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PATRAUKĖ TEISMAN BENGALIJOS 
PREZIDENTO ŽUDIKUS

DONALD RUMSFELD TVARKYS
KRAŠTO AUSAUGOS REIKALUS

Kariuomenes vadovybė yra įsitikinusi, kad 
kariams nederėjo organizuoti žudyniy

NEW DELHI, Indija. — Iš Bengalijos sostinės ateinančios 
žinios sako, kad kariuomenės vadovybė nutarė patraukti teisman 
jaunesnius bengalų kariuomenės karininkus, nužudžiusius rinktą 
pirmąjį Bengalijos prezidentą Ramaną Mužibą.

Jaunesniems karininkams iš
keltos kelios bylos. Vieni kal
tinami buvusio prezidento nužu
dymu, o antrieji turės aiškintis 
dėl visos šeicho Mužibo šeimos 
išžudymo.

Vyresnieji kariai nepritarė 
perversmui

šiandien aiškėja, kad vyres
nieji bengalų kariuomenės ka
rininkai nepritaria prezidento

- Mužibo nužudymui. Ypatingai 
jie - pasipiktino prezidento šei
mos išžudymu. Vaikai juk buvo 
nieko nekalti, jie nesikišo į kraš
to administraciją.

Jau seniai bengalų kariuome
nėje ėjo gana smarki trintis dėl 
perversmo. Kariuomenės vado- 

?.vybę pripažino mayjaiJprisaik- 
dintą žmogų prezidento parei

goms, bet karo vadai reikalavo 
tvarkos visame krašte. Jie taip 
šio prezidento ir jo šeimos žudi
kus. Jauniems karininkams, nu- 
pat reikalavo tvarkos ir kariuo
menėje.

Pirmadienio naktį nutrūko 
radijo žinios

'Pirmadienio naktį nustojo vi
sos siunčiamos <Btengalijos ra
dijo stotys. Keturias valandas

- nieko neskelbusios, vėliau pra
dėjo leisti liaudies dainas, -bet 
nebuvo jokio pranešimo.

Dabar Indiją pasiekiančios ži
nios sako, kad kariuomenės va
dovybė patraukė teisman buvu- 
žudžiasiems šeichą Mužibą, bu
vo įsakyta grįžti į savo dalinius, 
bet jie vengė šį įsakymą pildyti.

Prezidentą Mužibą nušovusie
ji ir naują prezidentą prisaik
dinusieji karininkai gyveno pre
zidentūroje, bet nenorėjo grįžti 
į kareivines.

Mustakas pasiliko Bengalijos 
prezidentūroje

Manyta, kad karo vadovybė 
bus pašalinusi prezidento parei
gas einantį biznierių Chondaka- 
rą Mustaką, bet antradienį pa
aiškėjo, kad jis paliktas prezi
dentūroj, kai sutikęs leisti pa
traukti teisman prezidento šei
mą išžudžiusius karininkus.

Aiškėja, kad prezidentą nu
žudė kariuomenės pasiųsti sar
gai. Jie buvo susitarę su kituo
se garnizonuose buvusiais jau
nesniais karininkais. Preziden
to sargybos buvo gavusios aiš
kias instrukcijas, kaip jos pri
valo saugoti valstybės galvos 
asmenį, bet vietoj saugoti jo gy
vybę, sargai prezidentą nužudė 
ir išnaikino visą jo šeimą.

Kariuomenės teisman nori iš
aiškinti, kodėl jie nepildė įsa
kymų. Aukštesnieji karininkai 
reikalavo išaiškinti bylos aplin
kybes ir patraukti atsakomybėn 
įstatymų ir įsakymų laužytojus.

♦ Antradienio rytą Izraelio pa
sienio sargai susišaudė su libanie
čiais, bandžiusiais pereiti sieną-

Prezidentas Fordas 
sutrenkė galvą

WASHINGTONAS, D. C. — 
Spaudos konferencijos metu pa
aiškėjo, kad prezidentas Fordas, 
beviešėdamas Floridoje, gerokai 
susitrenkė galvą.-

Prezidentas paaiškino, kad jis 
geriausiai pailsi ir atsigauna, 
kai turi progos įsmukti į mau
dymosi baseiną. Jis tą patį pa
darė Floridoje, .bet tas basei
nas jam buvo nepažįstamas ir 
jis susitrenkė galvą.

Vienoje- pusėje dar buvo pa
stebimas patinimas, nors jis 
specialistų buvo gana, vykusiai 
užteptas. Prezidentas sako, kad 
stuktelta vieta jam nebeskau
da.

— Chicagos Universiteto pro
fesorius Paul B. Moore gavo 
iš Vakarų Vokietijos 12,000 dol. 
stipendiją studijuoti bet kuria
me Vakarų Vokietijos, univer
sitete. Prof. Moore yra krista
lų žinovas.

— Tam po j e suimamas vagis 
nušovė policininką, o policinin
ko žmona nušovė žudiką.

— Rinkimus pralaimėjęs ir iš 
senato pareigų atsisakęs Eugene 
McCarthy aštriai kritikuoja nau
jus prez. Fordo sekretorius. Jie 
žino viską po truputį, sako, bet 
nieko gerai nežino.

— Apie savaitę praleidęs li
goninėje aukščiausio teismo tei
sėjas William- G. Douglas jou 
pasitaisė ir grįžo į teismo po
sėdžius.

— Prezidentas Sadatas labai 
patenkintas savo kelione į Ame
riką. Jis niekad nemanė, kad 
kraštas gali būti toks didelis ir 
toks turtingas. Egiptas darė di
delę klaidą, sako draugaudamas 
su Rusija, kuriai pačiai reika
linga tuartigesnių parama.

— Sekmadienio vakarą vagi
liai įsiveržė į -Koelno katedros 
seifus ir -išnešė milijonus 
lerių vertės brangenybių, 
kiečių policija apskaičiavo, 
tai buvo pati didžiausioji 
gystė. Išneštos neįkainuojamos 
katedros brangenybės.

do-
Vo- 
jog 
va-

Cook County 
daktarai streikuoja

Cook County ligoninėje prasi
dėjęs Spalio 27 d. streikas tebe
sitęsia, nežiūrint, kad teisėjas 
D. J. O’Brien įsakė streiką už
baigti. Daktarai teigia, jog tei
sėjo sprendimas nėra teisėtas.

Streikas sudaro didelį pavojų 
ligoniams, Streikuojantieji dak
tarai teprižiūri ligonius, įregis
truotus prieš spalio 27 d. ir bė- J 
dos atveju.

Sovietai pradeda gaminti kamionetes (panel truck) elektros jėga varomas, kurios gali išvystyti 
40 myliy greitį per valandą, turėdamos 0,75 tonas krovinio.

PRIE SIENOS MAROKIEČIAI RADO VĖLIAUSIOS ŽINIOS
PARUOŠTUS ISPANŲ KARIUS
JAV konsulas Angoloje įsakė Amerikos 

piliečiams išvažiuoti iš Angolos
AJUNAS, Ispanų Sachara. — Maroko karalius Hasanas II-sis 

pasiuntė beginklę minią prie Ispanų Sacharos sienų, bet nuste
bo kai rado siena ginti pasiruošusius ispanų karius.

Marokiečiams buvo pastatytos Konsulas planuoja likti ambasa- 
palapinės, kad beginkliai ir pėsti dos rūmuose tiktai su keliais 
Sacharos užkariautojai galėtų tarnautojais, o visiems kitiems 
pernakvoti ir pailsėti. patarė išvykti, nes konsulas ne

išaiškinus, kad Ispanijos ka-galės garantuoti piliečiams rei- 
riai neleis beginklių ar ginkluo-kalingo saugumo, 
tų marokiečių į savo Sacharos 
teritorijas, jie aprimo ir laukia 
tolimesnių įsakymų.

Hasanas pasiuntė premjerą 
į Madridą

Karalius Hasanas paskubomis 
pasiuntė savo premjerą Osma
ną į Madridą, kad galėtų pra
dėti pasitarimus dėl Sacharo 
perleidimo.

Princas Carlos priėmė prem
jerą, bet jam aiškiai pasakė, kad 
jis davė įsakymus ginti sienas 
nuo bet kokių užkariautojų — 
ginkluotų ar beginklių.

Ispanija yra investavusi stam
bias sumas pinigų į Sacharos ka
syklas, ji nėra pasiruošusi kraš
tą atiduoti marokiečiams. Be to, 
be gyventojų plebiscito ispanai 
nieko nedarys.

Specialus atstovas pasiųstas 
į Alžiriją

Karalius Hasanas II-sis pa
siuntė specialų atstovą Bahnini 
į Alžiriją, kad pasitartų su pre
zidentu Huari Boumedienne. Pa
aiškėjo, kad Alžirijos preziden
tas visai nepateisina marokiečių 
pretenzijų į ispanų Sacharos 
plotus.

Į ispanų Sacharą Alžiriją tu
rinti tokias pačias teises, ko
kias turi marokiečiai.

Alžirijos prezidentas pilniau
siai pritaria Ispanijos užimtai 
pozicijai. Jeigu marokiečiai ban
dytų jėga pagrobti Ispanijos 
Sacharą, tai Alžiriją būtų pri
versta įsikišti.
Pataria išvažiuoti iš Angolos

LUANDA, Angola. — Ame
rikos konsulas Tom Kilbouran 
patarė visiems JAV piliečiams 
galimai grieciau išvažiuoti iš 

Angolos.
Manyta, kad tarpu savės ko

vos pasibaigs, bet dabar atro-
1 do, kad jos darosi žiauresnės.

Artėja trys politinės armijos
Portugalijos vyriausybė su

tiko leisti patiems angoliečiams 
tvarkyti krašto reikalus, bet iki 
šio meto angoliečiai nepajėgia 
susitarti.

Terminas nepriklausomybei 
perleisti ateina už vienos savai
tės, bet Angolos gyventojai ne 
tik nesusitarė, bet dar tarp sa
vęs kovoja.

Prie Luandos artėja trys ge
rai ginkluotos armijos, kurios 
nori sudaryti nepriklausomos 
Angolos vyriausybę.

Unijų makleris 
gavo vietą

Darbo unijų makeris Anthony 
(Tony Pro) Provenzano, kuris, 
manoma, pridėjęs pirštus prie 
James Hoffa dingimo, sėkmin
gai buvo paskirtas į geresnę ve
žikų unijos vietą. Jis bus ve
dėju vežikų unijos tarptautinių 
iškilmių-pietų N.. Yorke.

Provenzano buvo viceprezi
dentas vežikų unijos New Jer
sey. Jis buvo 1963 m. nuteistas 
už darbininkų išnaudojimą. Ve
žikų bosas Hoffa ir jis atliki
nėjo kalėjimo bausmę Lewins- 
burg, Pa., kalėjime. Provenzano 
yra vienas iš trijų, kuriuos Hof
fa dingimo dieną turėjo susitik
ti.

Jis ir jo draugas Anthony (To
ny Jack) Giacalone prisiekusiųjų 
teismo yra tardomi Hoffas din
gimo byloje. Provenzano taip
gi tardomas dar ir 4 mil. dol. 
paskolos byloje, kuri buvo iš
duota iš vežikų pensijos fondo 
vienam statybos makeriui Flo
ridoje.

J. Hoffa yra dingęs birželio 
30 d.

o Bengalijos kariuomenė pa
ėmė krašto valdžią savo žinion. 
Ji sutiko palikti karininkų pri
mestą. prezidentą Mustaką, kai 
prezidentas sutiko leisti atiduo
ti teisman šeichą Mužibarą nu
šovusius. kariuomenės .majorus 
ir kapitonus.

o Bengalijos karo vadovybė 
įsakė suimti 30 majorų ir ka
pitonų, kurie išžudė visą pre
zidento Raman Mužibarą šeimą. 
Suimtieji atiduoti teismui, jie tu
rės samdytis advokatus.

o Visas Bengalijos susisieki
mas su užsieniais nutrauktas. 
Kariai kontroliuoja aerodromus 
ir radijo stotis. Bengalijos ka
riuomenei pavyko padaryti per
versmą be kraujo praliejimo. Iš 
prezidentūros išvesti visi kari
ninkai, ten besislapsčiusieji po 
Mužibaro nužudymo.

♦Kolumbijoje gengsteriai bu
vo pagrobę Sears krautuvės ve
dėją, pralaikė du mėnesiu, ant
radienį paleido.

♦ Meksikos įlankoje nukrito 
helikopteris, vežė 10 žmonių. Jis 
buvo matytas 60 mylių atstumo- 
je nuo krantų.

♦ Iš Kinijos ateinančios ži
nios sako, kad kiniečiai planuo
ja atidėti prezidento Fordo 
lionę į Pekiną. Kiniečiams 
patinka Kisingerio vedama 
tentės politika.

♦ Gen. Franko tris valandas 
praleido ant operacijos stalo, bet 
jo širdis dar yra pakankamai 
stipri, 
ilsisi, 
kad be 
laikęs,
yra laisvesnė.

♦ Antradienį Beirute šaudy
mas šiek tiek sumažėjo, žmones 
jau drįso išeiti į kai kurias mies
to gatves.

♦ Izraeliui prekes vežantis 
laivai pasiekė Eilatą. Laivo ka
pitonas tvirtina, kad egiptiečiai 
buvo labai mandagūs. Patikri
no vieną kitą maišą, o kitus ne
žiūrėjo. žydai įsitikino, kad 
Egiptas yra pasiryžęs laikyti su
sitarimų ir leis Suezo kanalu 
vežti prekes. Dabar žydai dar 
siųs laivą su prekėmis. Cemen
tą vežė graikų laivas.

ne-

Po operacijos jis ramiai 
Gydytojai apskaičiavo, 
operacijos jis būtu neiš- 
o dabar kraujo apytaka

— Floridos gubernatorius su
ruošė didelius pietus Egipto ir 
JAV prezidentams, besitarian
tiems Floridoje.

Prezidentas Fordas norėjo turėti 
glaudžius savo bendradarbius

WASHINGTONAS, D. C. — Prezidentas Fordas savo kabi
nete padarė žymiai daugiau pakaitų, negu praeitą savaitgalį buvo 
paskelbta. Pirmadienio popietę sukviestiems laikraštininkams ir 
radijo komentatoriams prezidentas Fordas pranešė, kad Elliot Ri- 
chardsonas, JAV ambasadorius Didžiojoje Britanijoje, jo yra 
parinktas JAV' prekybos sekretoriaus pareigoms.

Prez. Peronienė 
kaltinama

Argentinos prezidentė ir vi
sas jos ministerių kabinetas kal
tinamas korupcija ir grasoma 
oficialių apkaltinimu, kai prieš 
peronistus nusistatęs laikraštis 
“La Prensa” paskelbė foto ko
piją čekio sumoje 730,000 dole
rių su Peronienės parašu, ku
rio išrašyta suma turėjo būti 
įnešta į generolo Perono privatų 
turto fondą ir vėliau išmokėta 
generolo buvusios pirmos žmo
nos Evos Peronienės dviems se
serims, atskiriant jas nno gen. 
Perono palikto turto. Eva Pero
nienė mirė 1952 m.

Tai kažkas panašu į argenti- 
nietišką Watergate. Argentinos 
opozicijos politikos- vadai daro 
spaudimą nušalinti Maria E. Pe- 
ronienę iš prezidento pateigų, 
pakeičiant visų pagarboj laiko
mu peronistu, Argentinos sena
to pirmininku Italo Luder, ku
ris Peronienę pavadavo, esant 
jai atostogose. Viešo spaudimo 
išversti Peronienę iš preziden
to kėdės tuo tarpu nedaroma.

Senatas paskelbs ČIA 
liečianti dokumentą

Senato tyrinėjimų komiteto 
pirmininkas Fr. Church pareiš
kė, jog komitetas paskelbs vie
šai tyrinėjimų duomenis, liečian
čius ČIA veiklą.

Prezidentas Fordas yra tam 
priešingas. Jis teigia, kad toks 
veiksmas pakenks US užsienio 
santykiams, Amerikos prestyžui 
ir patiems įsivėlusiems asme
nims. Prezidentas teigia, kad 
viešai paskelbtas toks investi- 
gacijos dokumentas bus svetimų 
valstybių ir atskirų grupių, nu
sistačiusių prieš Ameriką, iš
naudojamas piktiems tikslams.

Ir visdėlto, senato komitetas 
nutarė jį paskelbti.

Bręsta argentinietiškas 
Watergate

Argentinos prezidentė Maria 
Estela de Peron, vos spėjusi po 
atostogų pradėti prezidentauti, 
atsidūrė ligoninėje, susirgusi tul
žies pūslės stipriais negalavi
mais. Ligoninėje ją tegali lan
kyti ministerių kabineto nariai. 
Su kitais ji susisiekianti telefo
nu.

Visos gatvės vedančios į ligo
ninę, kur 44 m. amžiaus Pero
nienė guli, stipriai saugomos.

Prezidentas patvirtino žinią, 
kad. krašto apsaugos sekretorius 
James Schlesinger yra atleistas, 
o jo vieton prezidentas pasirin
ko darbštų, greitai besiorien
tuojantį ir stiprų nugarkaulį tu
rintį Donald Rumsfelda, dabarti
nį Baltųjų Rūmų štabo viršinin
ką. Prezidentas pasikvietė į 
Baltuosius Rūmus abiejų par
tijų vadus, pranešė jiems pada
rytas pakaitas ir paprašė, kad 
senatas galimai greičiau patvir
tintų pasirinktus pareigūnus 
naujoms pareigoms. Prezidentas 
mano, kad senatas galėtų be ati
dėliojimo tai padaryti, nes visi 

[žmonės kongreso atstovams yra 
pažįstami, o kai kurie jau da
bar eina atsakingas pareigas.

Vakar jau pranešame, kad 
Rumsfeld parinktas krašto ap
saugos raikalams tvarkyti, G. 
Bush turės įvesti tvarką ČIA 
organizacijoje, gen. Brent Scow
croft pirmininkaus saugumo ta
pybai. Niekas nieko nežinojo, 
kad prekybos sekretoriaus pa
reigoms buvo parinktas Elliot 
Richardson, kuris buvo pats 
akyliausias ir teisingiausias pre
zidento R. Nixono administra
cijos narys. Jeigu tuometinis 
prezidentas būtų paklausęs Ri- 
chardsono, tai, ko gero, jis dar 
ir šiandien prezidentautų. Ri- 
chardsonas yra gabus adminis
tratorius, teisingas žmogus ir 
įtikinantis kalbėtojas.

Baltųjų Rūmų štabo viršinin
ku prezidentas pasirinko Ri
chard Cheney, kuris glaudžiai 
bendradarbiavo su Donald Rums- 
feldu ir prezidentu. Prekybos 
sekretorius Rogers C. B. Mor
ton jau seniai buvo prašęs atleis
ti jį iš užimamų pareigų. Laik
raštininkai paklausė prezidentą 
Fordą, kuriais sumetimais jis 
padarė tokias dideles pakaitas.

— Norėjau turėti kabinetą iš 
glaudžių bendradarbių, — atsa
kė prezidentas. — Iki šio me
to laikiau buvusio prezidento 
Niksono parinktus žmones, nes 
norėjau, kad būtų politikos ir 
administracijos reikalų tęstinu
mas...

Skelbiama, kad pakaitas iš
provokavęs Kissingeris, kuris 
negalėjo pakęsti Schlesingerio. 
Bet daugelį nustebino vicepre
zidento Nelson Rockefellerio pa
reiškimas, kad jis ateinančiais 
metais nebūsiąs prezidento For
do viceprezidentas. Tai parodo, 
kad Rockefelleris nepritaria pa- 
darytom kabineto pakaitoms.

Saulėta, šilčiau.
Saulė teka 6:27, leidžiasi 4:41.



40 (524)Mi-JI METAI
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Kviečiame j Felikso Vaitkaus skridimo 40 metų sukakties

PADĖKOS ORDINAS LATVIŲ

Pradžia: 4 vai popiet

Vakarienė su šampanu asmeniui 10 dol.

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu

arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

vartotojų 
užsaky- 

atitinkama

LEIDŽIA LIETI'VIU SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Dr. V. Kudirkos vilkiukų d-vė. 
Jis tėviškai atstovavo saviesiems 
vilkiukams Lituanicos tunto tė
vų komitete.

Ar pusantro šimto sesių-bro- 
lių, suėjusių ši vakarą, galėjo 
klysti, pasirinkę aną kelią?

s. J. Šias.

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

Kartu su juo sukaktuvines 
žvakes dega sesė R. Kučienė, 
skautininkių vieneto drauginin
ke, vadovavusi Aušros Vartų 
tuntui, sesėms jūrininkėms, “iš- 
daiginusi” rūmą Rako ąžuoly-

Orkestrui vadovauja — G. JONIKAS

Lapkričio 23 pietaukime 
pas gintares. Nerijos tunto 
Nendrių įgulos gintarės lapkri
čio 23 d. (sekm.) Jaunimo cent
re ruošia virtinių (koldūnų) ir 
lietinių pietus. Visi kviečiami 
tą dieną pasinaudoti šia proga 
pasižmonėti ir. papietauti Jau

nimo centre, paremiant ginta- 
rių pastanga*.

Bus didelė Felikso Vaitkaus skridimo dokumentų paroda.
Pranešimas, kaip tas skridimas buvo suorganizuotas. '

tų laivo sueigos vyksta kiekvie
ną sekmadienį Jaunimo Centre. 
Laivą sudaro 21 jūrų sk. Talki
nant prityrusiems jūrų bu- 
džiams, stengiamės kiek galima 
įgyti daugiau teorinių žinių; gu
rias pritaikysim per ateinančių 
metų sezoną, -

Laivui vadovauja ps. J. Kir- 
veląitis, pavaduotojas — ps, R. 
Vidžiūnas, laivynas — j. b. Pet
ras Aglinskas ir talkininkas J. 
b. Vytas Gūdis. Koresp.

— ps. Justinas Kirvelai- 
Pasirašė visi stovyklauto-

-į- Sofija Jelionienė pakeičia 
Alę Namikienę. V. . s. Na- 
mikienė, daugel metų Skautu 
Aido bendradarbė, kėleri metai 
jo redakcijos narė ir 1974—1975 
m. jo vyr. redaktorė, šių parei
gų atsisako.

LSS Tarybos'Pirmij a, forma
lus Sk. Aido leidėjas, Skautų 
Aido vyr. redaktore pakvietė

gose, vadovų pasitarimuose, liet, 
suėjimuose, kur

I-ji ir 100 dol. teko D. Petrei- 
kytei, antroji ir 75 dol. teko A. 
Ambrozaitytei, trečioji ir 50 dol. 
teko L Mitkutei.

Sveikiname konkurso laimė
tojas, kurioms premijos bus 
įteiktos Šį šeštadienį Jaunimo 
centro didžiojoje salėje.

(Chicagos Lituanicos tunto) 
yra dėkinga sesei Ritai Fabijo- 
nienei už parašytą stovyklos dai
ną ir broliui Vytautui Balzarui 
už stovyklinio ženklelio projektą 
ir rūpinimąsi ženklelio pagami
nimu.

tro 203 k&mb. Dienotvarkėje, 
tunto tėvūno ir tuntininko pra
nešimai: Tunto veikla 1975-76 
m., klausimai ir sumanymai. Su
sirinkimas informacinio pobū
džio, todėl visi tėvai kviečiami 
būtinai dalyvailti, kad žinotu
mėte kas, kur ir kaip vyksta tun
to gyvenime.

Lituanicos tuntas

Ar reikėtų toliau aiškinti, ka 
reiškia simbolizmas? Kai Ta
rybos vicepirmininkė F. Kurgo- 
n:enė dalinosi praeities nuotru
pomis, kai žiežirbos traukė il
gesingą dainą, kai filisterė H. 
Plaušinaitienė prisiminė, jog 
mes, tarptautinių biurų ir išeivi
jos darganų spaudžiami, leido
me daigus ir darėme vis kitaip, 
— ar tai nebuvo darbai, kurių 
vaisiais pasidalinti čia susirin
kome?

Grįžtu atgal į sueigą ir imu 
lipdyti krūvon jos iškarpas

Skardus ramovės p-ko V. Tal- 
lat Kelpšos švilpukas pakvietė 
svetainę nurimti, o mano vaiz
duotė skautininką pagavo visai 
kitaip: bešvilpiantį rudenio žai
dynėms Bučo sodyboje. Ne vien 
ten, — stovyklose, tuntu suei-

Nežinojau iki pavakarės, kai Nei nežinau, bet tikrai pažįstu 
ėl susirinkome ton pačion ka-' penketuką, jais pasipuošusį. P. 
inėn paminėti Chicagos skau- Nedas — vedęs Ramovę, rajo- 
i"inkių draugovės ir skautinin- na, vis neurimstąs naujais su- 
:u ramovės veiklos, atšvęsti manymais — visur subėgo mu- 

viėnetų sukaktis, čia .dviejų keliai; A. Orentas — se
sė Kurgonienė pavadino jį 
kruopščiausiu sąjungos admi
nistratorium, — sutinku, nes ir 
mudu ketvertą metu kartu tem
pėme Skautų Aidą; I. Regienė
— ar pameni, sese, kai pasa- 
vaičiui vežėme Skautybės Kelią, 
kai skambindavomės, dįktavom 
kronikas ir burnojom korespon
dentus, kad jie rašiniuose nepa
lieka vietos korektūrai; B. Vo
sylius — įvedęs mane į skautiš
ką spaudą ir pats joje vis ne- 
pavargstąs nuo tada, kai išmo
ko rašyti; V. Namikas — ste
bėjau jį iš arti, kai vedė vilkiu
kus, kai su krivulę rankoje bu
vo VSP ir kitose sąjungos parei
gose; tuo pačiu metu petys pe
tin keliavome Šarūno gretose,
— dienos, kurių neužmiršime, 
kol išeisime namo!

jos laimėjo kalėdinių atvirukų 
konkursą. ASS Vydūno Jauni
mo Fondas praneša, kad šių me
tų kalėdinių sveikinimų atviru
kai jau spaustuvėje ir netrukus 
pasieks platintojus. Tai bus re
zultatas konkurso, kuris' nebu
vo perdaug gausus dalyviais, bet 
sėkmingas gerais piešiniais.

Konkurso vertinimo komisija 
buvo sudaryta iš dailininkų J. 
Eidukaitės - Okara ir V. Luko. 
Iš atsiųstų konkursui piešinių at
rinko ir paskyrė šias premijas:

fcrminė medžiaga. Pora tūks
tančių yardų LS Seserijos uni
forminės medžiagos pateko į pa
vojų. Parduotuvė, kurioje me
džiaga užsakyta ir laikoma, rei
kalauja, kad ji būtų atsiimta ar
timiausiu laiku, arba ji bus pa
leista plačiosioms 
masėms. Medžiagą 
ti ir nudažyti
spalva pareikalavo nemaža pa
stangų, ir būtų didelis nuosto
lis jos netekti. Visi vienetai 
prašomi apsirūpinti didesniais 
kiekiais, tuo užsitikrinant ap
sirūpinimą uniformomis ateity
je. Prašoma paimti bent po ke
lis ritinėlius. Ritinyje yra 25 
yardai. Kreiptis į v. s. Reginą 
Kučienę, 8626 So. Mozart, Chi
cago, Ill. 60652. Nedelskite.

U ■*. x ..t kclcrių :uetų redakcijos 
narę v. s. Sofiją Jeliomenę, ku
ri susidarys ir visą redakcijos 
kolektyvą, darbą pradedant 
1976 sausio 1 d.

Skautų Aido administrato
rius ir toliau lieka s. Augustinas 
Orentas, techniniu redaktorium, 
gražiai Sk. Aidą puošias, lieka 
v. s. Vladas Vijeikis, kurio 
spaustuvėje žurnalas ir spaus
dinamas.

LSS Taryba yra nutarusi, kad 
Skautų Aidas lankytų kiekvie
ną skautų šeimą, ir jo prenu
meratos mokestis būtų taip pat 
renkamas ir su LSS nario mo
kesčiu.

Bet Skautų Aidą labai palai
ko geri platintojai įvairiose vie
tose, o ypač mecenatai, garbės 
prenumeratoriai bei kiti auko
tojai.

lavietės. Chicagos skautai-ės, 
stovyklavę Rako ąžuolyne liepos 
mėn., stovyklavimo metu pa
siuntė prez. Fordui laišką, iš
reikšdami padėką už priėmimą 
pabaltiečių delegacijos pavasa
rį . Laiške priminėme mūsų ko
vą dėl Lietuvos laisvės.

Į laišką atsakė Baltųjų Rūmų 
pareigūnas John E. Reinhardt, 
perduodamas Prezidento padėką 
už mūsų rūpesčius. Kartu pri
minė, jog Prezidentui yra svar
būs JAV interesai, ir Helsinkio 
deklaracija Amerikos pažiūrų 
nepakeičia. ••

šį laišką parašė visų keturių 
stovyklų vadovybės: įčiurlionio 
(Kernavės) s. Vanda Aleknie
nė, Sutartinės (Aušros Vartų) 
v. s. Janina Mikutaitienė, Pa
langos (Nerijos) ps. Genė Mar-: 
kevičienė ir Laisvės (Lituani
cos)

v. s. VACLOVAS TALLAT-KELPŠA, 
dabartinis Chicagos Skautininky-kiu Ramovės Pir- 
mininkas, spalio 26 šventėje pasakė: "Linkėčiau, 
kad Chicagos skautininkai ir skautininkės sulauk- 
tu savo junginiy 50 m. sukaktuviy, nors manęs 

tada jau nebus ..."

Prisiminsime transatlantinio lakūno FELIKSO VAITKAUS 
prieš 40 metų skridimų per Atlantą ir kelionę į Lietuvą.

DARBAI
Jau pradėjo augti Lietuviš

kosios Skautybės Fondas. LSS 
Tarybai šią vasarą priėmus Lie
tuviškosios Skautybės Fondo 
nuostatus, Tarybos Pirmija pra
dėjo konkrečius žingsnius tam 
fondui organizuoti.

Į fondo valdybą iš Pirmij os 
deleguota Tarybos vicepirmi
ninkė ir iždininkė v. s. F. Kurgo
nienė.

Iš Chicagos skautininkų-iy šventės
Spalio 26-ji buvo pilnas savotiškos ir įdomios simbolikos. Iš 

ryto dalyvavau Chicagos Nerijos jūr. skaučių tunto sueigoje, 
kurioje, įsijungęs į žaliųjų kaklaraiščių ratą, kartu su dviem 
naujai pakeltomis, pakartojau skautininko įžodį. Brangindamas 
savo garbę, aš pasižadu... Skautiškoji komunija, kurią mes nere
tai primirštame.

V. s. č. Kiliulis yra vienas iš 
iniciatorių tokiam skautybės 
fondui įsteigti. w. .

Fondo pagrindiniam kapitalui 
pradėti Pirmi ja ts Savo iždo per
vedė 310,000. Taip pat jau gau
nama kitu inašu bei auku.
- Fondu susidomėjimas didelis. 
Daug atskirų asmenų bei viene
tų dabar gali tapti fondo kūrė
jais.

urw:--: . ......... t-vs; •- •

SKAUTININKUI E. OZOLS
Šiemetinėje Kanados Romuvos stovyklavietėje ordiną; sega Kanados 

Rajono vadeiva s. V. Morkūnas.
V. Bacevičiaus nuotr.

F. Kurgonienė sega apdova-, . .
notiems prie krūtinės ordinus, — ' ^us putinai sudaryta 
kokia yra ordinų simbolika? f°ndo valdyba (įvairiais būdais 

iš 7 narių)', Pirmija, išrinkusi 
nuolatiniu valdybos nariu, fon
do reikalų vedėju paskyrė v. s. 
Česlovą Kiliulį (51 Torrey St., 
Dorchester, Mass. 02124, telef. 
617-282-8797), kuris pagal Pir
mi jos nutarimus jau pradėjo at
likti reikalingus techniškuosius 
darbus fondui veikti.

Vėliau dainavo žiežirbos, Auš
ros Vartų jaunosios vadovės. Ar 
nenuostabi simbolika, žiežirbos 
iš didžiojo laužo, uždegto seniai 
anapus vandenyno, šios žiežir
bos jau čiagimės, kaip ir ryte 
sutiktosios geltonkaklės., .Jų su
tartinė plaukė tylia svetaine:

Už jūrų, už kalnų...
Kur pirmoji meilė ir daina...
Džiaugsmo ašara nurieda 

skruostu ir pasikaria ant akinių 
rėmo, žiežirbos ateina į tą ke
lią, kurį mes jau vienas po• kito 
paliekame.

KALBA v. s. NIJOLĖ KERNAUSKAITĖ, 

devynerius metus išbuvusi Cleveland© Neringos skaučių tuntinin 
ke ir pareigas perdavusi s. A. Muliolienei.

V. Bacevičiaus nuotr.

ŽVILGSNIS ŽEMYN NUO 4,000 PĖDŲ AUKŠTUMOS

New Yorko skautai Catskill kalnuose. Ii kairės: A. Vala'tis, R. Vilgalys, 
L. Strazdis ir P. Šilbajoris.

Paskui sėdėjau Jaunimo Cen 
tro kavinėje, gurkšnojau kavą bendruomenės 
ir klausiausi muzikos, tyliai iškilsiąs ir skautų reikalas ir t 
plaukiančios aukštuoju skliautu. į t. Nepamenu skautiško įvykio 

į kurį mūsų senjoras brolis ne
būtų suspėjęs.

Skambėjo Lietuvoje neseniai 
įdainuota melodija, tenoras il- 
gesningai traukė “nuskinsiu rau
doną rožę...”
. Už kelių stalelių sėdėjo ketu
rios geltonkaklės. Jos visos gi
musios jau čia, savo tėvų žemės 
gal nei sapne neregėjusios; kar
tu su dainininku jos traukė sa
vo jaunais balsais.
Koip paaiškinti šią simbolišką, 

aš nežinau

a i 
pre]egentai neiškėlė nei nepa- j 
’'rastų ramovės darbų, nepasa
kė didingų žodžių, neapvainika
vo vieneto ilgamečių vadovų. 
Eet to gal ir nereikėjo, nes į vi
sus lūkesčius atsakė v. s. V. Tal- 
lat Kelpša trumpame sueigos už
darymo žodelyje.

— Chicagos 800 lietuvių skau- 
t’i-cių, — pasakė jis, — yra tai, 
ką mes šiandien švenčiame. Jūs, 
m:eli vadovai, esate tie “kaltie
ji”, kad minim 25-metį. žiūriu 
šviesiai, su pasitikėjimu ir į 
jaunuosius vadovus, kurie atžy- 
g:uoja į mūsų vietą. Manęs jau 
nebus, minint ramovių 50-metį, 
bet tikiu, kad jis bus švenčia
mas!

SESEI, KUR! TURI BŪTI TAURI LIETUVE - JŪRININKE
* r r

Suderinti ideologija su jūrine idėja
SL PAČIOMIS GRAŽIAUSIOMIS medžių spalvomis, ,su pa

skutiniais vasaros žiedais pradėjome naujus skautavimo metus.
Jt R į SKAUČIŲ skyrius sveikina visas seses ir vadoves 

su praėjusių skautiškų darbo metų įgytu žinių lobynu, įsigyta 
didesne praktika, kuri padės dar geriau ir sėkmingiau ugdyti 
jūrų skautės dvasines ir fizines jėgas, siekiant pilnutinės asme
nybės, geros jūrų skautės, taurios lietuvės ir lietuvių tautos 
jūrinės sąmonės žadintojos. ;

LINKIME šiais skautiško darbo metais dar daugiau sustip
rėti bei suprasti viena kitą, dar labiau padėti viena kitai, dar 
daugiau įsigyti skautiškos bei jūrinės patirties.'’ žinok, miela 
sese, kad jūrinio skautavimo pagrindą sudaro dvi'dalys: SKAU
TIŠKOS IDEOLOGIJOS IR LIETUVOS JŪRINĖS IDĖJOS.

ŽINOK, kad pirmoje eilėje būtumei gera, nuoširdi jūrų 
skautė, pilna to žodžio prasme. Antroji tavo pareiga.— įsisąmo
ninti jūros reikšmę tautai ir valstybei. Reprezehtuok Lietuvą, 
kaip jūrinę valstybę, tautinėje ir tarptautinėje plotinėje ir žadink 
lietuvių tarpe jūrinę sąvoką. A. < L?-- j

Bl K SF^SERIšKA kitai sesei ir siek savo idealų per gėrį ir 
meilę viena kitai.

Tad darbingų metų JŪRINIAME SKAUTAVTftEl
- Su gero vėjo linkėjimais ' !'1

LSS-erijos Jūrų Skaučių Skyrius —
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DAKTARĘ ROŽĘ TUCNIENĘ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Šių metų spalio 18 d. žemiš- tinga šiluma ir šviesa palietė a. 
tąją kelionę baigė a. a. dr. dan- a. velionės dr. Rožės ir Jono Ti
tų gydytoja, Rožė Paurytė — jūnų šeimą — jiems gimė sū- 
Tijūnienė. Velionė gimė 1902 nūs Vytautas. Ak, kaip neap- 
m. (balandžio 21 d. Bu tiškių, sakomai didžiu džiaugsmu pri- 
kaime, Antazavės valsčiaus, i sipildė tada dr. Rožės — moti- 
Zarasų aps.. Pradžios mokslą Į niška širdis! Dar jaukesnis, 
ėjo Antazavėje. 1923 metais'dar pilnesnis ir prasmingesnis 
baigė Panevėžio gimnaziją, dan 
tų gydytojos diplomą įgyjo Vy 
tauto Didžiojo Universitete 
Kaune. Būdama patrauklios iš-
vaizdos, tvarkinga, sociali, sim
patinga ir mylėdama pasirink
tos profesijos darbą ir žmones, 
žmonių buvo mylima, įgijo di
delį pasitikėjimą ir sėkmingai 
vertėsi dantų gydytojos prak
tika, pradžioje Kaune, o nuo 
1933 metų — Rokiškyje.

1935 metais čia susituokė su 
vietos pašto viršininku Jonu 
Tijūnu ir tais pat metais , to
limesnei tarnybai, tarnybos la
bui vyrui persikeliant į Kybar
tus, persikėlė kartu ir dantų 
gydymo kabinetą įkūrė Kybar
tuose, kur taipgi jai gerai sekė
si. Geležinkeliečių tarnautojų 
buvo nuolatinė dantų gydyto
jo, o Geležinkelių Valdyba mo
kėdama už gydymą faktinai 
skaitė tos žinybos gydytoja. Gi 
pati pagrindinė darbo bazė bu 
yo — privatus pacientų gydy
mas.

Kybartuose gyvenant, Kūrė
jo malonus spindulėlis savo ypa-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Ruko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at- 

, simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA- 
į NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 

duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA ‘‘NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
F- — —’ — _  _ ____ ________ —--- ------ -------------------------- -------

u . POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį 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 ~ gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Auęuitiltyfi • Vilčlūnleni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato,. 128 psL Kaina $1.—.
2. Jurffls Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Ėišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
• ■ 3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.

4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 
psL Kaina $3.00.

5. Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolijui Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių Šilelis”, vertimas. 42 psl. S2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, S3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50,
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. S1.00.
14. Eugenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
16. Alfonsas Tyruolls. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psL S1.00.
18. Adomas Jasai, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderi.

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

jos šeimos židinys ir pats gy
venimas.

1940 m. sausio pirmomis die
nomis teko persikelti draug su 
vyru į Vilnių, kur J. Tijūnas 
1939 m. rudenį buvo paskirtas 
Vilniaus 2 pašto viršininku, čia 
taipgi atidarė savo dantų gy
dymo kabinetą ir darbavosi iki 
bolševikų okupacijos. Atleidus 
vyrą iš pareigų persikelta į 
Šiaulius, kur jau nebebuvo ga- 
limygbės savystoviai dirbti, 
bet turėta “laimės” gauti dar
bą bolševikų naujai įkurtoje 
dantų poliklinikoje.

1941 m. vokiečiams okupa
vus Lietuvą, dr. Rožė Tijūnie- 
nė buvo paskirta tos poliklini
kos vyresnia dantų gydytoja — 
vedėja. Po bolševikinės “tvar
kos” pastatant “ant kojų” po
likliniką, dr. Tijūnienei teko 
panaudoti daug sumanumo, 
įdėti pastangų, darbo ir išeik
voti energijos.. Nemaža rūpes
čių ( ir pavojų abiejų okupaci
jos metais nešęs gyvenimas, 
neigiamai veikė velionės nuo
taiką, bet labiausiai jos jėgas

DR. ROŽĖ PAURYTĖ - TIJŪN1ENĖ t

nusi su vietos sąlygomis ir pro
fesijos praktikuojančiais kole
gomis, perėjo dirbti savo pro- 
fesijon pas žinomą dantų gy
dytoją dr. P. Atkočiūną, su ku
riuo sėkmingai darbavosi ilgus 
metus.

Dėka savo darbštumo ir tau
pumo, ilgainiui abu su vyru 
dirbdami, įsigijo nuosavą pa
stogę, kurioje buvo labai gra
žiai įsikūrę. Velionė buvo ki
lusi iš vidutinių ūkininkų, šei
moje buvo keturi broliai ir dvi 
seserys. Velionė Rožė buvo pa
ti jauniausia ir, taip Aukščiau
siojo buvo skirta, ji paskutinė 
Amžinybėn iškeliavo. Brolis 
Antanas buvo kunigas, kuris 
studijuojančią Rožytę rėmė me
džiaginiai. Tėvų, ypač dievo
tos ir pamaldžios motinos bei 
brolio kunigo , kuris buvo vy
riausias, Rožytė subrendo ne 
tik giliai religinga, bet jos bū
de įsikerojo daug kitų krikščio
niškai — tautinių dorybių: są
žiningumas, darbštumas, arti
mo 'meilė, tolerancija ir kt 
Gyvendama nuosavuos namuo 
se velionė laikėsi krikščioniško 
— lietuviško principo: — “Sve
čias į namus, Dievas į namus”. 
Jei kam teko jos namuose būti, 
jei tik ji galėjo —tkiekvienam 
padėjo, ir retai kada iš jos 
namų kas nepavaišintas išėjo. 
Net stovykloje kitos apie ją sa
kydavo — pavyzdingai šventa 
moteris, tai retai girdimas epi
tetas iš moterų. Lietuvoje likę 
artimieji beveik visi buvo. ?š- 
tremti Sibiran. Gi brolis kuni
gas, buvęs Užpalių klebonas,, 
buvo persekiotas ir taip žiau
riai “nubuožintas”, kad buvo 
reikalingas didelės paramos. 
Juos visus velionė dr. Rožė 
savo siuntiniais rėmė. Labda
ra ir šalpa J jos širdžiai visada 
buvo artimos.

Prieš kelis mėnesius dr. Ro
žė pasijuto nevisai sveika, bet 
pagal jos principus “dėl kiek
vieno menko nieko”,. kaip sa
kydavo, į gydytojus kreiptis 
nemėgdavo. Rugsėjo mėnesį 
pasijutusi blogiau, spalio pra
džioje paguldyta į §v. Kryžiaus 
ligoninę, kur išbuvo tik! dvi sa
vaites, ten ją globojo ir gydė 
dr. Vaškevičiūtė. Jokių svei
katos pagerėjimų nepastebint, 
kreiptasi į kitus daktarus, bet 
liga jau buvo/pasendinta, o 
tinkama pagalba pavėluota... 
Ligonė netekusi sąmonės išbu
vo keletą dienų ir, aprūpinta 
šv. Sakramentais spalio 18 d. 
8 vai. ryto tyliai ir amžinai už
geso. Trūksta žodžių išreikšti 
liūdesiui ir širdies skausmui, 
dėl nelemtos ir netikėtos mir
ties. Nors ir aukštai stovi me
dicina, bet per kieno tai neap
dairumą gavosi liūdnos pasė
kos, 'taip bent galvoja sielvar
to apimtas vyras, kuris kelias 
paras be pertraukos budėjo 
prie ligonės lovos.

Velionė buvo pašarvota Pet 
kaus Marąuettte koplyčioje. 
Atsisveikinimas įvyko spalio 
21 d., kurį gražiai pravedė šau
lys Pr. Tamkus. Velionė pri- 
clausė eilei organizacijų, ku
rių atstovai tarė jautrius atsis- . 
veikinimo žodžius: J. Skeivys

pakirto didžiai skaudi šeimos 
nelaimė: sūnui Vytautui išvy
kus su motina 1943 m. rudenį į 
Zarasus aplankyti giminių, su
sirgo difteritu ir... mirė. Pa
laidotas Užpaliuose, kurie bu
vo laikomi lyg antroji tėviškė, 
nes kasmet pas ’brolį kleboną 
vasarodavo. Širdies skausmo 
perblokšta motina, nuo myli
mo sūnaus kapo, .^pasiėmė že
mės saują, kaip relikviją šven
tą, (gausiomis ašaromis dažnai 
laistydama ir prie širdies glaus 
dama , atsivežė čia, į Ameri
ką.

1944 metais liepos mėnesį, 
raudonam slibinui Lietuvon 
vėl ateinant, palikusi Šiaulius 
ir viską, pasiėmusi tik univer
siteto diplomą ir nuo sūiaus 
kapo žemės saują, kartu su ki
tais bedaliais, dr. Rožė 'išvyko 
nežinion — į Vakarus. Vokieti
joje jos diplomas buvo pripa
žintas, daktarė buvo paskirta 
darbuotis savo specialybėje 
Drezdeno priemiestyje Vein
hole, kariuomenėn pašaukto 
vokiečio dantų gydytojo kabi
nete. Ir čia, kaip prityrusi gy
dytoja vokiečių aukštai buvo 
įvertinta ir gerbiama. Tačiau 
ir iš čia, subombardavus Drez
deną ir artėjant frontui, teko 
paskubomis ir net paslapčia, 
nes oficialiai išvykti vokiečiai 
neleido, pasitraukti. Apsisto
ta prie Coburgo, Lichtenfels ir 
laikinai apsigyventa Grund- 
ffeld kaime, kur ir sulaukta ka
ro pabaigos. Karo veiksmams 
pasibaigus ir lietuviams pabė
gėliams buriantis į stovyklas, 
velionė dr. Rožė su vyru apsi
gyveno Seligenstadto lietuvių 
stovykloje, netoli'Wurzburgo, 
kurioje buvo paskirta dantų 
gydytoja ir dirbo iki išvažiavo 
į Ameriką. 1949 metais atvyko 
į Ameriką ir apsigyveno Čika
goje.

Kaip ir visiems atvykusiems 
pradžia buvo sunki ir teko dirb 
ti ne savo specialybėje. Atsi
menu, pažinau velionę vieno
je Čikagos darbovietėje, kuri 
savo inteligencija, kuklumu, 
budi malonumu ir taktu impo
navo aplinkai. Pertraukų me
tu, mūsų — lietuvių darbinin
kų, ji, kaip žiedas bitelių, vi
sada būdavo apsupta, nors nie
kad nepasisakė esanti daktarė. 
Dėl nepaprastai gero, malonaus 
būdo, visų buvo mėgiama ir 
gerbiama. Ilgainiui, susipaži

— šaulių vardu. A. Ruibienė — 
Dantų Gyd. S-gos vardu, J. Po-| 
cius — Liet Paštininkų S-gos' 

■vardu, A. Rėklaitis — Lietuvių j 
Fondo vardu, A. Dumbrienė — 

{mokslo draugų vardu, J. Mac
kevičius — Balfo vardu, J. Bag 
džius — Liet. Bendruomenės 
vardu ir kun. J. Velutis — gi
minių vardu. Kan. V. Zaka
rauskas drauge su laidotuvių 
dalyviais atkalbėjo ražinį ir pa 
giedojo Marija Marija. Kop
lyčioje dar lankėsi ir pasimel
dė: parapijos klebonas A. Za
karauskas, kun. šantaras, kun. 
Kireilis, kun. Kuzminskas ir 
kun. J. Raibužis. Spalio 22 d. 
9 vai. ryto kan. V. Zakarauskui 
atlaikius koplyčioje prie atviro 
karsto laidojimo maldą, visi 
laidotuvių dalyviai, atiduoda
mi velionei paskutinę pagarbą 
su ja aasisveikino praeidami 
pro karstą. Paskutinis atsisvei
kino vyras Jonas, kuris labai 
sujaudintas ir ašarodamas pa
bučiavo žmoną iškeliaujančią 
amžinai. Po to, karstas uždeng
tas ir išvežtas į šv. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią kur kan V. 
Zakarauskas atnašavo gedu
lingas pamaldas, o kun. J. Ve
lutis pasakė' labai jausmingą 
pamokslą. Karstas buvo ap
dengtas Lietuvos tautine vėlia
va. šv. Mišių metu giedojo so
listas J. Vaznelis, vargonavo A. 
Kalvaitis.. Pamaldos buvo la
bai įspūdingos, kuriose daly
vavo daug žmonių. '

Paminėtina, kad a. a. velio-' 
nė, dr. Rožė, labai mėgo gėles, 
todėl ir karstas koplyčioje, jos 
prietelių, gausiai buvo gėlėmis 
apstatytas. Gi lydint iš bažny
čios i šv. Kazimiero Lietuviu 
kapines, ilga auto mašinų 
vilkstinė simboliniai atsisveikin 
ti su gyventais namais, paskuti
nį kartą pravažiavo pro juos. 
Diena pasitaikė nepaprastai 
graži, lyg pats dangus su liū
dinčiais laidotuvininkais koope 
ravo. Pravažiuojant pro na
mus, prie1 kurių trumpai susto 
ta, dar tebežydinčios gėlės, pūs
telėjus švelniam vėjeliui, lyg 
sąmoningai savo žiedų galve
les nulenkė, tarsi pareikšda
mos savo augintojai, savo puo
selėtojai, ■ savo kilniai gerada
rei paskutinį sudieu, šis retai 
matomas -vaizdas buvo jaudi-

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

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—

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

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

Įrtrift* 1323 metui*. TeL 421-3079

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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nantis. Reikia tikėti, kad tuo į Koplyčioje, bažnyčioje ir ka- 
inetu ir velionė ir dangaus aukš puošė garbės sargybą prie kars
tybių joms atsakė...

Kapinėse kan. V. Zakaraus
kui prie atviro kapo atlikus 
baigmines maldas ant karsto 
užberta velionės atsivežta iš Tė
vynės, nuo mylimo sūnaus 
kapo gimtosios žemės sauja, 
kaip Tėvynės meilės ir jung
ties simbolis su jos artimais, 
kurie anksčiau yra iškeliavę 
Amžinybėn, šaulių vadas nu
ėmęs nuo karsto tautinę vėlia
vą įteikė vyrui Jonui Tijūnui, 
kuris giliai susijaudinęs priė
mė.. Ant karsto uždėta rožių 
ir kitokių gėlių žiedų, o kars
tas iš lengvo, paskutinių gies
mių akordams aidint, verkian
čio vyro apkabintas ir pabu
čiuotas, pradėjo leistis į kapo 
prieglobstį. Tai paii sunkiau
sia valanda pasiliekantiems, 
ypatingai vyrui ir artimiesiems- 
Prieš paliekant kapą, jausinin 
gai sugiedota Marija, Marija ir 
Lietuvos Himnas.' Kan. V. Za
karauskas padėkojo visiems už 
maldas ir palydėjimą velionės 
į amžiną poilsio vietą, o taip 
pat prašė ateityje savo maldo
se ją prisiminti.

Laidotuves tvarkė šaulių 
Rinktinės vadas VI. Išganaitis. 

k ‘ Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA lI
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS, I

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
•- .J,.' - - . -y ■ ~~ —2

gĮN*"' ■- 1 ■■ 1 -----------.B-J II- - J 1 1.-- I
Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
■

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

to ėjo uniformuoti šauliai, o 
taip pat ir karstanešiai buvo 
šauliai. Visi dalyviai buvo pa
kviesti pietums.

Taip toli nuo savo numylėto 
krašto, gražių pušinėlių ir eže
rėliais puošnių gimtų laukų, 
svetimoje žemėje, palaidota iš
tikimoji Lietuvos dukra, pat
riotė, dr. Rožė Tijūnienė. Te
būnie jai lengva šios šalies že
mė ir teilsisi amžinoje ramybė
je. Giliame liūdesyje skendin
čiam vyrui Jonui Tijūnui mū
sų — visų šaulių— nuoširdi 
užuojauta. (kp-)

SKAITYK P/TS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

111 1 ' 1 ~ --------------------------------------------------------------------- ------------------------------ -------------- -

* *

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 32.00.

Perriuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriuL
Ajjaamblial, chorai, grupės, užaakiuaioe 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arfta pasiunčiant čekj ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60668

V- ' " , ------------------- • ■ — - ----------------------------------- ----
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HELSINKIS NEBUVO MASKVAI 
LAZDA VIENU GALU

Kiek teko pastebėti, kaikuri 
mūsų spauda ,laiko Helsinkio 
popierį aktu, pagal kurį Balti
jos kraštai yra ‘Rusijai pripa
žinti. Bene ši tojo dėlei teisi
ninkas p. Stravinskas pats ko
mentuoja jį, šitą popierį, ir

kviečia kitus, o ypač teisinin
kus pasisakyti

Taigi, tebūnie ir man leista 
nors trumpai apie šį Įdausimą 
pasidalinti mintimis su “Nau
jienų” skaitytojais, būtent:

1) Mano galva, dėl paties

Biuro nares “bendras aruodas”
"Visa bėda su Rusijos ir Lietuvos komunistais, kad 

jie ištisus dešimtmečius įtikinėja krašto gyventojus vis
ką pilti į bendrą aruodą, bet nieko nesako, kai keli ru
seliai arba rusams dirbantieji lietuviai iš to bendro aruo
do pasisemia ir išsiveža. Jeigu į bendrą aruodą pilantie
ji galėtų iš to bendro aruodo ir pasisemti, kai jiems rei
kia, tai dar būtų pusė bėdos. Bet praktiškai dabartinė
je Lietuvoje išeina šitaip: komunistai visiems liepia pil
ti'į bendrą aruodą, bet semtis iš to aruodo gali tiktai vie
ni komunistai.

Komunistai, okupanto gerai instruktuoti, visą lai
ką atidžiai seka, kad į spaudą nepatektų jokia žinia, 
kuri gali būti kitaip suprasta arba komunistų nenaudai 
komentuojama. Komunistai bijo kritikos, todėl ir ne
leidžia jokios opozicijos. Jie net neleidžia patiems komu
nistams kritikuoti blogai atliktų vadų, viršininkų ir lenk
tyniauto jų darbų, statybų ar ūkio planų. Tiktai vėliau, 
kai praeina koks dešimtmetis, tai jie drįsta prisipažinti 
prie netvarkos, kurią Lietuvon atnešė, rusų primestoji 
komunistinė sistema.

Partijos vadovybė yra įsakiusi visiems pareigū
nams daugiau pagaminti javų, mėsos, riebalų, pieno ir 
kitų produktų. Partijos nariams ir paprastiems darbi
ninkams įsakyta gaminti geresnius produktus. Jurbar
ko rajone yra Danutė Rimkuvienė, kuri yra Raudonės 
kolūkio Graužėnų fermos vedėja ir partinės pirminės 
organizaejos biuro narė ir labai jau arši komunistė. Ji 
ragina žemės netekusius Jurbarko ūkininkus ir jų vai
kus lenktyniauti, daugiau paprakaituoti, kad tiktai ga
lėtų daugiau įpilti į bendrą aruodą. Berašydama apie 
tai, kas šiandien darosi Raudonės kolūkyje, ji pripa
žįsta, kad.'.anksčiau, kai ji dar nevadovavo pavyzdinei 
fermai, tai reikalai nebuvo toki jau gražūs, kaip parti
jos vadai norėjo ir agitatoriai juos vaizdavo. Berašy
dama korespondenciją apie komunisto ataskaitinio susi
rinkimo iškeltas mintis, ji viešai anksčiau buvusius kol
chozo vadovus šitaip klampina:'

“Reikia atvirai prisipažinti: dirvos pas mus per il
gai dirvonavo. Pernelyg primityviai buvo tvarkoma žem
dirbystė, negalėjo pasigirti perspektyviu, išmintingu 
vadovavimu ir gausus žemdirbių kolektyvas. Raudonės 
kolūkiui pradėjus vadovauti senam komunistui Povilui

Ramanauskui, iš karto pajutom, ką reiškia ūkiui geras, 
supratingas politiškai apsišvietęs vadovas. Jis nežiūri į 
eilinį kolūkietį iš aukšto, tariasi kaip lygus su lygiu, ūki
nių reikalų neatsieja nuo kasdieninių auklėjimo uždavi- 
nuių”. (Tiesa, 1975 m. spalio 30 d. 2 psl.).

Senų komunistų Raudonėje niekad nebuvo. Ten bu
vo gerų lietuviškų ūkininkų, kurie pavyzdingai prižiūrė
jo laukus, augina galvijus ir gražiai gyveno. Nepriklau
somos Lietuvos laikais Raudonėje komunistų nebuvo. 
Galėjo atsirasti vienas kitas tiktai sovietų okupacijos lai
kais, bet to meto komunistas neturėjo jokio supratimo 
apie žemės ūkį. Raudonosios armijos atnešti komunistai 
jokio produktyvaus darbo Lietuvoje nemokėjo dirbti. Jie 
pramoko agituoti, bet ne darbą dirbti. Jeigu Raudonėje 
atsirado ūkio reikalus suprantantis komunistas, tai turi 
būti suproletarintas Lietuvos ūkininkas. Įsitikinęs, kad 
nieko padaryti jis negalės, tapo komunistu ir pradėjo lie
tuviškai tvarkyti Raudonės kolchozo reikalus.

Bet komunistė Rimkuvienė dar ir Ramanausku ne
patenkinta. Ji nori, kad jis ne tik gamintų, bet prižiūrėtų 
gamybą, pildytų aruodus ir bandytų įsisavinti komunis
tinę ideologiją, kurios jis nesupranta ir negalės suprasti. 
Jis suprato, kaip reikėjo savo ūkį tvarkyti, jis matOj kaip 
būtų galima geriau Raudonės kolchozą tvarkyti, bet ko
munistinė ideologija jam yra svetima. Rimkevičienė ši
taip rašo:

“Šia prasme turime būti reiklesni tiek sau, tiek ki
tiems. Ypač-mes, komunistai. Negalime po senovei gal
voti: yra vadovai, tegu jie rūpinasi, sprendžia. Kiekvie
no mūsų darbas, užmojai prasideda nuo minčių, susiklos
čiusio požiūrio į savo tiesiogines ir komunisto pareigas. 
Kažkaip nesmagu buvo klausytis vieno draugo pasiteisini
mu, girdi, nieko neišmanau . apie grūdų gamybą, turiu 
savo sritį, jos ir žiūri, tik ja domiuosi. Manau, tai nedo
vanotinas siauras požiūris. Juk kone penktadalis parti
nės organizacijos narių — negamybininkai, bet tai nereiš
kia, kad jie gali atsiriboti nuo svarbiausio mūsų uždavi
nio — žemės ūkio gamybos ir ekonomikos vystymo. Juk 
kiekvieno asmeninis įnašas galutiniu rezultatu turi pa
tekti į bendrą aruodą, ir reikia rūpintis, kad jis būtų kuo 
svaresnis”. (Ten pat).

Rimkuvienė reikalauja, kad kiekvienas dėtų į bendrą 
aruodą, bet ji nieko nesako, kai iš bendro aruodo rusai 
viską išsiveža. Nieko negali sakyti ir Ramanauskas, 
nors jis į bendrą aruodą daugiausia įpila. Fermos vedė
ja Rimkuvienė, baigusi visus kursus ir atsistojusi įmonės 
priešakyje, gali tiktai raginti Raudonės lietuvius, kad jie 
daugiau piltų į bendrą aruodą. Bet sovietinės vergijos 
sistema taip suplanuota, kad ji neturi teisės žodžio tarti, 
kai atvažiavusieji rusai iš to bendro aruodo viską išsi
veža. Rimkuvienė net nežino, kad į tą bendrą aruodą javus 
turi pilti Amerikos farmeriai, nes rusai gali daugiau su
valgyti, negu rusai, lietuviai, latviai, gudai ir ukrainie
čiai pajėgia pagaminti.

J. KAIRYS popieriaus neturim kažkiek 
aimanuoti, nes jis yra vien de
klaracija, pasirašiusiųjų poli
tinis pareiškimas, bet ne kokia 
nors sutartis, kaip klaidingai 
kaikas vadina jį. Deklaracija 
jis yra pagal.savo formą ir tu
rinį, jį laikė bei tebelaiko pa
reiškimu ir jame pasirašę va
kariečiai. Kaip yra žinoma, 
tarpvalstybinė teisė ir tarpvals
tybinio gyvenimo praktika nė
ra nustatę priemonių, pagal 
kurias būtų galima priversti 
pareiškėją pildyti savo pareiš
kimą. Todėl Mieko naujo, jei 
Kremlius nusisuko nuo kaiku- 
rių dalykų, užfiksuotų aname 
popieriuje, net parašui jame 
dar neišdžiūvus, ir kad nepai
so jo ir Maskvos satelitai 

Taigi, Helsinkio dėlei bal- 
tiečių padėtis nepasikeitė tarp
valstybinės teisės forume, nors 
žinoma, ir būtų geriau, jei jo 
visai nebūtų buvę.

2) Helsinkio popieriuje nėra 
įsakmiai pasakyta apie Balti
jos kraštų pripažinimą Rusijai. 
O jei ir būtų tai padaryta, tai pa
gal veikiančią tarpvalstybinę 
teisę ir jos praktiką toks pri
pažinimas būtų niekingas, nes 
jis liestų kraštus, teisiniai ne
priklausančius Helsinkio po
pierį pasirašiusiems. Ir į Ru
siją Baltijos kraštai pateko ne 
savo valia, bet Kremliaus rau
doniesiems sulaužius visas tarp 
valstybines sutartis, sudarytas 
su jais, jų okupavimui ir įjun
gimui panaudojus klastą, ap
gaulę, smurtą, jėgą. Kitaip sa
kant, jie pateko į ten vien dė
ka Kremliaus padaryto tarp
valstybinio kriminalo, šitojo 
dėlei čia negali būti jokios kal
bos apie tarpvalstybinį teisė
tumą, teisingumą ir gerus pap
ročius.

3) Ko siekė Kremlius. Helsin 
kiu, apie tai buvo užtektinai 
kalbėta ir rašyta. Be to, mums, 
baltiečiams, jo visi pajudėji
mai ir ėjimai ne vien taip va
dinamos Sovietų Sąjungos vi
duje, bet ir užsieniuose yra taip 
aiškūs ir suprantami, kad jo
kie komentarai nėra reikalin
gi. Todėl čia tepaminėtinas 
vien faktas, jog į Helsinkio 
popierį pateko ir tokių dalykų, 
kurių Maskva nenorėtų jame 
matyti. Iš tokių yra ir kalba 
apie žmogaus teises. Tai vieta, 
kuri gali mūsų kovai vien pa
dėti.. Svarbu, kad pajėgtumėm 
tinkamai panaudoti ją. Pasi
rodo, iki dabar Kremlius ne
pajėgė dar sgalvoti lazdos vie
nu galu.

IŠVADA:

1) Teisiniai imant, nieks 
mus, baltiečius, ‘ 
Rusijai Helsinkyje.

2) Kovoje už savo kraštų iš- grobimus svetimų žemių.

Kosciuška buvo lietuvių kilmės
m. rugpjūčio 26 d. Naujie

nose su pasigėrėjimu ir dėme
siu perskaičiau J. Pr. (Juozo 
Pronskaus) straipsnį “Lenkai 
mėgsta puoštis svetimomis 
plunksnomis”. Straipsnis pa
rašytas logiškai ir pamatuotai, 
jame dokumentuotai įrodinė
jama T. Kosciuškos ne lenkiš-

laisvinimą mums ir toliau lieka 
tas pats kovos pagrindas, koks 
buvo ir prieš Helsinkį, būtent: 
mūsų teisė, kurią kadaise buvo 
ir Maskva pripažinusi mums 
ir kuri vėliau sulaužė ją; teisė, 
išdėstyta UNO chartoje ir šios 
organizacijoj kitose teisinėse 
normose, kurias taip pat yra 
pripažinusi ir savo parašais pa 
tvirtinusi ta pati Maskva.

Taigi rėmimui teisėtų rei
kalavimų mums, baltiečiams, 
Helsinkis neišmušė iš rankų 
nenuginčijamus ir jokiais ak
tais nesugriaunamus teisinius 
pagrindus. Be to, kaip jau 
buvo sakyta, pasiknaisę jo, 
Helsinkio, popieryje rasim ir 
sau tikamos medžiagos.

3) Helsinkis turėtų mums 
baltiečiams, būti ne kokiu ai
manavimu, bet atgimimu ka
daise buvusio ryžto vieningai 
kovai už atstatymą Maskvos 
tarpvalstybinių kriminalistų iš
rautų mūsų teisių.

4) Kadangi po dviejų metų 
vėl susirinks Helsinkio daly
viai įvertinimui ano popieriaus 
praktiškos naudos,' tai mes, bal 
tiečiai, turim, pririnkti kon
krečių faktų, liečiančių oku
panto kriminalus padarytus 
bei daromus prieš mūsų tau
tiečius ir nesuderinamus su 
Helsinkio popierium 'bei kito
mis tarpvalstybinėmis teisinė
mis normomis, kelti jį, šitą 
kriminalą, ne vien viešumon, 
bet laiku painformuoti apie jį 
svarbesniuosius helsinkiečius. 
Tegul jie pamato, jog ir čia 
Kremliaus žodžiai prieštarauja 
jo veiksmams. Be to, ir į čia 
reikėtų susirišti ypač su ukrai
niečiais, kurie yra bene plačiau 
šiai išvystę kovą ne vien už sa
vo tautos laisvę bei atsisikyri- 
mą jos nuo Rusijos, bet kartu 
jungia ir Maskvos pavergti] ki
tų tautų reikalą. Antra. Turė
kim galvoje ir aplinkybę, jog 
su jais, ukrainiečiais, reikės 
bendrai eiti ir prieš nepriete
lingus lenkus, kurie, kiek ten
ka stebėti, nėra dar pasimokę

nepardavė”, iš istorijos ir nesirengia moky
tis, bet ir toliau kalba apie

ka, bet lietuviška kilmė. Ten 
pat paminėta, kad Čikagos len
kų organizacijų pastangomis, 
Federaliniuose Rūmuose, 230 
S. Dearborn St., Kosciuškos 
pagerbimui ir atminimui bu
vo atidengta žalvarinė lenta.

Perskaitęs šį puikų straipsnį, 
apie tą pačią žalvarinę Jentą 
prisiminiau vieną netolimos 
praeities gana juokingą epizo
dą. Beveik toje pačioje vieto
je, kur dabar yra nauji Fede- 
raliniai Rūmai, prieš,dešimtį 
metų stovėjo vienas iš archi
tektūriškai gražiausių Čikagos 
vidurmiesčio pastatų — tai Se
nasis Paštas. Čikagos lenkų pa
stangomis, to pastato didžio
sios apvalios salės siferibje 1936 
metais buvo įmūryta ta pati J. 
Pr. minimoji paminklinė len
ta su T. Kosciuškos bareljefu ir 
anglišku įrašu: “Tadeusz Kos- 
ciuszko born in Poland, Febru
ary 12, 1746 — died October 
15, 1817. Brigadier General of 
United States Army 1777 — 
1782. Builder of West Point.

Erected by Citizehs of Chi
cago A. D. MCMXXXVI.”

Rytmetį einant į tarnybą, 
man dažnai tekdavo pro tą Kos
ciuškos paminklinę lentą pra
eiti. Vienas mano bendradar
bis A. B., būdamas labai karš
tas patriotas ir T. Kosciuškos, 
kaip lietuvio gerbėjas, dėl tos 
lentos labai jaudindavosi. Sykį 
tvarką prižiūrinčiam policinin
kui kažkur nuėjus, mano, bi
čiulis šią paminklinę lentą už
klijavo su iš anksto paruoštu 
plakatu: “T. Kosciuszko was 
born in Lithuania!” žinoma tas 
plakatas už kelių minučių buvo 
pašalintas.

Gaila, kad šis gražus Seno
jo Pašto pastatas vėliau buvo 
nugriautas. Valdžiai pritrūkus 
pinigų, tuščias šklypaU stovėjo 
gal 5 metus, kol vėliau - buvo 
pastatytas labai daug pinigų 
kainavęs, neskoningas plieno 
ir stiklo pakaitalas.

Kalbant apie T. Kosciušką, 
prisimena ir muzikologijos 
prof. J. Žilevičiaus pasakoji
mas apie Elizabeth, New Jer
sey, dalinai lietuvių apgyven
toje apylinkėje dar ir šiuo me
tu tebestovintį namą, kuria
me 1797 m. trumpą laiką gyve
no T. Kosciuška. Į Elizabeth 
Kosciuška atvyko, bėgdamas 
nuo Filadelfijoje prasidėjusios 
šiltinės epidemijos. Namo kie
me dar tebestovi paminklinė 
lenta su atitinkamu įrašu.

(Nukelta į 5 psl.) °

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS
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Bet ir dabar tebeviešpatavo tyla ir at
sakymo nebuvo. Vilties neprarasdamas, 
Dennnis ir toliau maldavo.

— Ar ne Tu kankinamas, prikaltas 
prie kryžiaus,, tarei: “ Atleisk jiems, nes 
jie nežino, ką daro”. Tik tu vienas žinai, 
kad tada mano protas buvo aptemęs. Aš 
nė nežinojau, ką padariau... Esu taip 
dar jaunas ir trokštu gyventi... Atkelk 
tuos pragaro vartus į gyvenimą...

Vis dar toje tebesitęsiančioje tyloje Den
nis pakėlė galvą, norėdamas pažvelgti į 
jo veidą. Jo žvilgsnis susitiko su atvira 
gilia jojo akių šviesa. Per visą Dennio kū
ną perbėgo malonus širpulys. žvaigždžių 
vizija pasikartojo. Pasijuto laisvas ir at
sipalaidavęs nuo žemės. Nebuvo jo širdy
je jokios baimės. Jautė savyje palaimos 
svaigulį. Atsiduso ir tuo pačiu akimirks
niu išnyko.regėjimas. Vyrą jau pastebėjo 
stovint netoli celės durų. Išgirdo savo vi
dinį sąžinės šauksmą, kuris jam rodėsi 
ateinantis iš ano vyro be garso, be lūpomis 
tariamų žodžių. , k

— Kur tu eisi, mano sūAau?.. J Tu esi 
kaip Kainas, amžinai paženklintas savo 
brolio krauju. Visa,jau žemė apgyventa 
žmonių giminėmis. Nėra tau vietos, kur 
bepasislėpti. Visur žmonės matys tave.

paženklintą kraujo kaltės ženklu. Nebus 
tavo širdyje ramybės ir .ten, kur tavęs nie
kas nepažintų, nežinotų, tu pats jausi ir 
žinosi, ką esi padaręes... Nors Dangus 
tau ir atleistų, bet žmonių tarpe (visuomet 
bus, kurie ne tik neatleis, bet nuolat pa
naujins tavo žaizdas, kad jos neužgytų. 
Žmogaus širdis gali būti kietesnė ir už ak
menį. Nuodėmė ir po Dangaus atleidimo 
reikalauja atpildo. Siela, kaip auksas, 
nusivalo tik atgailoje, ašarose ir kančioje. 
Tik šioje celėje geriausiai gali vėl nuskaid
rinti savo sielą.

Klausėsi to nuostabaus savo sąžinės, 
kaip Dievo, balso. Grįžo į širdį gailestis, 
bet kartu ir viltis, žadantf*"ramybę jo sie
lai. O Jis mostelėjo ranka ir iš lėto celės 
durys prasivėrė visu savo platumu. Per
žengė Jis slenkstį ir vėl durys pačios vėrėsi 
labai pamažu. Buvo galima to lėto laiko 
slinkties metu ir jam išeiti paskui Jį, bet 
Dennis nesijudino iš,vietos. Tik kai jos 
užsitrenkė ir girdėjosi tik atitolstančių 
žingsnių aidas, prišoko prie celės durų. 
Jo jau nebesimatė, bet girdėjosi tolstančių 
žingsnių aidas. Koridoriuje prie stalo ma
tė sėdinčius ir snaudžiančius sargybinius. 
Kartą kitą pabeldė į celės duris. Kai sar
gybiniai pakėlė gaivus, Dennis atmerkė 
akis'ir jų paklausė:,

— Ar jūs matėte Jį? . • Jis buvo čia... 
Ar jūs negirdite Jojo atilolstančių žingsnių 
aido?...

Sargybiniai,pasižiūrėjo vienas į kitą, lt

jiems lyg pasigirdo tas žingsnių aidas. 
Jie pagalvojo, kad tas atgarsys atėjo iš ku
rios nors celės Vienas jų pasakė:

— Tu lr(vėl pradedi kliedėti. Bent kar
tą nusiramink. Ar nori, kad vėl tave su- 
pančiotumėm, suriškime rankas. ..

★
Grįžęs prie, savo lovos, Dennis nusi

metė savo viršutinius rūbus, krito kniūbs
čias į lovą. Jį buvo suėmęs toks graudulys, 
kad pačios ašaros prasiveržė. Verkė taip, 
lyg būtų mažas vaikas. Verkė iš gilaus šir
dies gailesčio, kančios geliančiai plėšo
mas. .Rodos, tos ašaros galėjo jam nuplau
ti ir tą garuojantį kraujo klaną, kurį vis 
dar tebematė. Skausmo kankinamas, no
rėjo krimsti nagus, veržėsi garsus dejavi
mas, kurį slopino kietai prie pagalvės 
spausdamas rburną. Jam norėjosi šaukti 
savo motiną, kad jį paguostų toje sunkio
je liūdesio valandoje, norėjo kaip seniau, 
esant vaiku, nušluostytų ašaras. Ir kaip 
dabar jis norėjo matyti savo nužudytąją 
auką — Džimį. Pro suspaustas lūpas, ro
dos. veržėsi kartūs skausmo 'prisisunkę 
žodžiai:

— Džimi, mano drauge, Džimi l Ką aš 
tau pądariau, atmokėjau^už layo'tėkią šil
tą ir amžiną draugystę. Koks.aš būčiau lai
mingas, kad tu būtumei gyvas, žinau, tu 
geras ir atleistumei man. Kodėl toji paleis
toji kulka nepasiklydo. Aš būčiau laimin
gesnis, kad ji būtų atsigręžusi į mane. Bet

tu esi miręs, kitaip manęs čia nelaikytų, 
kaip žmogžudį šitame urve...

Jo širdyje , mintyse dabar tebuvo tik 
du žmonės — Džimis ir motina. Nebuvo nė 
Lilijoš. Rodos, tas paleistas šūvis nukirto, 
sudegino ir jų meilės giją. Priežastis, iš
šauti šūvį, buvo ir save sunaikinusi. Ne
veikė jo ir pati taip žiauraus likimo ateitis. 
Tik tie du žmonės spaudė jo gailias ašaras. 
Vienas miręs, ir kitas, žinojo, kenčia, kaip 
dieviškoji motina po kryžiumi. Verkė il
gai, kol išsekus ašatoms, kietas miegas 
užspaudė jo akis. Niibudo, kai kitą rytą 
sargai jį žadino pusryčiams. Toji nauja 
diena jam atnešė naujų staigmenų, bet jos 
jo širdies nepradžiugino, Jjet dar skau
džiau sužeidė, ypač pasimatymas su mo
tina.

Kavą dar jam tebegeriant, atėjo net 
keletas sargų. Jie sustojo prie jo,celės du
rų ir atsuko durų užraktą. Jie buvo atsar
gūs, akilai žiūrėjo į Dennį, nes buvo įspė
ti, kad tas jaunas žmogžudys yra pamiši
mo stovyje. Jie turėjo su savim pasiėmę ir 
geležinius pančius. Jis stovėjo visai ramus 
ir, net šypsojosi, kai jie jį pančiojo gele
žiniais ir nėrė ant rankų retežius. Tada jie 
jam paaiškino, kad veda jį pas gydytoją.

Nuvestas pas psichiatrą gydytoją, jis 
jam linktelėjo galva. Gydytojas, metęs 
akylą žvilgsnį, liepė jam atsisėsti. Jis jau 
buvo nebejaunas, pražilęs žmogus. Pirma, 
dar prieš nuodugnų apklausinėjimą, pa
klausė jo, koks jo vardos, pavardė, ką vei

kė prieš patekdamas į kalėjimą. Atsargiai 
pasiklausinėjo kitų smulkmenų, paskui 
pasisakė, kad ir jam būtų įdomu patirti, 
kai ką iš jo, kaip studento žinojimo. Pa
klausinėjo daugybos lentelės, paskui davė 
porą matematinių formulių išspręstu Den
nis atsakinėjo tiksliai ir duotas matemati
nes formules išsprendė gerai, teisingai. 
Dar paklausė keletą paradoksinių klausi
mų.

—Ką darytumei, jei čia nebūtų sargų, 
nebūtų supančiotas Jr durys būtų atvi
ros? s

— Galėčiau pagalvoti apie pabėgimą, 
bet aš to nepadaryčiau, nes žinau savo nu
sikaltimą.

— Gerai, kad supranti savo kaltę, bet 
ar kalėjime jautiesi taip gerai, kad nepa
sinaudotume! proga laisvę atgauti?

— Ir tokią laisvę atgavęs, aš negalė
čiau jaustis saugus. Mane kaip nusikal
tėlį persekiotų pagal įstatymus policija. 
Nusikaltimą padarius, tenka nusilenkti 
įstatymams, priimti ir atlikti skirtąją baus
mę.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį

NAUJIENAS 
Jos visad rašo
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TEtEF. Ptt 3-3229
K ANNA BALIONAS

ADŲ, AUSŲ, NOSIES 
■I GKBKLtS LIGOS 
18*8 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

PENSININKU DIENOS VAKARUOSE Pavojingi vaistai dantims gydyti

DR. K. G. DALUKAS
JUtUtMMA tR MOTERŲ LIGOS 

GIMCKOLOGINt CHIRURGIJA 
6449 S®. Pulaski Rd. (Crawford

Medial Bwildiws). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jeį neatsiliepia, skambinti 374-8012 |

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talof. 695-0533

Foot Valley Medical Center
MO SUMMIT STREET

ROUTE 53, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RezicU 388-2233
OFISO VALANDOS: 

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

g šeštad, tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
" Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

REZ.: GI 8-0873

DR. W.E1SIN-EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A V. JUČAS 
Tolu 561-4605 ir 489-4441 

ODOS LIGOS -4, CHIRURGIJA
' OFISAI: •

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

Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MESKAUSKAS
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.

Il FRANK PLECKA3
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.1

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
OfteMt J6J2 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Retid. telef.: Glbeon 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

9_ 4 įr 6—8. šeštadieniais 9—1.
2AM West 63rd Slų Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

SAN JOSE, Kalifornija. — 
Vietos Seniors Centras spalių 
mėn. buvo numatęs 7 pensininkų 
ekskursijas. Penkiose iš numa
tytų aplankyti vietų esu jau bu
vęs, o šeštoji — Yuma, Tuscon, 
Phoenix, Grand Canyon, trun
kanti 10 dienų, atbaidė dėl il
gos kelionės ir kasdien sėdėjimo 
buse (ne mano sveikatai tai pa
kelti), o, be to, ir išlaidų nema
žai — 206,75 dol. kelionė busu 
ir nakvynės, o maistui dar ma
žiausia šimtinę reikėtų pridėti.

Liko vienintelė — septintoji 
ekskursija — apsilankyti San
ta Rosa mieste ir už jo Sonoma 
vyno gamykloje.

Sonoma Vineyards Vindsor

GRADINSKAS
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ 

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sek m. ir treč. uždaryta

V ......

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

G Ė L I N Y Č i A
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
... = - ■ '------- ------- -------

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063
I       1 i'-'J . .. ...II- ........ "S1?.1- J.,'... .. . j,'. -1. .  —‘d

r, I i :ms. ------------ . -------- - ------------

MOVING
Apdraustas perkrausfymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
TeL: FRontier 6-1882

.  ..... u  .... ..jt.. . „.„i... .i

f ’ ==5j)
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Lietuviy^kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30—

I ; 1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
j ' sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 

ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

EVERY TREE 
IS A FAMILY TREE

Oar trees tod ibresc*
Xoride yoor fiunily with mxaf 

Wppf boars of recretdoa.
Tbtt’s why k*t important to protect 

them from forest fires by 
following Smokey’s ABCk 

Alwwys bold matches tiU ooidL 
Be rare to drown ill campfire^ 

Mir the tsbes, and drown 
foem ftgsin. Crash all 

■mtwJrrs de*d onf;

Gamykla dviejų skyrių. Mūsų 
ekskursija aplankė prieš 5 metus 
pastatytą modernišką gelžbetono 
pastatą, kuriame gaminamas 
šviesusis vynas. Apėjome be
ne trečiame aukšte pravestais 
lankytojams takais ir matėm ei
lių eiles didžiulių metalinių ir 
medinių statinių. Po to mus pa
vaišino įmonės gaminamu vynu 
(kas kokio norėjo). Baltojo vy
no čia pagamina apie 430,000 
galionių, o kituose pastatuose 
apie 2,500,000 galionų raudono, 
viso tat apie 3 milijonus galio
nų. Gamyba įsteigta prieš 70 
metų. Gamykla turi 3,200 ak
rų nuosavos žemės, kurioje au
ginama 5 rūšių vynuogės.

Užkąsti važiavome į Montgo
mery Village — mažą prekybos 
centrą.

Maisto ir vaistų administra
cija yra leidusi vartoti Ameri
koje “stebuklingus” vaistus — 
nuodus dantis gydant, kurie 
prasilenkia su sveikatos nuos
tatais. Taip tvirtina kongr. at
stovas L. H. Fountain ir keletas 
dantų gydytojų bei universite
to profesorių.

L. H. Fountain sako, kad 
maisto ir vaistų administraci-

ini ir susilaukta patenkinamų 
rezultatų, atsisakant tolimes
nių tyrinėjimų. Priešinį kri
tikai juokaudami sako, kad 
žmogus yra geriausias “gyvu
lys” tyrinėjimų tikslams. V.

KOSCIUŠKA BUVO
LIETUVIŲ KILMĖS

(Atkelta iŠ 4 psL)

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

< **Su mumis Viešpats, mGsy Dievas, kurs yra mūšy padėjėjas, ir jis 
keveja ui mw", — 2 Kjwu 32A

Kuomet stipriausieji mūsų priešai pradeda mus nugalėti, kaltinti ir 
niekinti Viešpatį ir jo pažadus, tuokart reikia kuo tvirčiau laikytis prie 
Viešpaties ir pasitikėti jo pažadais. Mūsų pačių prityrimai liudija, kad sti
priausieji ir ištikimiausieji Dievo žmonės, kuomet patenka į aštriausius 
ištyrimus, turi progos šauktis i Viešpatį, nes žino, kad jis gelbės jiems, 
S drąsins ir sustiprins, kad galėtų pasipriešinti pasauliui ir šėtonui. Jie 

io, kad didesnis ir galingesnis yra tas, kuris yra su mumis, negu visi 
kiti, kurie yra prieš mus. Jei jis yra su mumis, gali prieš mus at
silaikyti?

Luther Burbank sodelis 
Santa Rosoje

L. Burbank, gimęs 1844 m. 
Lancaster, Mass., tryliktuoju iš 
15 brolių-seserų, būdamas 21 m. 
amžiaus, pradėjo verstis daržo
vių auginimu. Jam nusišypso
jo laimė — užaugino puikias 
bulves (dabar vadinamas Bur
bank) , kurias supirko vietos dar
žininkas, sumokėdamas 150 dol. 
Su šia suma, L. Burbank persi
kėlė į Kaliforniją, į Santa Rosa 
lygumas. Iš čia jis parašė sa
viškiams laišką, džiaugdamasis 
klimatu, kad visą laiką čia lyg 
puikus pasasaris.

Padirbėjęs kiek pas sodinin
kus ir susitaupęs lėšų, Įsigijo 
mažą sodininkystę, kurioje kry
žiuodamas pasiekė puikių rezul
tatų slyvų ir kitų vaisių srity.

Matyt, kad L. Burbanką ver
tino ir gerbė ir to meto “didieji”, 
1915 m. nusifotografavę kar
tu: Thomas A. Edison/su žmo
na, Henry Ford su žmona, H. Fi
restone su žmona F. P. Doyle, L. 
Burbank ir jo sekretorė E. 
Waters (vėliau tapusi Burban-
ko žmona).

L. Burbank mirė 1926 m., o 
jo žmona tebegyvena šalia so
delio esančiuose namuose.

Sodely pilna įvąairiausių gė
lių, krūmų ir medžių.
Robert L. Ripley atminimui 

i muziejus
Iš Burbanko sodelio, skersai 

gatvę , paėjome per gražų ir 
puikiai prižiūrimą miesto par
ką (Juilliard park), kurio pa
krašty yra muziejus didelių ga
bumų ir energijos asmeniui — 
R. L. Ripley.

Ripley buvo žurnalistas, kar- 
tunistas, karikatūristas, sporti
ninkas, radio pranešėjas keliau
tojas, keistenybių ir įdomybių 
ieškotojas ir rečiausių daiktų 
kolekcionierius. Aplankė 198 
tautas — kraštus, daugiau ne- 
,gu bet. kas.

Ripley informacijos “Believe 
it or not” buvo spausdinamos 
38 kraštuose, o skaitytojų šeima 
siekė 80,000,000. Priklausė Ame
rikos ir Anglijos geografinėms 
draugijoms. Už nuopelnus mok
slo įstaigų apdovanotas garbės 
laipsniais.

Ripley pirmas per radijo per
davė informacijas iš Londono 
į New Yorką 1927 m., pirmasis 
iš Australijos į JAV 1932 m., 
pirmasis iš Buenos Aires į New 
Yorką 1933 m.

Bipley atminimui muziejus 
(atidarytas 1971 m.) įrengtas 
buv. bažnyčios pastatė, kuris bu
vo už poros blokų ir atvežtas į 
parko pakraštį draugų ir gerbė
jų lėšomis. Muziejuje yra Rip
ley vaško figūra, biusto skulp
tūra padaryta aklo skulptoriaus, 
daug nuotraukų iš Ripley gy
venimo, susitikimo ir pokalbių 
su garsiais tb meto žmonėmis ir 
kt. Beje, bažnyčios (dabar mu
ziejaus) gana didokas pastatas 
buvo pastatytas 1873-74 m. iš 
vieno medžio — vieno raudon
medžio. * f

Ripley gimė 1890 m. Santa 
Rosoje, mirė 1949 m. Palaido
tas Santa Rosa Memorial Parke.

Iš Sark Jose iki Santa Rosa

ja — FDA jau 13 metų leidžia 
juos pardavinėti, juos vartoja 
30,000 dantų gydytojų “armi
ja”. FDA nieko nedaranti, kad 
juos uždraudus vartoti. Pasak 
FDA, ji negalinti, nes ji re
miasi įstatymais, bet ne paša
linių nurodymais. . Valstija, 
kaip Kalifornija, ir Australija, 
Norvegija bei Švedija yra jau 
juos uždraudusios.

Dr. Howard Martin, iš Geor
getown universiteto liudija, 
kad FDA prasitarusi: jei ras
tųsi “politinis spaudimas”, ga
lima būtų šis klausimas išju
dinti. Tuomet kongr. atstovas 
Gilbert Gude iškėlė į viešumą' 
šį klausimą ir išjudino tyrinė
jimą.

Dantų gydymo praktikoje, 
paprastai dantistas stengiasi 
išgelbėti dantį jį gydydamas. 
Šis metodas yra palyginti kon
servatyvus ir saugus, bet bran
gus. Prieš 30 metų Šveicarijos 
dantų dr. Angelo Sargenti iš
dirbo kitą metodą, kuris yra 
pigus, bet, kaip dabar pasiro
do, kenksmingas. Mat varto
jamas vaistų .mišinys, kuris 
nuodingas: susideda iš švino, 
balzamų skysčio ir kitko, kurie 
gali pasiekti svarbius kūno or
ganus įr įsiskverbti j kaulų sme
genis. ' .

Dr. Sargenti ir kiti tų vaistų 
gynėjai sako* jog buvo pada
rytas bandymas su vienu šuni-

100 mylių, o iki aplankytos vy
no gamyklos dar 8 mil., viso tat 
(su grįžimu) sukorėm 216 mil. 
Kelionė busūt'kaštavo 6 dol.

Ties' Santa Rosa, šoferio pa
akinti; nustebome didelėje len
toje tokiu skelbimu: We buy 
“junk” and sell antiques (že
miau, rodos, sakė prekybos ad
resas, tik mes nebespėjome per
skaityti) Tiesa, pasakius, Kali
fornijoje veik kiekvienoje gyve
namoje vietovėje ir pakelėse pil
na senienų (antikvaro) ir suve
nyrų krautuvių. S. šurkus

Kaip tikrai ten yra 
su Čiurlionio galerija

Vienas geras Naujienų skai
tytojas ir bendradarbis iš Ameri
kos Tolimųjų Vakarų rašo:

Man, kaip buvusiam čikagiš- 
kiui, nebeaišku ar yra dvi Čiur
lionio galerijos (Jaunimo Cent
re ir kurio tai banko patalpoje), 
ar viena su visu turtu persikėlė 
į banko patalpas ?

Būtų įdomu taip patirti iš 
striugos žinutės Naujienose.

Su geriausiai linkėjimais
S. š-

Čikagoje gyvenęs ir prieš ke
lis metus miręs teisininkas An
tanas Juknis 1966 m. buvo pa
rašęs ir savo lėšomis išleidęs 
anglų kalba 16 psl. knygelę 
pavadintą: “Taddeus Kosciusz- 
ko, the Champion of Free
dom”. šioje knygelėj a A. J. 
taip pat įrodinėja lietuvišką T. 
Kosciuškos kilmę.

Apie T. Kosciušką ir jo lie
tuvišką kilmę bei žygius gana 
plačiai aprašyta LE XII, psl. 
471 — 478, Encyclopedia Lit- 
huanica III 't, psl. 168 — 71. 
Deja, Mažojoje LieL Tarybi
nėje Ensiklopedijoje II t., psl. 
195 apie T. Kosciušką teužsi- 
minta tik keliais sakiniais, ir 
pažymėta, kad jis buvęs “len
kų įnacionalinio išsivadavimo 
veikėjas.”.

Kosciuškos garbei, prie Kro
kuvos lenkai yra supylę didžiu
lį paminklinį kalną, tapusį 
tautine šventove. Australijoje 
Kosciuškos vardu yra pavadin
tas vienas kalnas. Daugelis 
lenkiškų ir lietuviškų organi- 
zacijii Amerikoje buvo pasiva
dinę Kosciuškos vardu. Jo var
du 1930 m. pasivadino ir Ame
rikos Lietuviij Legiono postas 
New Yorke, pažymint, kad tai 
buvęs “pirmas lietuvis karys 
Amerikoje”.

Gerai, kad lenkai ir ameri
kiečiai T. Kosciušką gerbia. Tik 
negerai , kad lenkai savinasi 
jo lietuvišką kilmę. Mes lietu
viai čia esame iš dalies patys 
kalti, kad. neužbėgome įvy-J 
kiams ųž akių, o gailimės, kai 
faktas jau yra įvykęs. E. J.

JEI “NAUJIENAS” TU
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESA.

Susirinkimy
PRANEŠIMAI

— Lietuviu Brighton Parko Motery 
Klubo susirinkimas įvyks lapkričio 6 
dieną 7:00 vai. vak. Vaičaičio salėje, 
4258 S. Maplewood. Narės prašomos 
gausiaį dalyvauti, nes yra daug svar- į 
bių reikalų aptarti ir pranešimų iš
klausyti. Po susirinldmo bus vaišes.

E. M. McNamee, nut rast.

— Eržvilko Draugiško Klubo nąrių 
susirinkimas įvyks lapkričio 5 d., ' 
trečiadienį, 7:30 vai. vak. Vaičaičio 
svetainėje, 4258 So. Maplewood Ave.. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Bernice žemgalis, fin. rast.

At least one car maker, Sweden’s Volvo, is urging 
drivers to try an experiment in order to increase seat 
belt visage. For the next twelve trips you tąke in a car, 
wear the lap/shoulder belt, or seat belt if that’s all 
that’s available. The folks at Volvo hope belt usage 
just might become a habit.

The company was the first to provide the one-piece 
ĮapAshoulder telts invit^ cars ąs standard equipjeent 
back in 1969 J Since then, rešekrch’ has shdwn tap/" 
shoulder belts offer remarkable protection' in trafficz 
accidents. In fact, one study of over 28,0(fe accidents in 
Sweden showed no fatalities at all in crashes up to 60 
miles per hour when the occupants were wearing 
lap/ shoulder belts. Oct the otter hand, there were 
fatalities in crashes as slow as 20 miles per hour when 
the yicUms were wnteKedL z

Kas antrą antradianį Sophia Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrinė
toju aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliepia kiekvieną. Bot kur yra mi
rusioji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
iUBllIIlIIIKIlllHlIiimimilKlHlHk

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNlSKOS“k6PLYČlOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

gaidas ■■ z.-..:'::::
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

I

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagog
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDJBNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

1,1 — "■ - «l "" —

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911 
-- ------------- ------------------  ------ ------ ----- -----
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ATSIUSTA PAMINĖTI
Lietuvių Literatūros Istorija II

Pranas Naujokaitis: LIETU-, mais, kruopščiai surankiotais iš 
VIŲ LITERATŪROS ISTORI
JA, II tomas. JAV LB Kultū
ros Tarybos leidinys nr. 2, 1975 
m. Tiražas 1,000 egz., kaina $10. 
Spaudos darbus atliko VI. Vijei- 
kio spaustuvė Čikagoje. Ketvir
toji dalis: Posūkis estetine ir 
naujų kelių ieškojimo linkme 
(1907—1928 m.). Solidi, 9x9 
nykščių (colių, inčų) formato, 
kietais viršais tvirtai įrišta, su 
paauksintais ^spaudimais 582 
puslapių knyga, kai kurių auto
rių foto nuotraukomis pailius
truota.

Darbas bemažko milžiniškas, 
padarytas su meile ir savo sri
ties patyrusio pasišventėlio. Ap
rašyti apytiksliai skaičiuojant 
apie 115 autorių su jų parašytų 
veikalų pavadinimais ir aptari- 1 saite, Juozu TumuVaižgantu ir

Lietuvių Enciklopedijos, įvairių 
autorių veikalų ir žurnalų bei 
laikraščių. Vardyne suminėta 
po kelis ir keliolika kartų apie 
550 rašytojų su lietuvių litera
tūra ką bendra turėjusių lietu
vių ir kitataučių. Autoriai su
klasifikuoti ir suskirstyti ne pa
gal laiko tėkmę, chronologiją 
ar nekrologiją, o pagal epochas 
ir literatūros kryptis. Pavyz
džiui, į lietuvių literatūros isto
rijos laikotarpį, apimantį tarpą 
dar prieš I Pasaulinį Karą ir 
pirmąjį nepriklausomos Lietu-
vos dešimtmetį įeina “Dar trąT 
diciniu — senuoju mūsų litera
tūros keliu” ėjusieji, pradedant 
A. Dambrausku Jakštu, Lazdy
nų Pelėda, Šatrijos Ragana, Pu-

5 ROOM FLAT FOR RENT.
1st floor, elderly couple, or 2 chil

dren. orless.
1454 N. WIELAND. 1600 North. 

Call MO 4-1216.

New Y or ko miesto meras Abraham 
Beame aiškina kongreso komiteto na
riams suirusią miesto padėtį. Kas 

nors gi turi žinoti.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
prižiūrėti sergančią porą, tvarkyti jų 
butą ir gaminti jiems maistą 6 die

nas savaitėje. Tel. WA 5-4867.

PERSONAL
Asmeny Ieško

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė —' Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje 

Į CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
į $10. 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 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 čekį arba Money 
I Orderį

h AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 s TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
"'.Į. - 3

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60603.

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

TeL 254-3320

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJTENOMS šiemet suėio 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėju^ bei lietuviškos snaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju igalicn 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu 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 vaių kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Hl. 60608

Į Į 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.

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

t — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL — WED NES., NOVEMBER 5-, 1975

riai skatina rašytojas premijo
mis, kasmetiniais novelių rin
kiniais ir specialiomis antolo
gijomis;; jūrų vaiduoklių, gy-

metu Anglija išgyvena novelės 
aukso amžių”.

“Anglų Novelės” kaina ne
pažymėta. J. Pr.

novelės — Puodukas arba-

Vydūnu. Seka pirmieji esteti
nės krypties poetai pomaironi- 
nėj epochoj, tokie kaip Motie
jus Gustaitis, Zigmas Gėlė Gai
damavičius, Liudas Gira; kriti
kai, k. a. Juozas A. Herbačaus- 
kas, Stasys Šilingas, Vytautas 
Bičiūnas ir visa plejada iškilių
jų — Vienuolis, Vincas Krėvė, 
Lindė Dobilas, Šeinius, Savickis, 
Vaitkus, Petras Vaičiūnas, Faus
tas Kirša, Balys Sruoga, Kazys 
Binkis ir kiti keturvėjininkai; 
Bųtkų Juzė ir kiti proletariniai 
rašytojai . (jų . prirankiota iki 
17). Knygos XXVI—XXIX sky
riai skirti scenos veikalų auto
riams, rašiusiems mėgėjų tea
trui, vaikų ir jaunimo literatū
ros kūrėjams, dar keliems šio 
laikotarpio literatams ir litera
tūros kritikams bei vertėjams, 
baigiant Povilu Gaučium.

Tik pačią knygą pasklaidęs, o 
dar geriau — paskaitęs pradeda 
suprasti, kaip artima ir sava 
ji yra; tai panteonas, kuriame
ir dar gyvieji, ir jau amžinai iš- 1 vulių, seklių ir kt. Dabartiniu 
keliavusieji susitinka (dvasioj), 
buvę geri pažįstami ir artimi 
vienoje šeimoje — kūryboje, ku
ri yra nemari. Gaila, kad kny
gos išleista tik vienas tūkstan
tis. :

ANGLŲ NOVELĖ. Anglų Ra
šytojų Novelių Antologija. Su
darė Povilas Gaučys; Buenos 
Aires 1974. Spaudė “Laiko” 
spaustuvė Mendoza 2288, Avella
neda. Buenos Aires — Argen
tina. v

Tai iš parinktų 22 anglų žy
miausių rašytojų po vieną no
velę (tik Katherine Mansfield 
dvi
tos ir Uzsidedant vienuolės šy
dą) sudaryta b60 puslapių so
lidi knyga. Kad vertėjas yra ne 
tik aukštai kvalifikuotas vertė
jo darbui, bet ir geras poetas 
estetas, žino kiekvienas kas yra 
skaitęs ispanų poetų Povilo Gau- 
čiaus į lietuvių kalbą vertimus.

Kad jam ir anglų kalba yra 
“nesvetima”, rodo šis leidinys 
ir šio leidinio'introdukcijoj e pa
stebėjimas, kad rašytojas Povi
las Gaučys... daugiausia pasi
švenčia vertinio darbui. Yra iš
vertęs į lietuvių kalbą labai daug 
veikalų. Po Anglų Novelės yra 
paruošęs spaudai dar sekančius 
vertimus: Ispanų novelė. Anto
logija, Amerikiečių novelė. An
tologija; Portugalų novelė, An
tologija. H. Melville: Moby- 
Dick (Baltasis banginis. Roma
nas. P. Bajora. Jūrininko nuo
tykiai. Romanas. P. A. Alarcon: 
Trikampė skrybėlė. Romanas.^

Rašytojas P. Gaučys yra jau 
išleidęs dvi savo verstas: Pie
tų Amerikos rašytojų novelių, 
antologija “Pietų Kryžiaus Pa
dangėje (1953) ir du romanus: 
Romulo Gallegos: Laukinė mcL 
teris; Miguel de Unamuno: Vie
nos aistros istorija; J. E. River: 
Amazonės džunglėse (1974), o 
dar du romanus “R. L. Steven- 
sono: Dr. Jekylis ir mr. Hydas 
ir Miguel de Unamuno: Vienas 
aistros istorija spausdintos dar 
tik “Draugo” atkarpoje.

Šioje Anglų Novelės knygoje 
telpa šių anglų novelių veika
lai: po vieną Charles Dickens, 
William Morris, Richard Gar
nett, Thomas Hardy, William 
Henry, Hudson, Robert Louis 
Stevenson, George Moore, Os
car Wilde, Joseph Conrad, Ma
ry Coleridge, William Wymark 
Jacobs, Rudyard Kipling, Her
bert George Weils, John Gals
worthy, H. H. Munro Saky, Wal
ter de la Mare, Gilberth Keith 
Chesterton, William Maugham 
Somerset, David Herbert Law
rence, Mansfield Katherine ir 
Liam O’Flaherty. Dar primin- 
tina, kad prie kiekvienos nove
lės yra ir trumpa autoriaus bio
grafija, taip, kad šią knygą per
skaitęs turės pakankamai aiš
kų supratimą (skerspjūvį) apie 
anglų literatūrą.

Savo įvade knygos autorius 
rašo:

“Visų šitų ir kitų čia nepa
minėtų rašytojų novelės pasie
kė tokio aukšto tobulumo laips
nio kaip jokio kito literatūrinio 
žanro. Po I Pasaulinio Karo no
velė Anglijoje iškilo į pirmą
ją vietą. Leidėjai ir redakto-

Našlių klubo veikla
♦

Šiais metais spalio 12 dieną 
puikiai paruoštoje salėje, į kurią 
įėjus tuoj aus pakilo nuotaika,, 
įvyko klubo tradicinis pokylis. 
Pačiam bankete, prie gero mais
to ir malonaus, mandagaus pa
tarnavimo, gera vakaro nuotai
ka gėrėjosi gausūs ir puošnūs 
svečiai, ir nariai.

Prieš pradedant pokilį, pirmi
ninkė Anna Condux tarė padė
kos žodį talkininkams ir pasvei
kino gausų svečių kiekį. Garbės 
svečiu buvo, pristatytas “Nau
jienų” redaktorius Martynas 
Gudelis, kuris buvo pakviestas 
pravesti programą, kuri įvyko 
puotai jau pasibaigus.

Puotos metu grojo šaunus J. 
Joniko orkestras išpildydamas 
melodijas įvairių kompozitorių.

Meninę programą pravedęs 
redakt. Gudelis savo kalboje pa
brėžė, kad našlių ir našliukių 
klubas jau seniai veikia ir yra 
gerai administruojamas dabar
tinių klubo narių — valdybos, 
lygiai taip, kaip " buvo adminis
truojamas buvusios .klubo valdy
bos.' Po to buvo"Ęristatyti gar
bės svečiai: pirnftas 15 (ward) 
apskričio seniūnas (aldermanas)- 
p. Anderson ir p? Juknis. Atsto
vai "tarė žodį. j ’ '

Vėliau pristatė' klubo valdy
bą, kuri susidaro iš sekančių as
menų: pirmininkė Anna Con-- 
dux, vicepirmininkė Julė Sa- 
čauskas, iždininkas Jonas Joni
kas, sekretorė V. Cinką, kasos 
saugotojas K. Krikščiūnas. Vi
si valdybos nariai tarė žodį ir 
dėkojo svečiams už atsilanky
mą į našlių tradicinį pasisve
čiavimą — banketą.

Baigiant meninę dalį, M. Gu
delis palinkėjo visiems linksmai 
praleisti laiką.

V. Cinką, koresp.

kė 4 dol., o V. Valkavickas iš 
Marquette Parko įteikė 2 
Visiems nuoširdus dėkui.

Romualdas J. Nakas 
gė Michigan universitetą 
gistro laipsniu įsigydamas 
liotekininko specialybę. -Jis bu
vo aktyvus studentų ir jaunimo 
organizacijose, priklausė 'ši
lainės tautinių šokių grupei. 
Pakviestas bibliotekos vedėju, 
Ontanagan, Mich. Jis yra žino
mo lietuvių spaudos bendradar
bio žurn. Alfonso ir Bronės Na
kų sūnus.

— Ponia Elena Szmidt, Miami 
Beach, Fla., jau gavo vertingą 
kalėdinę dovaną — metinę Nau
jienų prenumeratą nuo savo 
mielo sūnaus dr. Vytauto Kili- 
konio, gyv. Mt. Prospect apylin
kėje. Naujienų vadovybė dė
koja dr. Kilikoniui už tokį do
vanos parinkimą savo mamytei 
poniai Elenai ir kartu su juo 
siunčia nuoširdžiausius linkėji
mus.

dol.

bai-
ma- 
bib-

— Euphrozine Mikužiūtė vie
na iš pirmųjų užsakė visą sta
lą 10 asmenų Naujienų ruošia
mam Felikso Vaitkaus minėji
mo bankete lapkričio 10 d. Po
lonia Grove salėje. Taip pat 
užsisakė vietas Juozas ir ponia 
Kapačinskai, Stanley ir ponia 
Balzekai, Petras ir ponia Vilke
liai, taip pat Normanas ir ponia 
Buršteinai. Rengimo komisija 
maloniai kviečia visus dalyvau
ti bankete ir vietas rezervuoti 
iš anksto.

— “Pelkių žiburėlio” litera
tūrinės valandėlėj pradeda nau
ją darbo sezoną rytoj, ketvir
tadienį, lapkričio 6 d. Iš Balio 
Sruogos jaunystės eilėraščiu rin
kinio “Dievu Takais” skaitys 
aktoriai Irena Nivinskaitė - Jo- 
nynienė ir Jurgis Blekaitis. 
“Pelkių Žiburėlis” girdimas 
Margučio radijo bangomis tarp

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road. Chicago, I1L 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. — 778-22^
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 
į 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

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

MUMS GERAI KARTU
1% 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 BUTŲ 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 BUTU 19 m.-mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys "sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčiųš. $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

(Pr).

— Vytautas Gudaitis, Toronto, 
Ont., Canada, atsiuntė 10 dol. 
Naujienų paramai per jį aplan
kiusį švogerį Ign$ Slapšinską 
iš Gage Parko apylinkės. Ten 
pat gyvenantis J. Maziliauskas 
dar prieš Kanados paštininkų 
streiką, pratęsdamas prenume
ratą, atsiuntė penkinę. Naujie
nos dėkoja p. Gudaičiui ir p. 
Maziliauskui už gerus linkėji
mus ir už dovanas/

— Juozas Miškelevičius iš 
Bridgeporto apylinkės lankėsi 
reikalais Naujienose ir, vertin
damas jų darbą, įteikė dešimkę. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė

— Ponia J. Stanaitienė iš Mar
quette Parko apylinkės kiekvie
nais metais paremia Naujienas, 
šiomis dienomis ji lankėsi admi
nistracijoj pratęsti prenumeratą 
ir kartu su gerais linkėjimais 
įteikė 11 dol. auką. Petras Len
gvinas iš Union Pier, Mich., įtei-

— Juozas šmotelis ir jo duk
ra ponia Lillian Burns kartu su 
artimaisiais dalyvaus Naujienų 
ruošiamam bankete ir, pilnai 
suprasdami rengėjų darbą, jau 
užsakė 10-čiai asmenų stala. 
Daugeliui ilgamečių skaitytojų 
bei lietuviškos veiklos veteranų 
bus proga pasimatyti su Vienu 
iš pagrindinių pirmojo lietuvių 
dienraščio steigėjų, kuris dar ir 
dabar aktyviai bendradarbiauja 
savo vienintelio ypatingo stiliaus 
rašiniais lietuvių raštijoje. Ren
gėjų komisija dėkoja jiems už 
ankstyvą rezervaciją, tuo sutei
kiant galimybes tinkamiau pla
nuoti svečių priėmimą ir aptar
navimą.

o Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
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).

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
NUOMOSIT.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

Real Estate. Notary Publie.
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankai. •-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

Andrių Juškevičių rezervavo 
du stalus Felikso Vaitkaus skri
dimui per Atlantą sukakties 
bankete, kurį rengia Naujienos 
lapkričio 16 d. Taip pat užsakė 
vietas Vladas Bražionis iš Brigh- 
to Parko apylinkės. Svečiai 
ir viešnios maloniai kviečiami 
dalyvauti ir prašomi rezervuo
ti vietas grupėmis arba pavie
niai kreipiantis į Naujienas ar
ia skambinant administratorei 
Kristinai Austin, tel. 421-6100.

Laikraštininko W. Ander
son ir kongresmano E. Derwin- 
ski daug Lietuvai nusipelniu
sių, pagerbimo banketas bus 
apkr. 22 d. Pick-Congress vieš

buty. Rengia Altą. Bilietai gau
nami Altos būstinėje. 2608 W. 
63rdSt., tel.: 778-6900. (Pr).

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

~ ~ ~ ' j*—*—- _ - - . —

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave
Chicago, III. 60631. Tel. YA 7-5980 
------------ ------ - *

* HOME INSURANCE
Call Frank Zapolis 
3208 Vi W. 95fh St 

GA 4-8654

fL
>•' 
■

R. <KANSE persikėlė i naujas 
patalpas — 4607 So. Whipple St., 
Chicago. Ill. 60632. Helef. 927-9112.

DĖMESIO 
62—80 AL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vlenlntelĮ 
lietuvi kailininką

Chlcagoje —-Jii-ut

^NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Tel 263-5826 
(j*taigo») ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

-------

SKAITYK IK KITA^ PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTI "NAUJIENAS“

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telafu REpublIc 7-1 Ml
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