomenė pasirūpins 
maistu.

-*■ El Pardo rūmuose eina stip
rios rungtynės dėl valdžios, bet 
opozicijos partijos nerodo jokių 
gyvybės žymiu. Stipriausi tu
rėtų būti krikščionys demokra
tai, bet krašte jie nebeturi va
dų. ,

♦ Portugalijos lakūnai išgel
bėjo Algarvės miestelyje užda
rytus komunistus. Jie įsibrovė į 
vieną salę, neturėdami leidimo. 
Pradėję rinktis komunistų prie
šai juos gerokai apdaužė. Jeigu 
ne lakūnai, tai vargu jie būtų 
išsigelbėję nuo supykusios mi
nios.

Japonijoje policija suėmė 
1,285 japonus, įsitraukusius > 
organizuotas vagystes.

Sovietai Pacifike 
alarmuoja Japonus 
TOKIJO. — Sovietų Sąjungos 

PacĖfike esančio karo laivyno 
pajėgumas savo laivų skaičiu
mi tonažu, povandeniniais lai
vais pralenkiąs JAV-bių 7-jį f lo
tą, alarmuoja Japonijos jnilita- 
rinius sluoksnius,. rašo j aponų 
laikraštis Tokijo Shimbun. Bet 
Amerikos laivynas turi pirme
nybę oro pajėgomis, užtikrina 
laikraštis. “Jungtinės Valsty
bės Pacifike turi lėktuvams lai
kyti milžiniškus laivus — lėktuv
nešius, ko sovietai dar neturi.

Laikraštis toliau rašo, kad-Ja- 
pon ijos gynybos apskaičiavimu, 
sovietų ‘laivyno pajėgumas Pa- 
cifiko okeane susideda iš 755 lai
vų bendrai turinčių apie 1.2 mi
lijono tonažo, o JAV laivyno jė
gos Pacifike susideda iš 60 visų 
rūšių laivų su 740,000 tonažo. 
Bet laivyno aviacijos Vakarų 
Pacifika karinių lėktuvų sovie
tai turi 350, o Jungtinės Valsty
bės turi 500.

CHICAGO. — Penktadienio 
audros metu perkūnas nutrenkė 
žmogų automobiliams pastatyti 
aikštėje 5147 S. Indiana avenue. 
Perkūno užmuštas Robert New
ton, gyvenęs 5238 S. Indiana 
Avė., kuriam žaibas sudeginęs 
kelnes, -batus ir kišenėje buvusį 
raktą.

-* Bolivijoje nukrito lėktuvas, 
užmušdamas 52 keleivius, dau
giausia aukštesnių karininkų 
vaikus ir žmonas.

Smarkią kalbą pasakė sen. Jacksonas 
apie sunkią miesty finansinę p«dėti 

senato banku komiteto.

pasitenkinimą, kad prezidentas 
Sadatas ryžosi Įvesti taiką Arti
muose Rytuose ir pasirašyti Si
najaus taikos susitarimą. Prezi
dentas yra Įsitikinęs, jog tai 
buvo pirmas žingsntis Artimų
jų Rytų taikiai. Dar teks vesti 
daug sudėtingų pasitarimų, bet 
Artimuose Rytuose bus galima 
taikiai gyventi.

— JAV Įtaka Artimuose Ry
tuose šiandien yra pati didžiau
sioji, — pareiškė prezidentas Sa
datas. — JAV šiandien savo ran
kose turi daugiau negu 99% vi
sų kortų.

Jis atvažiavęs Į Ameriką pa
ramos, kad galėtų atsilikęs ir 
karo metu labai nukentėjęs Egip
tas atsistoti ant kojų, pagerinti
žemės ūkį ir išvystyti 'modernią 
pramonę.

i
— Egipto santykiai su So* 

vietų Sąjunga buvo didelis ne
susipratimas, — pareiškė Egip
to prezidentas. — Sovietų Sąjun
ga teikė Egiptui paramą, (Pas
tatę Aswano užtvanką, bet so
vietų inžinieriai neapskaičiavo 
tos užtvankos pasekmių Į visą 
Nilo Deltos gyvenimą; teikė 
Egiptiečiams ginklų, bet neap
mokė Egipto karių tuos ginklus 
naudoti; reikalavo mokėti už at
vežtus ginklus, bet tuo pačiu me
tu kišosi Į Egipto vidaus reika
lus), bet ta parama buvo ne
praktiška. Atvažiavau pasitarti, 
kad galėčiau gautididelės jūsų 
valstybės galimą duoti paramą 
egiptiečiams.

Prezidenttas tuojau priminė 
apie spaudoje paskelbtą ilgą 
įvairių ginklų sąrašą, reikalingą 
Egiptui. Sadatas pareiškė, kad 
jis jokio sąrašo neatsivežė. Jis 
yra pasiryžęs kalbėti su prezi
dentu įvairiais klausimais, bet 
jis nori aptarti tiktai bendrus 
principus, o kaip ta parama 
bus duodama, — bus susitarta 
vėliau, tam tikslui skirtuose pa
sitarimuose. Prezidentas Sadatas 
pareiškė pasitikėjimą JAV, pre
zidentu Fordu ir JAV pareigū
nais. Patyrimas jam sako, kad

amerikiečiais galima pasitikėti.
Pasikalbėjęs su prezidentu 

Fordu, Egipto prezidentas pada
rė plačius pareiškimus spaudos 
klubo nariams, išdėstydamas sa
vo kelionės tikslus ir viltis.

Gen. Frankui nėra 
vilties pagyti

MADRIDAS. — Daktarai ma
no, kad generalisimo padėtis yra 
beviltiška, nors jis kartais-ir 
pagerėja. Pačioje Ispanijoje 
vis didėja spaudimas, kad ofici
aliai būtų Įvestas Į valdžios sos
tą numatytasis Įpėdinis princas 
Juan Carlos de Burbon, 37 m. 
amžiaus.

Vado “pašventinimas” gali bū
ti pravestas keleriopu būdu: ga
li tai padaryti pats gen. Franko 
savo parašu, kariuomenės gene
rolai su kabineto nariais arba 
teisėtu konstitucijos keliu. Kon
stitucijos kelias yra kiek pai
nesnis.

— Ispanijos kariuomenės ir 
kitos .jėgos yra pasiruošusios 
betkokiems Įvykiams, — pareiš
kė Itn. gen. Carlos Franko Gon- 
zales-Llanos, Galicijos regijo- 
no milicijos naujai prisaikdintas 
vadas. Pogrindžio jėgos tuo tar
pu laikosi ramiai, lyg kažko 
laukdamos, jei iš viso jų ten yra 
susiorganizavusių.

Bilijoniniai turtai
glūdi okeanų dugne

MIAMI, Fla. — Jūrų ir okea
nų dugne glūdi po vandeniu mil
žiniški mineralų turtai. Naujau
siais tyrimais, nustatyta, kad po 
vandeniu guli bilijonai tonų 
magnezijos, nikelio, kobalto, va
rio ir kt.

Indijos okeane po 4-5 kilo
metrų gilumo vandeniu tų mi
neralų susekti milžiniško didu
mo luitai. Ramiajame arba Pa- 
cifiko okeane turtai net tono
mis apskaičiuoti — okeano dug- 

Į ne esą 1656 milijardai (bilijo
nai) luitų, būtent apie 358 bili
jonai tonų magnezijos, 207 bi
lijonai tonų geležies, 43 bilijo
nai aliuminijaus. 15 bilijonų to
nų nikelio. 8 bilijonai vario ir 
10 bilijonų tonų cinos.

■» Argentinoje peronistai pa
grobė du vokiškų automobiliui 
pardavinėtojus, reikalauja stam
bios pinigų sumos.

Vėsu, debesuota.
Saulė teka 6:18, leidžiasi 4:50.



LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

XU-JI METAI NR. 39 (523) .

važiavimo Prezidiumas. Pasirodęs Suv. biuletenis nr. 2 skelbia 
kandidatų ir dalyvių sąrašus ir kai kurių vadovų pasisakymus. 
Dėl permažo dalyvavimo, trijų rajonų (Anglijos, Pietų Amerikos 
ir Vakarų Vokietijos) sueigos buvo Prezidiumo išjungtos iš šio 
suvažiavimo vyksmo.

Visuose susibūrimuose vyksta pokalbiai

LSS SUVAŽIAVIMO TEMOMIS
511 dalyviu — labai įspūdingas netikėtas skaičius

Nuostabiai kruopščiai ir įtemptai dirba šių metų LSS Su-

Suvažiavimo dalyviai, 

vadovaujantis komplikuota 
formulacija, turėjo būti išskirs
tyti net į aštuonias kategorijas: 
t !os,* kurie dalyvauja Brolijos 
(B), Seserijos (S) ir Ak. Skautų 
Sąjūdžio (A) sueigose, tuose, 
kurie dalyvauja Brolijos ir Aka
demikų (B&A) ir Seserijos ir 
Akademikų (S&A) sueigose, ir 
tvos, kurie, nebūdami skautinin
kais arba Akademiku vienetu 
atstovais, gali rinkti tik pagrin
dinius Sąjūdžio vadovus, bet ne 
kitus LSS pareigūnus (B&Ak, 
StAk, ir Ak kategorijos). Da
lyvių tarpe todėl matome pen
kiasdešimt metų amžiaus atsa
kingų pareigų inžinierių, 1974 
m. LSS Tarybos posėdžių pata
rčių. knygos autorių, kuris ne
gali rinkti Sąjungos vadovų. Ma
tome taip pat dalyvį kuris, ne- 
parodęs, kad turi žalią kakla
ryši, dalyvauja tik Ak. grupėje... 
Vienas dalyvis, pažymėtas “g” 
laipsniu, kuris, turbūt, reiškia 
“gintare”, o ne nebeveikiančios 
Korp! “Gintaro” atstovavimą. 
Kai kurie dalyviai neparodo ir 
jokio laipsnio, nors tai buvo re
gistracijoje reikalaujama.

Įdomu palyginti dalyvių skai
čius: daugiau pusės (53%) yra 
iš JAV Vidurio rajono. Mote
rys sudaro persvarą (53%). Tai
gi, tiek Vidurio rajonas, tiek 
moterys galėtų, susitarę, lemti 
rinkimus. Įdomumui pateikia
me dalyvių paskirstymo lentelę.

žiūrint į Akademinio Skautų 
Sąjūdžio dalyvius

Jie šiemet sudaro įspūdingą 
skaičių — 141 (1972 m. LSS 
Suv. registracija rodė 122), ku
rių 80% yra vadovai Brolijoje 
ar Seserijoje, o 32, nors subren
dę amžiumi, dėl skautininko 
laipsnio neturėjimo ar nenurody- 
mo, ar nebūdami vienetų atsto- ■ 
vais, dalyvauja tik ASS vado
vų rinkime. 14 iš jų, tačiau, yra 
parodyti, kaip pilnateisiai Bro
lijos ar Seserijos dalyviai. Be 
abejo, 1970—1972 metais Aka
demikai rodė 221 pilnateisį narį 
(t. y. už visus trejus metus mo
kėjusius nario mokesčius), ir 
reikia spėti, kad tik apie pusė 
akademikų įsiregistravo šiuose 

1975 m. Lietuvių Skautų Sąjungos suvažiavimo 
dalyvių pasiskirstymas

rinkimuose. Įdomu būtų patir
ti, koks procesas Brolijos ir Se
serijos vadovų dalyvauja šiuose 
rinkimuose?

Akin krinta ir faktas, kad dau
gelis žinomų vadovų Suvažiavi
me nėra įrašyti dalyviais. Ryš
ku ir tai, kad 1972 LSS Suv.
daugumas ASS kandidatą, kurie R. Vasiui išsikėlus iš Clevelan- 
nebuvo išrinkti, šiemet Sąjū- do, tunto vadovavimą vėl per- 

džio sueigoje nedalyvauja. Gal ėmė ps. V. Staškus. Tunto šu
tai rodo, kad, varžybų nelaimė- eigos vyksta kas pirmadienį. Tė
ję, jie nustojo savo šakos gyve-. vai, kurių vaikai norėtų įstoti į 
nimu domėtis ir pasirinko dėme-: skautų organizaciją, tesikreipia 
sį kreipti Brolijon ar Seserijon, I į tuntininką ps. V. Stoškų 731- 
arba iš LSS darbo pasitraukė.

V erta pažiūrėti į 
kandidatuojančius

Kai kurie, atrodo, LSS gyve
nime didelės atsakomybės netu
rėjo, bet jos vietoje rodo įspū
dingus ir nesenus universiteti
nius laipsnius. Balsuotojui rei
kės pačiam sverti, ar kandida
tas, pvz. VS pavadotojo parei
gom, yra pakankamai patyręs, 
kad pajėgtų vykdyti VS parei
gas, jeigu tai kadencijos laiku 
būtų reikalinga. Kandidatų bio7 
grafijose taip pat trūksta ir la
bai svarbaus apibūdinimo, kuris 
kiekvienam rinkėjui yra svar
biausias — ar žmogus yra pa
reigingas ir darbštus, ar jis tik
rai yra skautiško tiesaus kelio 
sekėjas, principinis ir nuoširdus 
skautas? Krinta akin taip pat, 
kad dešimt kandidatuojančių ne
siteikė pateikti asmeniškų ži
nių. Jei jie dabar tiek skiria dė
mesio, tai kokio darbo reikės iš 
jų laukti išrinkus juos parei
goms ?

Yra dar vienas įdomus pa
stebėjimas praeities 

atžvilgiu

Kai 1972 m. LSS Suvažiavi
me kilo ginčas, kad rinkimų by
las turi spręsti besibaigiančios 
kadencijos LSS Garbės Teismas, 
kad, vienam nariui kandidatavus 
į LSS Tarybą, tai nėra įmano
ma, ir bylos buvo parduotos nau
jai išrinktas GT. šiemet, tas pat 
IJSS pirmininkas, pristatydamas 
savo kandidatūrą Tarybos na
riu, argumentuoja, kad vykdy
damas LSS Tarybos nutarimą, 
jis du mėnesius po rinkimų tu
rės pasilikti LSS GT ir tik po

SKAUTININKAS KUN. G. KIJAUSKAS, SJ, 

Clevelando Nauj. parapijos klebonas, taria žodį Seserijos vado* 
viy suvažiavime, įvykusiame rugsėjo 27—28 Clevelande.

V. Bacevičiaus nuotr.

VEIDAI 
IR

DARBAI
Truputis iš Clevelando. 

Skautininkų Draugovė išsirin
ko naują valdybą, ir pradėjo vei
klius darbo metus. Pirmininke 
išrinkta v. s. Stefa Gedgaudienė. 
Į valdybą įeina narės: Regina 
Nasvytienė, Dalia Orentaitė ir 
Stefa Radzevičiūtė.

Pilėnų tunto tuntininkui ps.

VYRIAUSIAS SKAUTININKAS v. s. PETRAS MOLIS, 
rugsėjo 20 Clevelande Lietuvos Prezidento Antano Smetonos ir 
jo žmonos-Sofijos palaikę į mauzoliejų perkėlimo apeigose pasi

rašo aktą.
V. Bacevičiaus nuotr.

to dalyvautų Taryboje. Reikia 
taip pat pastebėti, kad LSS iž
dininkė, pateikdama trejų me
tų apyskaitą Suvažiavimui, ją 
mokėjo labai vykusiai panaudoti 
ir savo, kaip kandidatės Į Tary
bos narius, kvalifikacijai prista
tyti.

Kaip bebūtų, 511 LSS Su
važiavimo dalyvių yra Įspū

dingas skaičius
Reikia linkėti, kad Suvažia

vimas būtų darbingas, kad daly
viai jaustųsi kruopščiai atsakingi 
savo balsus žymėdami ir kad 
siūlytojai patobulinimams Są
jungos gyvenime rūpestingai at
skirtų, kurie pastebėtų negero
vių simptomai yra Sąjungos sis
temos kaltė, o kurie pasirodo dėl 
darbo vykdytojų kaltės.

1>SS Suvažiavimo dalyvių at
sakomybė yra nemažesnė kaip 
ir kandidatuoti pareigoms. Abu I 
veiksniai turėtų būti vykdomi 
su kuo didžiausiu dėmesiu, rim
timi ir nuoširdumu, vengiant 
emocijų, asmeniškumų gerai 
susipažinus su reikalų esme.

To ir linkime. Liūtas Grinius

3906, v. s. V. Bacevičių 481-10116 
ar R. Belzinaką 531-4607.

x Washing!ono Pušyno drau
govės vadovė ps. Jolanta Rasla- 
vičiūtė nuo rugsėjo 14 d. pasi
traukė iš pareigų. Nauja va
dove paskirta s. Aldona Bačkai- 
tienė. Naujosios vadovės adre
sas: 933 Leigh'Mill Rd., Great 

I Falls, Va. 22066.
X Atlanto Rajono vadovų-vių 

suvažiavimas įvyks lapkričio 1 
d. Waterburyje, Vyčių namuo- 

, 48-45 Congress Ave. Visi va
dovai kviečiami dalyvauti. Va
dovės prašomos paruošti ir su 
savim atsivežti savo trijų metų 
veiklos apžvalgą.

Dar viena mokytoja, išau

gusi iš skaučių eilių. Rasa So- 
daitytė-šiultienė rugpiūčio mėn. 
baigė Ohio State Universitetą. 
Columbus, 0., per 3.metus įgy- 
dama Bachelor of Arts diplomą 
sociologijos srityStudijuoda
ma, Rasa buvo univ.-to dekano 
garbės sąrašuose.

Studijas pradėjusi Queens 
College New Yorke, kur yra bai
gusi lituanistinę ' Maironio var
do mokyklą, čia ji aktyviai reiš
kėsi lietuviško jaunimo eilėse: 
skaučių organizacijoj, sporte 
(tinkliny), 12 vasarų dalyvavo 
Putnamo seselių mergaičių sto
vykloj kaip stovyklautoja, pa
dėjėja ir pagaliau mokytoja, ei
lę metų šoko Jadvygos Matulai
tienės vadovaujamoj tautinių šo
kių grupėj.

Rasa ištekėjusi už JAV karo 
aviacijos kapitono Arūno šiultės 
ir šiomis dienomis persikėlė į 
naują darbovietę Maine valsty
bėj. Artimiausi jų kaimynai lie
tuviai dabar bus Tėvai Pranciš
konai Kennebunkport, Me. Nau
joj vietoj Rasa sieks magistro 
laipsnio socialogijos srity.

jPRIE
I LIEPSNOJANČIO

LAUŽO
Rinkimų karštlige susirgo skautinin

kas Juozas Toliušis ir spalio 26 d. Chi- 
cagos skautininkų-ių 25 metų šven
tėje i viską pažittrėjo iš linksmosios 
pusės. Ligoniui tebūnie atleista ir už 
poetinius negalavimus.

nodom kumštį po panosiais: 
Renkam organus naujuosius, 
šaukiam, rėkiant, skundus rašom 
Ir atsiprašyt neprašom.
°rie Niujorko ten Bobelis.
Renkasi valdžion bobelės. 
Biuletenį bando smulkint 
Ir gudrius vadus apmulkint.
Bėdoje Regių Irena:
Kaip sudėt visus į sceną? 
“Draugas” duoda pusę lapo, 
O tų norinčių — per kapą.
Gudriai daro tik Vosylius.
Be reklamų jojo skyrius.
Deda tik raštus Bobelio 
Ir rinkiminio kromelio.
Brolis Česlovas Toronte
Pasiruošęs eit į frontą 
Sąjūdis jam išpuikėjęs
— Į profesorius išėjęs.
Česlovai, apsigalvoki
Ir studentų nevanoki.
Nes, jei Sąjūdis išjotų,
Garbės Teismas bankrutuotų.

Kidolienė prie Atlanto
Irgi seniams ima vantą. 
Sako: traukitės iš kelio 
Ir nevarginkit Bobelio!

•Mūs Albina medaliuota
Į Tarybą eis su šluota: 
Pasiraičiusi rankoves, 
žada garbę gint ramovės.

Visus ima nustebimas:
Nėr Juodelio šiuos rinkimuos!
Bronius kitur įsivėlė — 
Dabar šoka lenciūgėlį.

Eidukienė lūpą kanda, 
Nusivylė ji komandom. 
■Sako, kad komandos šleivos, 
Jeigu neina per vadeivas.
Broliui Alfonsui Samušiui 
Atsibodo savi “šiušiai” —

Kviečiame j Felikso Vaitkaus skridimo 40 metų sukakties

BANKETĄ I 
Sekmadienį, š. m. lapkričio 16 d. Į 

POLONIA GROVE SALĖJE...  J
4604 ARCHER AVĖ.

Į 
(Prie 46-tos gatvės), Brighton Parke

a ' ' I< • M

Prisiminsime transatlantinio lakūno FELIKSO VAITKAUS ! 
prieš 40 metu skridimą per Atlantą ir kelionę i Lietuvą. j

I
. VAKARIENE, - -

MENINĖ DALIS : .. ji

IR ŠOKIAI
Orkestrui vadovauja — G. JONIKAS. Pradžia: 4 vaL popiet... J

\ *11
-i- .‘ ' J i

Vakarienė su šampanu asmeniui 10 dol. į

MINĖJIMĄ RUOŠIA NAUJIENOS

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu 

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 ,

arba telefonu HA 1 - 6100.

Bus didelė Felikso Vaitkaus skridimo dokumentų paroda. 
Pranešimas, kaip tas skridimas buvo suorganizuotas. ;• t '

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE '

Siūlu jis su kitataučiais 
Pasikeisti savo plaučiais.
Eimantas — jis kanadietis, 
Tikras sąjungos partietis: 
Skautų Aidą organuoja 
Ir po Eglute rikiuoja.
Kidolienei — kad ją smilgos— 
Mūs’ kadencijos perilgos.
■Jeigu kas jas apdorotų, 
Niekas veiklos neterliotų.

Masiokienę Eveliną
FSografijos kankina: 
Prašo ji spaudos lapelių 
Ir rinkiminių pletkelių.
Brolis Nedas baido kipšą, 
Bara vyčius už tą šlipsą.
Ei, jūs vyčiai, nekvailiokit, 
Nedo šlipsą atiduokit.
Tallat Kelpša jau įprato: 
Griebia pinigus ir krato. 
O įgavus patyrimo, 
Vėl į valdžią noras ima.
Garbę brolių gins mūs Vladas, 
Senas jūrininkų vadas.
Gal, įgavęs naujo grunto, Jis iš
gelbės būdžius tunto.
Nesuprantame Vijeikio, —
Ką jis prieš rinkimus veikia? 
Turi spaustuvę ir štabą, 
O nutilęs kaip “kvaraba”.

Skautininkas JUSTINAS KIRVELAITIS, 

šiemetinės Chicagos iLrtuanicos tunto Laisvės sto
vyklos viršininkas, Rako ąžuolyne Su stovyklos

štabu. .

Karaliūnui didi bėda —
Reikia rungtis pri«6 susiedą: 
Abu priemieačiuoB gyvena, 
Abu sąjūdžiu plavena.
Sąjūdžio Garbės ministras 
Bus jau Germanas (filistras). 
Jis raštingas — vedė Vytį, — 
Priešus jis mokės nuvyti.
Seserijoj gaudžia ragas: 
Kandidatės — iš Chicagos. 
Visuos tuntuos sumišimas 
— Ir iš kur tų vadžių imas ?

Kur visus čia suminėsi — 
Nei atminsi, nei atspėsi! 
Kol vadų vardus susemsiu, 
Ir pavargsiu ir pasensiu.
Gera neiti į tribūnas — 
Pailsės dvasia ir kūnas. 
Lengviau kitus pavanoti — 
Prašome už tai paploti!

J. Toliušis

Topografijos uždaviniu dalyvės (Washingtono ir Philadelphijos sesėj) su 
instruktorium broliu ii Clevelando.

V Mastaičio nuotr.

Rajonas

Dalyvių kategorija
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Brolija (B) 172 1 23 21 0 39 77 12
Brol. & ASS (B<tA) 51 0 3 2 1 8 31 7
Brol. & tik ASS (BAAk) 4 0 0 0 0 0 4 °
Seserija (S) 198 0 13 30 1 48 98 9
Sės. & ASS (S&A) 46 0 1 0 0 5 34 6
bes. & tik ASS (S&Ak) 10 0 0 1 0 0 9 0
ASS (A) 12 0 0 0 0 0 6 6
tik ASS (Ak) 18 0 0 1 0 2 13 2(

511 1 40 55 2 102 272 42 Į
Sumos

Brolija 227 arba 44 G iš 511
Seserija 254 arba 50% iš 511 (tik A ir Ak da-
Sąjūdis 141 arba 28% iš 511 lyvių parodyta
Moterų 273 arba 53 'y iš 511 30, arba 6% iš
Vyrų £33 arba 47% 13 r v v 

ai a 511)
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J. VILIUŠIS

Nereikalingas ir neprasmingas darbas
- “Lithuanians in Canada” knyga
(Tęsinys)

XXI
“Lithuanians in Canada” pa

sirodžius knygų rinkoj, buvo ke
letą pasisakymų spaudoj apie tą 
veikalą. Tarp kitko viena nuo
monė buvo pareikšta ir “Nepri
klausomoj Lietuvoj”. Straipsnio 
autorius, pareiškęs keletą nei
giamų pastabų, pastebėjo, kad 
pagrindinai tišrecenzuoti tą kny
gą, reikėtų parašyti bent dvi to
kias knygas. iSu ta nuomone 
tenka sutikti.

Neturint laiko ir galimybės, 
reikia studijas trumpinti. Dėl
to ir praeitam rašinio perskyri
me nesustojau ilgiau dėl visos 
eilės paskelbtų knygoj organi
zacijų, kai kurių net kilmė dar 
iš nepriklausomos Lietuvos lai
kų ir čia tik atsikūrusių Kana
doj. 0 išvardinta organizacijų 
gana daug: liet, studentų, skau
tų, įvairių klubų; ištisos eilės 
draugijų — labdaros, sūnų ir 
dukterų, įvairių kanadiškų lo
žių; jau mums gerai pažįsta
mų sąjungų — šaulių, kūrėjų sa
vanorių, -Kan. Lietuvių vetera
nų ; įvairių fondų; kultūrinių 
org. — bažnyčių, vienuolynų, 
liet, salių ir namų; vasaros sto
vyklų ir t.

Visur skaitome ir asmenų są
rašus. Nėra jokios galimybės 
tai patikifiifti. Reikia manyti, 
kad ir knygos autoriam buvo ne

įmanoma visa tai smulkmeniškai 
ištirti. Gauti iš- visur surašyti 
daviniai buvo patalpinti į knygą. 
Bet tais pat motyvais reikia 
pabrėžti, kad tai liečia tik mūs 
pačių vidaus organizacijos rei
kalus, neįdomi ir anglams, dėlto 
galėjo nepatilpti ir į knygos pus
lapius.

Toliau knygoj 285 psl. iki 283 
psl., skyriuje, paskirtam mūsų 
konsuliariniam ir diplomatiniams j 
reikalams, labai gerai, kad ir 
trumpai pabrėžta, kad Lietuva 
atgavo savo laisvę ir nepriklau- ’ 
somybę 1918 metais ir jau 1922 
metais buvo pilnatdisis Tautų 
Sąjungos narys (Anos garbin
gos Tautų S-gos, kurios būsti
nė buvo Šveicarijoje, prie Lema- 
no ežero. J. V.) ir keletą dau
giau kitų politinių įvykių, stei
gimus konsulatų ir ištisos eilės 
tarptautinių sutarčių su Lietu
vos atstovų parašais. Čia vėl ga
lėjo būti suminėtos trumpai mū
sų laisvės kovų ir pagrindiniai 
istoriniai priešai!

Tik staigiai, nei iš šio n ei iš 
to, kaip perkūnas iš dangaus, 
atsirado masinė lietuvių imigra
cija į Kanadą 1926—1928 met. 
ir jų reikalams buvo jau paskir
tas pirmas konsulas..., dėl tos 
“masinės” imigracijos, anksčiau 
aptartos.

Nuoseklu iš eilės, čia reikėjo 
paminėti Lietuvos didžiausios 
tragedijos pradžią, kai du di

Naujos konstrukcijos vandeniu šaldoma turbina, naudodama pras
tesnės rūšies aliejų, padvigubina savo pajėgumą. Iki Šio meto nau
dojamos turbinos galėjo veikti iki 1,000 Farenheito laipsniy, tuo 
tarpu naujai pastatytoji gali išlaikyti 2,000 laipsniu karštį. General 
Electric bendrovės technikai ir inžinieriai tikrina Schenectady, N, 

Y., išradimy ir patobulinimy centre pastatytą turbiną.

šveicaro Įmyga apie Lietuvą i tas, kai jis bėgu iš savo įs 
kuris prieš lai vizitavęs de

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

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis .perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge- 

-Įę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
’kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 

šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, HI. ,60608.

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja Ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.'

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
: > 1. J. AuffuztiIfyH-ViIčIOnleni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 128 psl. Kaina SI.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psl. Kaina S2.00.

3. Bvfku Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL 81.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina 83.00.
5. Kloopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. 32.00.
8. AnatoIIIus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. 82.00.
7. Nadas RastenlSj TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis 85.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių Šilelis”, vertimas. 42 psl. 82.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL 81.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, 83.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga, 152 psl. 82.50.
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL. 81,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. S1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl„ S1.00.
15. Elena Turn i*nė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. 82.50.
18. Alfonsas Tyruolis- METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. S3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psL $1.00.
■ 18. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. 83.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 
rištinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

džiausi pasaulio žmogžudžiai — 
Stalinas ir Hitleris — 1939 m. 
rugpiūčio mėn. 23 d.’ pasirašė 
grobimo svetimų žemių sutartį, 
kurios pasėkoje Stalinas smurtu 
okupavo Lietuvą 1940 m. bir
želio mėn. 15 dieną. Tą vergijos 
pradžia knygoj turėjo būti stam
biomis raidėmis atžymėta!

Apie tą Lietuvos okupaciją 
knyga tik praeinant prisimena, 
kad ji prasidėjo 1940 metais ir 
kad sovietai panaikino visas 
politines partijas, palikdami tik 
vieną komunistų partiją. Panai
kintų partijų turtas buvo nusa
vintas ir daugelis jų vadų bu
vo areštuoti, kalinti ir deportuo
ti Į Sibiro vergų stovyklas, čia 
knyga pasakė ne viską! Tai pra
šosi patikslinimo...

Tos anksčiau minėtos sovieti
nės priemonės buvo taikomos 
ne tik partijoms ir jų vadams, 
bet ir kitiems. Turtas buvo 
atimtas iš visų. Areštai, kan
kinimai —. kasdieninis reiškinys 
iki paskutiniųjų dienų. Depor
tuojami į Sibiro vergų stovyklas 
buvo visokių kategorijų žmonės: 
ūkininkai, kunigai, darbininkai, 
moterys ir net vaikai. Tik nedi
delis jų procentas atliko gyvi, 
■kuriems, po Stalino mirties, bu
vo leista grįžti į savo tėviškes 
Lietuvoj. Ir tai dažnai neteku
siems sveikatos — invalidams. 
Jei apie tai jau buvo rašyta 
aukščiau, bet šioj vietoj knygo; 
galėjo būti pakartota...

Tačiau knyga, suminėjus mū
sų lietuvių sporto klubus, rung
tynes ir laimėjimus (Kanados 
anglų jaunuomenei tai bus tik
rai pats įdomiausias skyrius. J. 
V.), patiekia mūsų profesiona
lų gan smulkią statistiką, kai 
kurie specialistai išvardinti pa
vardėmis ir įdėti jų atvaizdai, 
kitų gi vėl paduota tik pliki skai
čiai.

Reikia manyti, kad patiekti 
daviniai atitinka tikrenybei. Pa
skutinis knygos skyrius pašvęs
tas mūsų ekonominiams reika
lams (žiūr. 331—349 psl.). Rei
kia pasidžiaugti, kad šioj vietoj 
buvo pademonstruotas, statisti
niai darniai paremtas laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos (1918 
—1940 m.) ekonominis gyveni

—----------- ------------------------------------------------- --------- '----------------------------------------------- \

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato p«L, daug paveikslų. Kaina 12.00.

Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupė*, užsakiusio* 10 ar daugiai; egscmpllorių. 

nemoka palto persiuntimo Išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose artla pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adrese

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

mas. Sveikais pagrindais, nuolat 
progresuojantis, šalies ūkis, bu
vo daugumoje organizuotas ko- 
operatyviniais pagrindais, kurių 
nariais buvo patys gamintojai — 
ūkininkai. Čia pat patiektas 
svarbiausių kooperatyvų sąra

šas.
' Žemiau patiekti kai kurie da
viniai apie mūsų ūkininius rei
kalus čia Kanadoje — biznį, ban
kelius, farmas, nekilnojamą tur
tą ir jo vertes ir t. t.

Prieš užbaigiant, prašosi dar 
pora pastabų. Pirmiausia, be
vartant tos knygos lapus, meta
si į akis, kai kurių asmenų at
vaizdai, pakartoti keletą kartų, 
o jų pavardės dar dažniau. Man, 
rodos, turėjo būti to išvengta, 
nes čia yra ne autobiografinis 
veikalas.

Bet mus stebina tai, kad sto
rokoj knygoj nesurasta pakan
kamai vietos' patiekti kiek di
desnio formato mūsų nepriklau
somos Lietuvos visų trijų pre
zidentų paveikslus: A. A. Stul
ginskio, K. Griniaus ir A. Sme
tonos. Ak, tai yra asmens tarp
tautinės reikšmės, ir neatskiria
mai susiję su mūsų tautos isto
rija. Tuo tarpu ne tik nėra jų 
nors smulkesnių biografijų, 
bet... net ir net nepaminėti. Tai 
tikrai sunku suprasti! A. Stul
ginskis, gim. Kutalių k. Kalti
nėnų valse. Tauragės apskr. 1885 
m. II 26 d. — Sibiro tremtinys; 
K. Grinius gim. Selemos-Budos 
k. Sasnavos valse. Marijampolės 
apskr. 1866 m. XII 17 dn mi
rė Čikagoje 1950 m. VI 4 d.; A. 
Smetona, gim. Užulėny k. Taujė
nų valse., Ukmergės apskr. 1885 
m. II 26 d., mirė Clevelande 1944 
m. I. 9 d.

Jei Kanados šimtmečio komi
sija kišosi Į knygos redakcijos 
turinį, ir neleido spausdinti, kas 
mums svarbu, — tai reikėjo 
atsisakyti jų globos ir knygos 
visai nerašyti. Gal dėlto nei lat
viai, nei lenkai, nei estai, nei ita
lai — tą šimtmečio proga apie 
save knygų nerašė.

Gal ir dėlto, kai aš parašiau 
straipsnį į “Neprikl. Lietuvą” 
prieš tos knygos projektą, ir 
buvau užvardinęs “Nereikalin
gas darbas”, tai “N. L.” redak
torius a. a. J. Kardelis dar pri
dėjo “ir neprasmingas darbas”, 
reikia suprasti, kad jis irgi bu
vo nusistatęs prieš tą knygą, 
nors jo pavardė įrašyta į re
daktorių tarpą.

Kaip teko patirti, kad tos kny
gos tiražas nebuvo didelis, gal 
truputį virš 2,000 egz. Tačiau 
platinimas nebuvo pasekmingas 
ir keletą šimtų egz. dar esą likę.

(Pabaiga)

P?rno laikraštis Der Bund i 
1975 balandžio laidoje atspaus-1 
dino apžvalginį straipsni apie; 
žinomo šveicarų rašytojo dr. 
Vzins Rychener knygą ”... und 
Estland, Lettland, Litauen? 
Eindrūcke aus deni freien Do
kumente aus dem Sowjetishen 
Baltikum” (.... o Estija, Latvi
ja, Lietuva? įspūdžiai iš lais
vojo ir dokumentai iš paverg
tosios Baltijos) Knygą leidžia 
Herbert Lang leidykla.

Pats straipsnis pavadintas 
“Alles nur ein Zwischenfall” 
(Ar vien tik incidentas?), 
čia autorius daro aliuziją į 
1973 m. vasarą Helsinkyje vy
kusią Europos Saugumo ir 
Bendr. Konferenciją ir joje 
įvykusį “incidentą”, kai estų, 
latvių ir lietuvių vadai egzily- 
je mėgino iškelti Konferenci
joje jų pavergtų tautų, buvu
sių Tautų Lygos narių, bylą, 
už ka buvo areštuoti ir ištremti 
iš Suomijos. Autorius pastebi, 
kad konferencijoje dalyvavu
siems užsienio reikalų minis
trams tas incidentas anaiptol 
nebuvo malonus. Neparankus 
jis buvęs ir laisviesiems Vaka
rams, kur į konferencijoj, ir 
taip vadinamą detente buvo no
rima žiūrėti pro ružavus aki
nius.

Todėl tas incidentas buvęs už 
tušuotas kiek galima. Toliau 
seka Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos okupacijos ir priverstinės 
inkorporacijos į Sovietų Są
jungą aprašymas. “Stalinas 
mirė. Bet sovietiškas vilkas te
bėra gyvas. Jis daug perdaug 
prisirijęs. Suvirškinti jam rei
kia laiko. Kaž kas jį slegia. Bet 
jis turi laiko, daug laiko. Nie
kas neturi jam trukdyti. Todėl 
jis nuduoda esąs taikingas, 
kviečia kitus žvėris į konferen 
ciją. Jis yra už saugumą ir 
bendradarbiavimą. Incidentai 
kaip Helsinkyje jam labai ne
parankūs”.

Dr. Rychener pasakoja, kad 
laikotarpyje nuo 1930 iki 1939 
metų jis yra ne kartą lankęsis 
Baltijos valstybėse. Nepapras
tai šiltai aprašo Lietuvą, jos 
gamtą, žmones. Straipsnio 
skyrelyje “Trys kalbos — trys 
tautos”, autorius nagrinėja

estų latvių ir lietuvių kalbas, 
iškelia jų savitumą, duoda pa
vyzdžius: “Dievas davė dan
tis, duos ir duonos” ir kt. Lie
tuvių kalbą vadina skambia ir 
melodinga, seniausia visų gy
vųjų indoeuropiečių kalbų. Ci
tuoja žymaus indoeuropiečių 
kultūros profesoriaus Meilletes 
tvirtinimų: “Kas nenori iš gy
vųjų žmonių lūpų išgirsti kaip 
galėjo skambėti sena indoeuro
piečių prokalbė, teeina ir klau 
sosi kaip kalba lietuviai kai
miečiai”. (E-)

NUŠAUTAS FILIPINŲ 
PREZIDENTO ASISTENTAS

MANILA. (AP). — Filipinų 
prezidento F. E. Marko asisten
tas ir filmų priežiūros komiteto 
pirmininkas Guillermo C. de 
Vega tapo nužudytas preziden
tūros kieme, 200 jardų atstu nuo 
rūmų. Mirė nuvežtas į ligoninę. 
Policija apsupo tuojau plačią 
apylinkę ir atsisako ką nors pa
reikšti spaudai.

Žuvusiojo sekretorė Lucy 
Long sako, kad filmų gaminto
jas Antonio Arces buvo suiin-

Nužudytas de Vega Amerikoje
Pereitą vasario mėnesį de Ve

ga, prezidento Marko siųstas, 
lankėsi Amerikoje ir matėsi su 
laikraštininku Primitivo Mija- 
res San Francisco mieste, kuris 
anksčiau palaikęs Filipinų prez. 
pusę, bet dabar pradėjęs prieš
tarauti įvestam Filipinuose karo 
stoviui.

Mijares nuneigia, kad jam 
buvo pasiūlytas kyšis, kad ne
liudytų US kongreso apklausi
nėjime apie Filipinų civilinę 
piliečių teisę.

Tačiau Mijares pripažįsta, jog 
jis anksčiau gavęs 45 tūkst. do
lerių, kad įsteigtų filipinų val
džiai palankų laikraštį ir sektų 
prieš prezidentą Markos nusitei
kusius filipiniečius. V.

JEI “NAUJIENAS” TU

SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESA.

SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. , Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išaugintu Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES - |
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 1 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto, politiką. 102 psl. Kaina 81.50. I

Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: •

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

rag-,.

t •

- Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

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

1>23 metd*. TeL 421-307#

Įgtaiffoc pleCaoM kiemu automobHiama putatytL

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

7%%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

t
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Kojelio palaidi barščiai
Juozas Kojelis, įtakingas frontininkų veikėjas, 

mėgtsa veikti. Jis telefonuoja, laiškus rašo, straipsnius 
klijuoja, rezoliucijas siūlo, kalbas sako, bet visa jo veik
la yra tiktai palaidi barščiai. Kelis metus jis rašė ir ruo
šė rezoliucijas. Numeruotas rezoliucijas jis siuntinėjo 
į kongresą, bet iki šio meto nei viena nėbuvo pravesta 
Jis net laikraščiams rašinėjo apie numeruotas savo rezo
liucijas. Bet kai tos rezoliucijos buvo padėtos į stalčių, 
o vėliau išmestos, tai apie tai pats Kojelis nenori prisi- 
minti- . i ' ; ' > ■ i

Vėliau Kojelis “rinko” Kalifornijos respublikonų 
partijos- narius į JAV kongresą. Ir vėl rašinėjo laiškus, 
prašė aukų, kalifomiečiams išrinkti. varė didelę rinki
minę kampaniją viename Ilinojaus lietuvių dienraštyje, 
bet nieko neišrinko. Kaip jo veikla, taip ir rinkiminė 
kampanija buvo palaidi barščiai, todėl nei vienas jo re
miamas kandidatas nebuvo išrinktas Į kongresą.

Dabar Kojelis tapo tarptautinės politikos “eksper7 
tas”. Jau ne laikraščiuose, bet rimtame pranciškonų 
žurnale pradėjo savo išmintį dėstyti apie Helsinkio kon
ferenciją. Aidų ,“Iš minties ir gyvenimo” skyriuje jis 
parašė studiją' pavadintą “Po Helsinkio konferencijos”. 
Ne “išminties” skyrelis, bet “iš minties”, šiuo atveju iš 
Juozo Kojelio palaidų barščių. Pradėjęs dėstyti mirusio 
Juozo Brazaičio mintis, kurių jis nesuprato ir nepajė
gta vertinti, savo studiją baigia šitokia palaidabarštine 
išvada:

Į stybių) reikalu. The Washii gtc.: Pert dit.L /.čty 
je VIII. 7. tvirtina žurnalistai Jack Anderson ir Les 
Whitten. Kisingerio diriguojama Amerikos politi
ka nusivylė ir Amerikos lietuviai. Tik ALTa ir Nau
jienos susitarimą laiko “fine”, gal todėl, kad Helsin
kyje nebuvo teoretiškai paneigtos “laisvo apsispren
dimo” teisės. Bet teorija mūsų paguosti negali. 
(Aidai, 1975 m. rugs. Nr., 326-7 pst).
Kad visa Kojelio politinė veikla buvo ir tebėra pa

laidi barščiai, žino kiekvienas, kuris bandė sekti tą jo 
veiklą. Iš viso atrodė, kad Kojelis yra konservatyvių 
pažiūrų žmogus, visą laiką rėmęs pačius konservatyviš- 
kiausius respublikonus. Tuo tarpu šiandien, kada val
stybės priešakyje stovi taikingas respublikonų partijos 
vadas ir užsienio reikalus tvarko respublikonų pastatytas 
žmogus, tai Kojelis savo nuomonėms susidaryti vadovau
jasi liberaliniais Amerikos dienraščiais. Ar iš konserva
toriaus jis jau tapo liberalu? Ar jis politikoje nesiorien- 
tuoja, kaip nesiorientavo iki šio meto?

Kojelis tvirtina, kad Kisingeris, respublikono Nel
son Rockefellerio rekomenduotas, Niksono paskirtas ir 
prezidento Fordo paliktas sekretoriaus pareigose, buvo 
reikalingas rusų paramos Artimųjų Rytų taikai, todėl jis 

r ir atidavęs Pabaltijo valstybes rusams. Bet šitoks tvir
tinimas aiškiausiai parodo, kad iš politinės Kojelio išmin
ties liko tiktai palaidi barščiai. Jis net nežino, kad Arti
muose Rytuose Kisingeriui didžiausią paramą suteikė 
keli žydų batalijonai, sumušę, atėmę ginklus ir apsupę 
pačias stipriausias Egipto divizijas. Didžiausią paramą 
Kisingeriui suteikė Egipto prezidentas Sadatas, įsitikinęs, 
kad Izraelis laimėjo, neprasidėjęs su rusais,, pasekė žydų 
pavyzdį, išvijo rusus iš Egepto, pradėjo ieškoti Amerikos 
pritarimo ir pasirašė Sinajaus taiką: Artimųjų Rytų tai
kai Kisingeriui visai nereikėjo jokios Maskvos paramos 
ir jam nebuvo reikalo daryti bet kokias slaptas koncesijas 
sovietų valdžiai. Jeigu Kojelis šiuos faktus būtų supra
tęs, tai jam nebereikėtų be pagrindo šmeižti gabesnių res
publikonų vadų.

Jeigu demokratai pagnaibo prezidentą Fordą arba jo 
laikomą valstybės sekretorių, tai dar suprantama, bet 
kada respublikonams rinkti iš lietuvių pinigus čiulpęs 
Kojelis pradeda respublikonų vadus taip be pagrindo nie
kinti, tai jis tik parodo, kad neturi jokio supratimo apie 
politikų ir nežino, kaip padorus respublikonas privalo 
elgtis. Naujienoms nepatogu toks dalykas priminti, bet 
kai nei vienas įtakingesnis respublikonas jam neprime
na paprasčiausių elgsenos taisyklių, tai Naujienos pri- 
.valo tai padaryti.

Bet skysčiausiai barščius Kojelis paliejo tvirtinimu 
“Tik ALTa ir Naujienos (Helsinkio) susitarimą laiko 
“fine”. Ką reiškia tas jo “fine”, tai jis vienas težino. Gal 
ją supranta ir šią “mokslinę” nesąmonę praleidęs Aidų ' 
redaktorius. Naujienos niekad tokio dalyko netvirtino. 
Kiek mums žinoma, nei ALTa tokio pareiškimo nebuvo 
padariusi. Naujienos rašė, kad prezidentas Fordas Lie
tuvos nepardavė, kad jis neleido ir Kisingeriui jos par
duoti, kad Fordas ir toliau stovės Lietuvos teisių sargy- 

* 

boję, ir kad labai negražu, ypač respublikonams, be pa
grindo kaltinti Lietuvai draugingai nusiteikusios valsty
bės prezidentą. ?

“Amerikos spauda, įskaitant didžiausius New 
Yorko, Washingtono, Los Angeles ir kt. liberalinius 
laikraščius, Helsinkio susitarimus priėmė nepalan
kiai. Karčių, priekaištų prezidentui daroma ir dėl 
skriaudos, padarytos Baltijos valstybėms. Žurna
listai ir politiniai komentatoriai svarsto, kodėl 
Amerikai reikėjo Rusijai duoti beveik visa tai, ko ji 
norėjo, nieko už tai negaunant. Atsakymų esama 
įvairių, tačiau ar nebus arčiausiai tiesos, kad Ki
singeriui slaptosios diplomatijos ekspertui, labai 
rūpėjo taikiai išspręsti Artimųjų Rytų problema. 
Ar tik už Baltijos valstybes rusai nepažadėjo Kisin
geriui čia savo talkos? “Negailestingai siekdamas _
detentės, valstybės sekretorius Henry A. Kisingeris jGARSINKIT E S NAUJIENOSE 
yra nesimpatiškai nusiteikęs jų (t y., Baltijos vai-........... ..... . ... >...... .. ..................»... >

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

Taip mano Kanadoje leidžia
mas mėnesinis “Speak Up” (P. 
O. Box 272, Station “B” Toron
to), pasiremdamas už anapus 
geležinės uždangos spausdi
nama “Raudonąja Vėliava”. 
Pasak ją, pastangos sunaikinti 
bažnyčią iki šiol pilnai nėra

ta okupuotos Lietuvos minist
rą tarybos narys, draugas Mi
gutis : “Daugelis kunigą akty
viai stengiasi išlaikyti bažny
čios įtaką žmonėse, organi
zuodami slaptas berniuką ir 
mergaičią katekizmo klases, 
panaudodami jaunuolius reli
ginėse iškilmėse. Gi nelojalūs 
valdžiai ir partijai kunigai 
įkalbinėja jaunuolius būti kle- 
rikais ir skleidžia mintį pakeis-

ną kitą kunigą atsparumu — 
rezistencija... ” Ir toliau dar 
pažymi, kad yra “neutralioji 
grupė. Tai didžiausioji grupė. 
Ji yra tyli, nesidomaujanti, kas 
vyksta aplink__’’

Taigi, jau gyvenimo pragti- 
koje reiškiasi tai, ko raudonie
ji ir siekia. Ją siekiai, katali
ką ir kitą bažnyčią atžvilgiu, 
yra aiškiai išdėstyta slaptame
iiniiniiiriir. ~ ~~

ti dabar veikiančius kulto įsta
tymus palankia bažnyčiai pras
me. Yra kunigų ir specialios 
grupės aktyviai veikiančių ti
kinčiųjų , kurie laužo įstaty
mus. Mes negalime ir nepriva
lome tokiems žmanėms nuolai
džiauti”. ..

Okupuotoje Lietuvoje esą 
veikia slapti vienuolynai, ku
rių veiklą sunku susekti. Baž- 
nyčnios ypatingai stengiasi 
krikštyti vaikus' ir auklėti jau
nimą religinėje dvasioje, ir tų 
pastangų išdavoje kasmet apie 
4,000 Lietuvos vaikų eina prie 
pirmos kumunijos. Tarp 35,000 
aukštojo mokslo studentų tiki 
į Dievą ir dalyvauja maldose. 
Esą, iš 20-ties jaunuolių, pri
klausančių komunistinėms jau
nimo organizacijoms, šitai 
patvirtina. Tai matyti iš statis
tinių klausimų lapų, grąžintų 
statistikos tarnybai.

Priešreliginis policinis per
sekiojimas, tikinčiųjų bylos, 
priešreliginis auklėjimas mo
kyklose ir t. t. sustiprintai tę
siamas, bet su mažomis pasek
mėmis,. Bažnytinių iškilmių 
metu, komunistų partija suor
ganizuoja triukšmadarių gau
jas, provokuoja muštynes, tu
rėdami tikslą suardyti iškilmes. 
Dažnai sekmadieniais verčia
ma žmones dirbti arba savano
riškai viliojami sumokant dvi
gubai. Dažnai pasitaiko va
saros metu, kad milicija pa
stoja kelią tikintiesiems, va
žiuojantiems sekmadieniais į 
bažnyčią, ir verčia juos vykti 

?į kolchozų laukus darbų dirbti. 
. Kanadiškis minėtas laikraštis 
stebisi, kad nežiūrint religinio 

e persekiojimo okupuotoje Lie
tuvoje, nežiūrint į tikinčiųjų 
17-kos tūkstančių parašų po pra
šymu pasiųstu popiežiui, neat
sižvelgiant į kietą tikinčiųjų 
[pasipriešinimą religiniam per
sekiojimui, Vatikanas visiškai 
tyli, lyg niekur nieko: jokio

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS
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— Bet — nuleidus akis, patylėjusi pa
sakė Patricija — jūs jau turite merginą.

— Merginą... Ne, aš neturiu jokios mer
ginos. Tikrai neturiu tokios, kurią aš my
lėčiau. Jūs, tur būt, galvojate apie tą. su 
kuria aš buvau šokiuose. Gal... Gal ji ką 
ir galvoja, bet aš nieko, žinai, vaikinams 
reikia kartais draugystės, tas pats juk ir 
su merginomis, bet paprasta draugystė 
nėra meilė.. •

Gaivinančiai veikė ją tie žodžiai. Jis 
kalbėjo ir apie meilę, ir jos širdyje smilk
telėjo toks šiltas jausmas, bet nežinojo, ką 
jam atsakyti. Jie tik susitarė nueiti kartu 
į krautuvę. Čia ji išsirinko sau vasarinę 
lengvą suknelę, ir jis turėjo palaukti kol ji 
už užuolaidų pasimieravo ir pasižiūrėjo ar 
jai tinka. Jam kiek nepatogu buvo, kad 
nepasisiūlė už ją sumokėti, bet jis su sa
vim, grįždamas iš mokyklos, tiek pinigu 
neturėjo. Išėjus iš krautuvės jis ją palydė
jo arti jos namų tiek, kad nebūtų matoma, 
kas atlydėjo pro jos namų langus. Eida
mas. jis paklausė jos vardo, pavardės, o 
jai atsakius, ir pats pasisakė.

— Mano vardas Paulius — Paulius Var
ner. Gyvenu Emerald gatvėje. Pasakė ir 
savo namo numerį. Paskui papršė greito

pasimatymo, ir juodu sutarė kitos dienos 
vakarą nueiti į kiną.

Taip prasidėjo jų nuostabios meilės 
draugystė, kurią ir dabar taip gerai prisi
mena, kurios pokalbius kartais ir šiuo me
tu garsiai atkartoja, nors jos žodžių gar
sus sugeria ta tylioji naktis, net be aido at
garsio. Pradžioje juodu nueidavo tik į ki
ną, šokius, bet įsimylėjusios širdys reika
lauja daugiau ir nemėgsta pašalinių akių. 
Jie pradėjo susitikinėti parkuose ir tai la
bai dažnai.

Meilė nuostabus dalykas. Ji kaip gelmė 
neišmatuojama ir niekad nepasotinama. 
Vis alkana, vis jai maža laiko. Kartais 
kaip ugnis, bet jos liepsnos neišsibaigian
čios, kaip pragare. Jos ryja įsimylėjusias, 
sukeldamos nerimą, ilgesį, kančią. Visuo
met ji pradeda reikalauti dviejų įsimylė
jusių neperskiriamo artumo. Jie nori vi
sada visokiose aplinkybėse būti nuolatos 
dviese.Atsiskyrimas, kad ir trumpam, juos 
kankina žudančiai. Meilė kažkuo panaši į 
amžinybę. Įsimylėję jaučia, kad jų meilė 
amžina, nesunaikinama ir paprastai apie 
mirtį tada negalvojama, bet jiems rodos ji 
tęsis ir už jos ribų. Sakoma, kad meilė čia 
žemėje yra tai pačios gyvybės šauksmas, 
bet jis pridengtas paslaptingai viliojančių, 
spindulių vaivorykštės spalvų rūbais, pro 
kurias nebematyti ir pačios gyvybės. At
vanga ateina tik pasiekus fizinį tikrovės 
pajutimą, bet ir tai būna trumpai, nes po to 
pradeda deginti aistros ugnis, kuri vis kar

tojasi ir ją atskirti nuo tikrosios meilės la
bai retu atveju teįmanoma.

Tose vien saulės ar mėnulio, žvaigždžių 
akims tematomose vietose jiems būdavo 
taip gera, kad dažnai nereikėdavo nei žo
džių. Tik jųjų širdys troško ir jų kūnų ar
tumo, šilumos. Jos Paulius savo meilėje 
pasirodė drąsus ir net- tižsispyręs. Jis ją 
bučiavo, glamonėjo ir tie bučiniai buvo de
ginančiai saldūs, kaip medus ir jo glėbyje 
tvirtai spaudžiant prie krūtinės ją veikė 
svaiginančiai. Kartą to apsvaigimo metu 
tarp jų įvyko kažkas daugiau, ką žmonės 
net vadina nuodėme, ji buvo taip saldi, 
kaip vynas, tik kiek vėliau juodu pajuto jo 
drumzles. Abu buvo nuleidę akis, lyg bū
tų susigėdę.

Netrukus po to jos Paulius pradėjo kal
bėti apie sužieduotuves, vestuves. Po to
kių pasikalbėjimų ir tas įvykis įgijo kito
kią saplvą ir juo labiaa, kad vėl naujas 
gundymas traukė jų širdis. Meilėje širdis 
visada yra nepaklusni protui. Tariantis 
ir apie sužieduotuves nebnvo lengviau. At
siskyrimo valandomis ilgesys pasiutusiai 
ima kankinti. Nebėra fiė ramaus miego. 
Nebegalėjo ir Patricija miegoti, mažai be- 
valgė, , išbalo ir atrodė, kaip kokios ligos 
kankinama, nyk.slaiHL - jo visur ir vi
sada reikėjo, net ir lAveje be jo šilumos 
nebuvo miego. Meilės, kaip ir ugnies ne
galima paslėpti. Iškyla dūmai ir matosi 
liepsna. Tą pastebėjo fr jos motina, kuri 
tarp pat kada buvo jauna ir tokias ligas

garso, jokio protesto nebuvo 
padaryta palengvinant tikin
čiąją persekiojimą anapus ge
ležinės uždangos.

Tenka pridurti, kad Vatika
nui tylint, remiant ir globojant 
detentes politiką, anapus gele
žinės uždangos vis daugiau ir 
daugiau atsiranda prosovieti- 
nią antireligiškai partijai lo
jalią kunigą, patylomis atsisa- 
ki ančių popiežiaus primato. 
Šitai pripažįsta ir marijoną 
“Draugas” (1975. 10. 18 d.) su 
kun. Pranu Gaida, kurs Atei
tininką jubiliejinėje stovyk
loje pabrėžė, o “Draugas” savo 
skiltyse paminėjo: “Prosovie
tinė tikinčiąją grupė, pav. 
“pažangūs” kunigai, lojalūs 
esamai santvarkai, besipikti-

komunistų partijos dokumente, 
bet JAV senato teisinio komi
teto viešai paskelbta knygelėje 
“Communist Exploitation of 
Religion”. Kur sakoma: l)Steng 
tis sudaryti sąlygas, kad ras
tųsi mums palankių dvasiškių, 
kurie būtų lojalūs komunistų 
partijos linijai ir atsisakytų 
popiežiaus primato

2) Tie dvasiškiai, kurie yra 
stuburkauliai ir neatsisako po
piežiaus primato, priklauso
mybės Vatikanui, palaipsniui 
turi būti nušalinami nuo baž
nyčios ir religinių pareigų. Tuo 
keliu einant, bus sudarytas pa
grindas nepriklausomai nuo 
Vatikano bažnyčiai.

3) Nejučiomis, palaipsniui,
panaudojant partijai paklus
nius kunigus, anot “Draugo” 
prosovietinius, reikia plauti 
tikinčiųjų masėms smegenis, 
keisti jų galvoseną, kad jie tuo 
būdu pereiti} prie marksistinės 
doktrinos elementų garbini
mo. Tuo keliu bus atsiekta, 
jog naujosios kartos vis dau
giau ims garbinti — Leniną, o 
pati senoji krikščionių religi
ja tepasiliks istoriniu epizodu 
muziejuose. Ve. P.

ALTO INFORMACIJA
SUVAŽIAVIMAI
WASHINGTONE

Valstybės departamentas spa
lio 22 d. Washingtone sušaukė 
nevyriausybinių organizacijų 
vadovų konferenciją. Iš Chi
cagos į ją vyko Amerikos Lie- 
tuvių Tarybos pirm dr. Kazys 
Bobelis, o taip pat ir kun. J. 
Prunskis.

JAV etninių grupių konfe
rencija spalio 25—26 d. Wa-

J grū-
spaliu vi.

shingtone šaukė etninią 
pią vadovą konferenciją. Į ją 
iš Chicagos vyko Altos vice
pirmininkas dr. Kazys Šidlaus
kas, taip pat toje konferenci
joj Altui atstovavo dr. Jonas 
Genys. _ _ .

KONGRESMANAS 
E. DERWINSKI DAUG 

DIRBA LIETUVIAMS
Paskutiniu laikotarpiu lietu

viai susilaukė didelės paramos 
iš kongresmano Edward J. Der- 
vinski. Jis daug padėjo išlais
vinti Simą Kudirką iš bolševi
ką kalėjimą, jis labai stipriai 
gynė lietuviu reikalus kai Mask
vos delegacija, atvykusi į Wa- 
shingtoną, dalyvavo kongreso 
užsienio reikalą komiteto po
sėdžiuose.

Kongresmanas Edw. Der- 
winski vadovavo pastangoms 
gauti 65 mil. doleriu paramos 
Radijo Liberty ir Radijo Free 
Europe. Atstovą Rūmai prita-

rė tai paramai 237 balsais prieš 
176 ir paskyrus lėšas,- dabar Ra
dijo Liberty kasdien duoda 
transliacijas lietuvių^ latvių, 
ir estą kalbomis.

Kongresmanas Dervinski de
da daug pastangą gauti lietu
viams leidimus iš Lietuvos at
vykti pas savuosius į JAV. Jis 
taip pat nuoširdžiai paremia 
lietuvius, kai atsiranda proga 
valdinei tarnybai. Atsidėko
jant už jo prielankumą, ren
giamas jam, drauge su laikraš
tininku Anderson,, pagerbimo 
banketas tuoj po Altos konfe
rencijos Pick Congress viešbu
tyje, Chicagoje, lapkričio 22 d. 
Laukiamas gausesnis lietuvių 
dalyvavimas.

E. Dervinski yra kilęs iš 
Flossmoor, Ill. Gimęs 1926 m. 
Studijas išėjo Lojolos- univer
sitete, II Pasaulinio karo me
tu tarnavo armijoje, Pacifiko 
srityje. Buvo Illinois atstovą 
rūmų nariu 1957 - 58, buvo JAV 
delegacijos nariu Jungtinią 
Tautų posėdžiuose 1971 m., va 
dovavo JAV delegacijai į tarp
parlamentinės unijos posėdžius 
Europoje 1971 — 1972 m. Tarp
parlamentinės unijos egzeku- 
tyvo komiteto narys.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYKI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTI "NAUJIENAS"

greit suprato. Palaukus ir patylėjus, ji 
vieną dieną savo dukros paklausė:

— Kas tau, mano miela dukrele. Tu to
kia išbalus, tu sergi, sakyk man atvirai, 
kokia liga tave kankina.

—- Nieko, mama, aš naktimis kažkodėl 
negaliu miegoti.

Netrukus ji vis dėlto atsivedė savo ne
migo kaltininką. Galvojant apie artimes
nes numatytas sužieduotuves, reikėjo žings 
nis arčiau prie jų žengti. Tas kaltininkas 
motinai pasirodė ne tik gražus, bet ir ne- 
tušciagalvis. Jam išvykus ir dukrai užsimi
nus nedrąsiai apie galimas sužieduotuves, 
ji nebuvo priešinga.

— Tavo jaunikis gražus, malonus ir, 
man rodos, ne mulkis, nešioja neblogą 
galvą ant pečių. Aš nepriešinga vestuvėms, 
bet kol kas, dukrele, pasisaugok. Visaip 
kartais atsitinka; tai ne vien tik nuodėmė, 
bet negražu būna, kai vestuves vejasi krikš
tynos, o kartais jaunikis ir prie altoriaus 
vedamas pabėga. Pasaulyje visaip atsi
tinka.

Po sužieduotuvių, kaip po meilės prie
saikos ištikimybei jie buvo drąsesni savo 
santykiuose. Buvo tik bloga, kad negalėjo 
būti kartu visą laiką, — dienas ir naktis. 
Nebūnant kartu ne taip švietė saulė ir juo
kėsi mėnulis. Ne taip žaliavo , ir ne taip 
gražiai žydėjo gėlės. Jie norėjo būti ne tik 
kartu, bet ir vienu du, jiems net ir tėvai 
atrodė lyg šešėliai, uždengiu saulės šviesą.

Kai tėvai siūlė po vestuvių apsigyventi
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jų namuose, juodu nutarė pasisamdyti 
sau atskirą butą, kad niekas, o niekas ne
drumstų jų laimės valandų. Sužieduotuvė
se numatytas laikas jiems pasirodė per il
gas ir jie sutrumpino iki pusės melų, pas
kui dar sumažino dviem, mėnesiais. Būtu 
ir tą laiką trumpinę, bet nebuvo įmanoma, 
reikėjo kiek laiko pasiruošti ir pačioms 
vestuvėms.

Pagaliau bebuvo likę tik trys dienos iki 
vestuvių. Viskas jau buvo paruošta. Visi 
svečiai suprašyti. Pats laikas buvo taip už
imtas ta ruoša, kad kai kada nebuvo laiko 
ir jiems vieniems, kur neseka svetimos 
akys, beišklysti, bet už tai jie jau ėjo kar
tu ir tik naktis juos beišskirdavo. Laimė 
jau buvo atėjusi prie jų gyvenimo durų, 
prie namų slenksčio. Tik svaidės vargo
nai, sumainys žiedus, pakels, sudauš tau
res ir įžengs į laimės ir džiaugsmo karali
ją.... Bet atsitiko tai, ko ir sapne nebu
vo galima tikėtis.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo

TEISYBĘ



Palaidota Rožė Tijūnienė

586-1220
2

*

2858 (W. «3rd Street 

Valandos pagal susitarimą.
Visus šiuos garbes ir malonės turtus gali pasiekti net ir silpniausias 

šventasis, kuris nepasitikėdamas savo stiprybe, nuolankiai ieško Dievo pa
galbos, besistengdamas kovoti gerąją tikėjimo kovą. Jei kas savo jėgomis 
mėgins pasiekti tuos dalykus, tas neišlaikys ištyrimų ir pralaimės. Bet 
dangiškasis Tėvas yra pasižadėjęs gelbėti ir stiprinti tuos, kurie pasitiki 
juo ir prašo jo pagelbingos malonės. Psalmių rašytojas yra pasakęs: “Die
vas apjuosė mane jėga ir padarė saugų mano kelią, jis padarė mano kojas 
kaip elnių ir pastatė mane aukštumose”.

Visi Uno, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 
rudoji? | ta klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford
Medical Buildin*). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

REZ.: GI 8-0873
DR. W. E1SIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

TELEF. PR 5-3229

DR ANNA BALIONAS
AJOŲ, AUSŲ, NOSIES

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave.

KINIMi
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

> "Kad ateinančiuose amžiuose pa rodyty nepaprastai gausius savo 
malones turtus gerumu j mus Kristuje Jėzuje".
_ - " Efez. 2:7.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAA

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIAM) TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T«bf. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rerid.: 388-2233

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vai., 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd.z Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tek: 562-2727 arba 562-2728

Kaip jau žinoma, sovietai 
sudarė petiletkinę grūdų pir
kimo sutartį, pagal kurią grū
dus pirks Amerikoje. Tuo jie 
pripažino nemalonų, faktą, kad 
Sovietų Rusija turi ir turės bė
dos, kad ji, pavergusi galybę 
tautų, negali jų išmaitinti. Me
tų metais visu balsu sovietiška 
propaganda šaukė, lyderiai 
kalbėjo apie sovietinio gyveni
mo, jos tvarkos pranašumą. 
Dabar gi visas pasaulis mato 
ir žino, kad jie gyvenimo pri
spirti nusižeminę prisipažįsta, 
kad nebegali išmaitinti savo 
žmonių ir nusilenkę kapitalis
tams turi juos prašyti pagalbos. 
Jie priversti pirktis grūdų ka-

Spalio 18 d. mirė dantų gy
dytoja Rožė Paurytė Tijūnie- 
nė sulaukusi 73 metų amžiaus. 
Gimė Rudiškių kaime, Anta
zavės vis., Zarasų aps.

Spalio 21 d. Petkaus Mar
quette laid, koplyčioje įvyko 
paskutinis atsisveikinimas su 
velione Rože. Kadangi ji buvo 
Šaulių S-gos narė, tai prie jos

a
■ 
i

TEL. >— BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

PR. K. A. Y. JUČAS
Tel.: 561-4605 ir 489-4441 

. ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
OFISĄ- L.: -

1002 N. WESTERN .AVE.
5214 N. WESTERN AVE."

Valandos pagal susitarimą.

Si

s

2443 WEST -63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

&

PERKRAUSTYMAI

Ofiso tek: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 51st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VtL: antrad. nuo 1—4 po pietų.

Ofiso telef.: 776-2880
Neu(ts rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

✓

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

I Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-
I dienio iki penktadienio 12:30—, 

1:00 v. popiet. — šeštadieni ir' 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. Į 

ryto. Į,
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE

CHICAGO, ILL. 60629

Oor trees tad forests

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

pitalistinėje Amerikoje. Jų 
kolchozininkai valgis Ameri
koje augintą duoną.

Patys Rusijos imperijos ly
deriai ir jų vergais paversti pi
liečiai dabar pamatė, kad jų 
propaganda, kuria jie kitus 
tikino, yra niekam vertas šlamš 
tas — melu paremta fantazija. 
Jie kūrė milžiniškai ambicin
gus planus ir skelbė žmonėms, 
jog kiekvienas sovietų pilie
tis turės ant stalo mažiausiai 
185 svarus mėsos, krūvas kiau
šinių, kibirus pieno. Jie kūrė 
milžiniškus raguočių, kiaulių, 

.vištų kolchozus, statė didžiu
lius fabrikus kolchozuose, iš
augintiems gyvuliams apdirbti
— paversti juos kumpiais, deš
romis, skilandžiais. Bet vis
kas subliūško. Jų melu parem
ta propaganda ištižo kaip per
nykštis sniegas. Laukai pakan
kamai javų neišaugina, gyvu
lių neišpeni. Su tokia pompa 
statyti fabrikai tėra pustušti, 
neišnaudojami.

Rusijos lyderiai aiškinasi
Sovietų lyderiai, užkinkyti 

propagandistai, aiškinasi, kad 
nepasisekimo priežastis slypi 
blogo oro sąlygose. Antra ver
tus, sovietijos kolchozų laukai 
yra daugiau šiaurėje, negu 
Amerikos farmerių, kad 11% 
sovietijos žemės netinka ūkiui. 
Geriausiu atveju sovietų kol
chozininkai kenčia nuo šalčio, 
o tuo tarpu Amerikos farme- 
riai tuo pačiu laiku džiaugia
si indėniška vasara, kaip Lie- 

! tuvoj kad sakydavo — bobų va
sara.
- Bet yra ir daugiau priežasčių, 
kurių nei lyderiai, nei propa
gandistai neiškelia, nepaaiš
kina. Būtent, geriausieji Ru
sijos ūkininkai žuvo siaučiant 
revoliucijai. Jie tapo iššaudy
ti suvarant juos per prievartą 
į kolchozus. Likusieji, nema
tydami vargui galo, sabotavo 
yisą kolchozo gyvenimą, o da
bar, kas neįstengia persikraus
tyti į miestą, susirasti tenai 
darbtT — pasilikę kolchoze gy
vena apatijoje, apsivėlusi ame 
neveiklume, nesitikėdamas su 
silaukti žadėto “rojaus”.

Sovietai labai giriasi kalcho- 
zų mechanizacija. Būk tai jie 
tuo pralenkia net Amerikos 
fannerius. Tačiau sbvietijoje 
traktorių, kombainų ir kitų 
ūkio mašinų procentiniai imant, 
lyginant su Amerika yra labai 
mažas.. Bet ir tas, kad ir ne
didelis mašinų skaičius nepap
rastai blogai naudojamas. Prie
žastis? Stoka atsarginių dalių, 
nėra pakankamai mechanikų, 
mokančių jas taisyti ir pana
šiai. Didelė mašinų dalis riog
so berūdvdanios kolchozu lau
kuose.

liau užsispyrusiai žada aukso 
kalnus. Esą, ateis laikai, kai 
kiekvieno piliečio puode virs 
viščiukas kada tiktai jis pano
rės.

Per paskutinę petiletką so
vietų valdžia išleido iki 70 bi
lijonų rublių gyvulių augini
mui. Didesnė pinigų dalis iš
lėkė vėjais ir tik mažesnioji 
dalis teišnaudota gamybinio 
ūkio fabrikinio stiliaus įrengi
mams , taip kad 1974 m. pa
baigoje rusiška imperija turė
jo 400 mechanizuotų gyvulių 
kergimo punktų, 584 paukščių 
peryklas.

Bendrai, gy vulių bei paukš 
čiij auginimo kolchozai orga
nizuojami dideliu mastu, kur 
auginama tūkstančiais. Tasso 
žinių agentūra tad pasididžiuo 
dama ir skelbia, kad vidurkiu 
skaičiuojant, kiekvienai sovie
tuos šeimai 1975 m. prisidėjo 
88 svarai mėsos ir 250 kiauši
nių per metus, lyginant tai su 
1971 m.

Sovietų vadų pažadai
Nežiūrint tokiu chronišku 

bėdų, sovietiški lyderiai ir to-

Gyvulių auginimo kaštai
Tokiu kolchoziniu dideliu 

mastu auginant gyvulius bei 
paukščius, išlaidos žinoma, 
yra nepaprastai didelės. Pri
auginti dideliais kiekiais mė
sos kolchoze reikia supenėti 
taipgi didelį kiekį koncentruo
tų pašarų grūdų pavidale. Ki
taip sakant, kad išauginti mė
sos pavidale vieną svarą pro
teinų, reikia supenėti tiek 
daug grūdų, jog tuos grūdus 
tiesiog valgant duonos pavi
dale ar kaip 'kitaip būtų išgau
ta didesnis kiekis proteinų, ne
gu kad juos supenint gyvuliams. 
Gaunasi nepakeičiamas kuri
ozas. Pavyzdžiui, gyvulių au
ginimo kolchozai, kad išau
gintų iš aukščiau reikalaujamą 
kiekį gyvulių, jiems supeni 
viską, neišskiriant nei kviečių, 
rugiu, sojos pupelių ir t.t. Tas 
tik parodo, kad Rusija yra 
smarkiai administracijos at
žvilgiu serganti šalis.

Žinoma, lyderiai stengiasi 
išspręsti šią bėdą, kultivuoda
mi didesnius žemės plotus, 
sausindami raistus ir tt. arba 
išveždami kolchozų vadovus į 
kacetus. Ir vis dėlto nepritek
lius ne tik nemažėja, bet, at
rodo, vis didėja.

Gal kada nors sovietijoje bė
dos ir galės išnykti, bet šiuo 
kart Rusijos lyderiai priversti 
prašyti kapitalistų malonės, 
prarydami savo išdidumą kar
tu su amerikoniška duona.

karsto budėjo Vytauto Didžio
jo ftaulių rinktiaė: moteiys ir 
vyrai pakaitomis. Atsilankė 
daug žmonių į koplyčią. Buvo 
daug gėlių nuo draugų, šau
lys Skeivys pasakė jautrią kal
bą apie velionės Rožės gyveni
mą ir vargus. Ji pergyveno 
sūnaus mirtį Lietuvoje. Šiau
liuose ji turėjo dantų gydymo 
kabinetą, karo metu turėjo 
pasitraukti į Vakarus. 1949 
metais atvyko į JAV. Ameriko
je be šaulių S-gos priklausė 
prie kelių kitų lietuvių organi
zacijų.

Dr. Ruibienė žodį tarė dan
tų gydytojų vardu. Dambriū- 
nienė kalbėjo mokslo draugių 
ir draugų vardu. Paštininkų 
Sąjungos vardu atsisveikinimo 
žodį tarė Ant Rėklaitis. Balfo 
vardu — B. Mackevičius, pa
reikšdamas užuojautą velionės 
vyrui Jonui Tijūnui ir visiems 
giminėms. L. B-nės vardu kai- i 
bėjo p. Bagdžius, pareikšda
mas užuojautą nuo Marqueite 
Parko L. B-nės. Paskutinis kai- ■ 
bėjo kun. Vėlutis, prisiminda-’ 
mas senuosius įspūdžius Lietu
voje, jog velionė Rožė esanti 
jam giminė, jos brolis kuni
gas padėjęs išeiti mokslą. Ro
žė Tijūnienė yra p-nios Emili
jos Kolbienės pusseserė. Ne
spėjus palaidoti Rožę Tijūnie- 
nę, pirmadienio rytą mirė Kol
bienės švogeris agronomas Jo
nas Bertašius.

Trečiadienį, spalio 22 d. Ro
žė buvo atlydėta iš koplyčios į 
šv. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 
kan. V. Zakarauskas atlaikė 
įspūdingas pamaldas, Alg. 
Braziui giedant su vargonais. 
Kun. Vėlutis pasakė pamokslą. 
Į kapines palydėjo gausiai au
tomobilių. Palaidota Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę lieka velionės Rožės 
vyras Jonas Tijūnas ir visi gi
minės bei draugai.

Po laidotuvių buvo 
Gold Coast restorane.

Ilsėkis ramybėje po 
ligos. Jonui Tijūnui 
užuojautą.

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
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TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

pietūs

sunkios 
reiškiu 

M. Šileikis

Laidotuvių Direktoriai

EUDE

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DAIMIDGAIDASj
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

S

Savo naminę vaistų spintelę reikia 
nepaprastai Švariai ir tvarkingai už
laikytu kaip šiame vaizdely!e P*rody
ta: išimti visas bo n kūtes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus,i 
kad neĮvyktų klaidų, nes vaistų tu-' 
maišymas gali būti fatališkas. Patik-1 
rinti, kokių vaistų trūksta ir [uos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošę*. j

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

Mielam vienminčiui, energingam patriotui ir šir

dingam demokratui

AGRONOMUI

JONUI BERTAS1UI

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139That’s vhy it’s important ® protect

following Smokey’s ABCc

*

i
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2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 8-5084

P. ŠILEIKIS, 0. P.
O RTHOPE D AS-PROT E Z i ST A S

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba ‘ 
(Arch Supports) ir 11

Į

mirus, Jo žmoną Oną, dukteris Sigutę ir Nijolę su

šeimomis ir gimines širdingai užjaučia
•ą»r« - .... .______

------------i— - o—

LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKU Š-GOS 
PREZIDIUMAS IR TARYBA i

■#<

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3.354 So. KALSTĖ D STREET Phone: YArds 7-1911

C —



1 • 1 • v» T I 5Suei Klaidinančios rėkiamos
.. . . . . ,..,. . , iszomis dienomis Nau ienose tose vietovėse, didžiausias de- 

tilpo A. Svi-onio straipsnis monstracijas žygiuojant gatve 
“Klaidinanti reklama”. Ten yra mis.
pažymėta, kad Pasaulio Lietu- ( £jo Šiaip sau palaida publika, j 
vio laidoje 47 - 8 puslapiuoseLj,, įvairiu fabrikų darbinin- 
rašoma apie ok. Lietuvoje vyks-Kyj, ^jo pradžios ir gimnazijų Į 
tancią šokių ir dainų šventę. Į mokytojai su mokiniais. Ėjo ir j 

Pastebi, kad ten dar rašoma > ]<urjlI gretos. Daugumoje vie-
... gilus Lietuvos (Ne <’ku-povju },uvo rengiamos, aišku, 

puotos Lietuvos) gyventojų ina^o maštabo, dainų ir šokių 
pasididžiavimas sava kultūra, j šventės ir net su tautiniais rū- 
liaudies daina bei šokiais jbais. Ir net tūkstančiai ūkinin-

Kaip greit mes viską paniir-I^V’ išreikšdami Stalinui padė-l 
some, kaip greit tapome Įtrauk-jišlaisvinimą Lietuvos’, 

vežė javus j sandėlius pusvel
čiui atiduoti. Demonstrantų 
buvo nešami Stalino, Moloto
vo. Berijos, o kai kur 
Paleckio portretai.

Tuometinės spaudos 
piuose didžiausiomis raidėmis 
buvo užvardijimai dedami ir 

Daug kasi rėkiama, kad visa Lietuva da-

BENDRIEMS RAŠTINĖS 
DARBAMS

Mažoje patrauklioje raštinėje reika- 
; linga mergaitė, patyrysi raštinės 
darbuose, mėgstanti Įvairias rastinės 

• pareigas. Mokėjimas rašyti mašinėle 
lir gabumas kalbėti telefonu yra rei
kalingas. Pilnas darbo laikas. Išim

tinai geras atlyginimas.
Veltui gydymas.

Turi kalbėti, skaityti ir rašyti 
Angliškai.

FILLIP METAL CABINET
826-7373

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKEJ1MA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

I

ti į okupanto pinkles. Argi jau 
dauguma iš mūsų pamiršome, 
kas vyko pirmosios rusų oku
pacijos laikais?
i Juk ir tuomet iš šalies ste
bint galėjo pasirodyti, kad lie
tuviai džiaugsmingai reiškiasi. 
Kaip jie džiaugiasi rusais Lie
tuvą “išvadavus”. 1 
matėme, Vilniuje. Kaune ir ki-Hyvauja džiaugsmo deinonstra-

net ir

pusla-

9
j
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į...
I
w
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Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

(1869-1959) metų
664 psi. Kaina

lietuvis, pirmos

J-u ---- --- ----------- —*—----- --------------——:
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

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

Didelis pasirinkimas įvairią prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ugų metų patyrimas.

&

i 2022 W. 69 ST^ CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

-■

■

Tel. WA 5-2737
— Tel. 254-3320

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60603
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai. Certifikatai.

NARIU SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Šiemet snėio 50 metu. Minint ta sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmfl- 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisve, 
neldamos ir nesidėdamos 1 sandėrius m okupantais ar ju Įgalioti- 
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes. Jų bendras Institu
cijas ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, fefo- 
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vain kreiniasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — S30.00, pusei metu — 516.00, 

trims mėn^ — S8.50, vienam mėn. S3.00. Kitose JAV vietose metams 
— S26.0O, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieniuo
se — S31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, 

Chicago, III. 60608

2J Siunčiu---------------doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

cijose ir net valstiečiai (ūkinin
kai) veža javus savanoriškai. 
Visi jie reiškia dėkingumą Sta
linui už išlaisvinimą iš fašisti
nio jungo. Tuomete kiekvie
nas lietuvis žinojo, jog tai me
las ir apgaulė.

O kaip buvo iš tiesų. Nagi 
štai kaip. Įvairūs komunisti
niai aktyvistai (daugumoje — 
ne lietuviai) valdiškų Įstaigų 
viršininkai, Įsakius rusų atsiųs
tiems “pavaduotojams”, įsa
kydavo savo Įstaigų tarnauto
jams, mokyklų direktoriams 
ar vedėjams dalyvauti su mo
kiniais demonstracijose ar pa 
paduose. Karius išvesdavo ir
gi rusams Įsakius. Fabrikų 
darbininkus fabrikų vedėjai 
privalėjo Į gatves išvesti. Ži
nau, ūkininkus, net ginklu mi 
licininkai grąsindami į “rau
donąsias gurguoles” suvary
davo. Bet ar tai buvo savano
riškas tose demonstracijose ar 
paraduose dalyvavimas? Tai 
buvo prievarta, grąsinimais, 
teroru ir mėginusius priešin
tis Į kalėjimus grūdimais, lietu
vius suvarydavo į tas “džiaugs
mo ir padėkos” demonstracijas. 
Daug oi daug lietuvių ėjo to
se demonstracijose, ne džiaug 
damiesi,. bet ašaras liedami.

Tuomet ne tik ok. Lietuvos, 
bet ir Amerikos komunistinė 
spauda rašė, kad visi lietuviai 
dalyvauja džiaugsmo demons
tracijose.

Taigi ir dabartinėje okupuo
toje Lietuvoje rengiamos dide
lės šokių ir dainų šventės, tik 
propagandiniais sumetimais. 
Parodyti pasauliiui, o ypač už 
sieniuose gyvenantiems lietu
viams, kad ok. Lietuva yra sa
varanki ir gali laisvai puoselė
ti savąją kultūrą. Bet kaip ten 
šokėjai ar dainininkai Į tas 
šventes suvaromi, aišku, nuty
lima. Tik viena reikia žinoti, 
kad jeigu okupantas ką daro, 
tai tik su išskaičiavimu sau ir 
savai propagandai.

Tdi aišku, kad ir tie Į dainų 
ar šokių šventę suvaryti lietu
viai, būdami komunistų parti
jos ir rusų vergais, turės da
lyvauti.

Tik dabar toks skirtumas, 
kad tuomet tokiomis demon
stracijomis paradais ar šven
tėmis žavėjosi ok. Lietuvos ir 
Amerikos komunistinė spauda. 
O dabar žavisi dar ir Lietuvių 
Bendruomenės organas Pasau
lio Lietuvis.

A. Svilonis stebisi, kad Drau 
gas deda Pasaulio Lietuvio 
skelbimus, ragindamas jį įsi
gyti Paramoje ar pas Balį Braz- 
džionį.

Dėl Draugo netenka perdaug 
stebėtis. Juk Draugo patalpo
se dažnokai lankosi iš ok. Lie
tuvos atvykę įvairūs okupanto 
pakalikai. Su jais vedami pa
sikalbėjimai ir net šampanu 
vaišinami. (Pokalbiuose ne
dalyvauja tik A. Baronas). Ir 
net Draugo redaktoriaus dukra 
tabulinosi Vilniaus universite
te.

Ko Draugo redaktoriai sie
kia, vesdami pokalbius su at
vykusiais iš ok. Lietuvos “sve
čiais”, pakol kas dar lieka 
paslaptimi. Stasys Juškėnas

Įkainuojamų pinigais dalykų: 
iš neatmenamų laikų šarvus, 
labai senus lankus, Įvairius se
novinius ginklus, numizmati 
kos — pinigų kolekcijas ir dar 
visokių kitokių dalykų.

Padaryta muziejui daug 
nuostolių, nes *buvo sužaloti 
baldai, kur buvo laikomi eks
ponatai. Visi pavogti ekspona
tai buvo brangūs ne tik kaip 
muziejiniai dalykai, bet ir. kaip 
unikumai.

Buvęs New7 Yorko 
meras teisinasi

J. Lindsay, buvęs New Yor
ko meras 1966 — 1973 m., save 
teisindamas, priekaištauja prez. 
Fordui, kad jis, nepažindamas 
miesto rūpesčių ir neturėda
mas reikalų su algų čekiais, 
meta kaltę New Yorko miesto 
administracijai privedusiai 
miestą prie bedugnės.

Lindsay priešpuolį paskelbė 
savaitraščio Newsweek straips
nyje “My Turn”, kuriame taip 
gi apkaltina Fordo kabinetą 
neveiklumu. Lindsay net pri
mena tame straipsnyje, paly
gindamas, Fidel Castro posa
kį pasakytą Kubą lankiusiam 
filmų gamintojui Francis F. 
Coppolai: “Tai rodo, kad biz
nieriai yra pasiruošę parduoti 
piliečių saugumą, vietoj už
daryti -vartus rykliams puo
lant”..' .'

nėšių atostogų pertrauką mi
rė net penki klubo nariai,.— K. 
Gruška, A. Pakštis, E. Grinė, J. 
Ordinas ir B. Putrimas, tai yra 
4 moterys ir 1 vyras. Pirminin
kei paprašius. Susirinkimas at
sistojimu ir minutės tyla pager
bė mirusius klubo narius.

Išklausius praėjusio susirin
kimo protokolą ir valdybos ra
portus, perskaitytas Ralfo atsi
šaukimas, prašant aukų vargs
tantiems tautiečiams pašelpti. 
Klubas tam tikslui paskyrė $10.

Nutarta, kad lapkričio mėne
sį susirinkimo nebus. Sekantis 
surinkimas bus gruodžio 16 d.

Susirinkimą baigus buvo vai
šės. 4 V. J.

— Stud. V. Malciūtė moko 
nekalbančiu lietuviškai klasę 
prie Montrealio lituanistikos 
mokyklos. Į tą klasę priimami 
visokio amžiaus mokiniai. Tė
vų komitetas ir visi tėvai ben
drame susirinkime nutarė ak
tyviau Įsijungti Į mokyklos dar
bus ir reikalus.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Apvogtas Balzeko muziejus
Sekmadieni naktj buvo ap

vogtas Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejus — 4012 So. Ar
cher Avė., Chicagoje. Vagys 
padarė muziejaus patalpų sto
ge skylę ir išnešė brangių ir ne
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PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia 7*7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 

pėdų sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
i mėn. Prašo $50,000. Marquette Par
ke.

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

f ‘ •

Busimasis Kinijos vadas
Visbs Kinijos vadai Mao Ce- 

tung ir ministeris pirmininkas 
Čiu En laius yra jau susenę ir 
ligoti. Jie gali kiekvieną , dieną 
mirti.

Užsienio stebėtojai mano, 
kad jų. vieton. 800' milijonų ki- 
niečių/vadas jau-yrą numaty
tas ir paruoštas," tąi-Tėrig Hsiao 
pingas. Jisai buvo .komunistų 
partijos sekretoriumi,. kariuo
menės štabo viršininku, ■ o da
bar eina ministerio pirmininko 
pavaduotojo pareigas. Jis pri
ėmė ir tarėsi su Kisingeriu, kai 
tas paskutinį kartą - lankėsi Ki
nijoje. Teng Hsįaopingas yra 
dar, palyginti, jaunas ir pri
tyręs vyras valstybės reikaluo
se. P-

Utenos klubas
Uteniškių klubo mėnesinis su

sirinkimas buvo šio spalio 21 d. 
Narių dalyvavo nemažas būrys. 
Klubo pirmininkė p. Stukienė 
atidariusi susirinkimą, pranešė 
liūdną žinią, kad per trijų mė-

— Povilas Vaitonis lošė si
multaną šachmatais Hamiltone 
Kanados lietuvių dienos proga. 
Iš 20 partijų laimėjo 19. Pralai
mėjo p. Sakui iš Buffalo, N. Y. 
Krepšinio rungtynes tarp Auš
ros ir Kovo komandų laimėjo 
Kovas 64:45 pasekme.

— Sol. Jūratė Veblaitytė - 
Lichtfeld, Locust Valley, N. Y., 
vadovauja chorui ir yra Phoe
nix pučiamųjų kvinteto narė - 
sopranas. Grupė sėkmingai kon
certavo Bostone, Montrealyje, 
ir New Yorke, b taip pat dalyva
vo The New York Times radijo 
koncerte per WQXR stotį. Pro
gramoje buvo taip pat lietuvių, 
latviu ir estu dainos. V W

— Andrius čerškus baigė 
Windsoro universitetą, biologi
jos magistro laipsniu. Jis ruo
šiasi daktaratui Londono uni
versitete. A. Čerškus priklauso 
skautų organizacijai, dalyvavo 
jaunimo veikloje, akompanavo 
akordeonu Detroito “šilainei”, 
ir Windsoro Aušros kvartetui. 
Šią vasarą vedė Londono uni
versiteto daktarantę Ireną Ja- 
kubaitytę.

~ — Nijolė Paulaitytė moko ir 
vadovauja Sudbury, Ont., litu
anistinei mokyklai. Joje taip 
moko kun. Antanas Sabas.

— Jonas Pyragius, Lietuvos 
aviacijos majoras ir sklandy
mo pionierius, mirė Adelaidės 
mieste, Australijoje sulaukęs 
73 m. amžiaus. Aktyviai daly
vavo patriotiniuose sąjūdžiuose 
ir visuomenės veikloje.

— William Lazauskas iš Chi
cagos pietvakarių išrinktas The 
Midway organizacijos ryšių su 
darbo institucijomis vicepirmi
ninku.

Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama aplankyti American Aca
demy of Art mokytojo Arvydo 
Algmino tapybos paveikslų pa
rodą, kuri bus atidaryta Čiurlio
nio viršutinėje galerijoje Jauni
mo Centre šio mėn. 31 d., penk
tadienį 7 vai. vakaro. Lankymo 
valandos: spalio 31 d. nuo 7 iki 
10 vai. vakaro, šeštadienį ir 
sekmadienį, Ipakričio 1 ir 2 d. 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vaka
ro. Po to lapkričio 7 d. nuo 7 
iki 10 vai. vakaro ir lapkričio 
8 ir 9 dienomis — nuo 10 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro. Adresos: 
5620 South Claremont, Chicago, 
vienas blokas Į rytus nuo Wes
tern Ave. (Pr).

MUMS GERAI KARTU
AUKŠTO, blizga, švarus 20 

metų mūras, 7 kamb.. 4 miegam., val
gomas. 2 vonios, ąžuolo medis. Įreng
tas beismantas. 2 auto garažas. Graži 
gatvė, Marquette Parke. $26,000.

2 BUTŲ MEDINIS, 2 auto garažas. 
Reikia specialisto rankų pataisymui, 
Marquette Parke. $13,000.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. -Atskiri šildymai. 
Cent, -air cond. Arti Maria High. — 
$45 500

1% AUKŠTO NAMAS ir 2 auto 
garažas. Arti bažnyčios ir parko. — 
$18,000.

1% AUKŠTO 2 BUTŲ 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius? $32,000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. Įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35,700.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71,700.

Valdis Real Estate
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

PIRKSIT — PARDUOSI! — 
nuomosit.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

SLA 6-tos Apskrities kon
ferencija Įvyks sekmadienį, lap
kričio 2 dieną, 2:30 vai. popiet, 
Chicago Savings and Loan As
sociation patalpose, 6245 S. Wes
tern Ave., Chicagoje. Kviečia
me Chicagos ir apylinkių SLA 
kuopų valdybas ir delegatus bū
tinai atvykti, nes bus renkamos 
įvairios komisijos, surengti SLA 
90 veiklos metų seimą, kuris 
įvyks 1976 m. liepos 2 dienų 

Taipgi, bus ir kiti 
.. J,‘ ***** svarbūs SLA reikalai aptarti, kiti nu«ikal*-‘ , . .....i Laukiame. Valdyba

Watergate vis dar nesibaifia. Dėl 
byl<H (steigta- federalii^f 

tarnyba. j ,
p. F. Ruff, kurs paskirtas tęsti a riks-, Chicagoje. 
tyvesniy tardytoju darb#. 

faiflu paaiškės 
tami da

tos 
valdžios 

Pavriklia matom* I

o Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ii 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori Įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją ir toleranciją. 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti Įvairių tipų bendradarbiau- 
tojus visiškoje laisvėje. Todėl 
šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

Rea! Estats. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatai! menus 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. Ill. 60609. Tel. VI 7-3447-

HOME INSURAN
Call Frank Zapolis

Brinę«nybė», Laikrodžiai. Dovines 
visoms progoms.

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

V

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 6063Z Tel. YA 7-5980 

------------—------------------------------

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pfi-s vienlntelj 
lietuvi kailininką 

Chicagoje -------

NORMANĄ 
^BURŠTEINĄ 

TeL 263-5826 
(įataigoa) ir 
677-8489 

(buto)

2nd Floor Chicago, DL 60601

GA 4-8654 I

__ DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeleL: REpublIc 7-1 Ml

———c------------—

—®t*rm LUKS- -
NAUJIENAS - - a mm tars- -
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NAUJIENAS

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE’ — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

< • X




