
Over One Million Lithuanian 
In The United States

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America ••••••••••••••••••<

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

ti

bu remti kongresmano Edward į ^as Sadatas nori gauti atomo

gijos naudojimą karo reikalams, 
bet kai paaiškėjo, kad preziden-

posėdžiavęs Washingtone, vie
ningai nutarė, kad visiems svar

Prezidentas Fordas, važiuo
damas į Jacksonville, visai ne
manė, kad ten jis pasirašys su-

Egipto prezidentas Sadatas baigė pasitarimus 
su amerikiečiais trečiadienio vakarą

JACKSONVILLE, Fla. — Prezidentas Fordas prižadėjo duo- 
Egiptui atomui skaldyti ir vandeniui valyti dirbtuves, kad

egiptiečiai galėtų turėti daugiau geriamo vandens. Pasikalbė
jimo metu paaiškėjo, kad Egiptui trūksta sveiko geriamo van
dens. Egiptas turi daug sūraus vandens, bet visą laiką stigo 
sveiko geriamo vandens.

PABALTIEČIAI REMS 

derwinskio rezoliuciją
Behdras Amerikiečių Pabal- mones atomui skaldyti. Pradžio- 

tiečių Komitetas, spalio 23 d. Je kalba buvo apie atomo ener-
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BEIRUTAS, Libanas. — Libano premjeras, gavęs kariau
jančių pusių pritarimą, trečiadienio rytą pasiuntė kariuomenės 
dalinius didmiesčio srities paliauboms prižiūrėti.

Libano vadai 11 kartų buvo 
pasižadėję mesti ginklus, bet ne
trukus ir vėl pradėdavo susišau
dymą ir žmonių žudynes.

Antradienį premjerui Karami 
pavyko dvyliktą kartą susitarti 
su abiem kariaujančiom pusėm. 
Pagal susitarimą atitraukus par
tizanus, kariuomenės daliniai 
niai buvo pasiųsti į didžiųjų vieš
bučių sritį.

Kariai bendradarbiaus su 
policija

Premjeras paskelbė patvarky
mą, kad taikos paliauboms siun
čiami Libano kariai privalės 
bendradarbiauti su policija.

Vidaus reikalų ministras Ca
mille Chamoun yra įsitįkinęs, 
kad šį kartą paliaubos bus nuo
latinės, kariuomenė galės suval
dyti paliaubų ardytojus. Gra
žiausias miesto distriktas yra

- JajSčiaSjL gyventoj ai^jšsi_sĮąj)s|$
o gatvėse dar tebėstbvėjo bari- su Ispanijos premjeru Anas 
kados. Vidaus reikalų ministe- NTavarro ir princu Carlos, bet 
rija ėmėsi priemonių gatvėms su vienu jam nepavyko su-

Ispanai tiesia vielas

MADRIDAS, Ispanija. — Ispa
nijos vyriausybė įsakė Sacharo
je esantiems kariams pasiruoš
ti gynybai: pagal pasienį tiesti 
spigliuotas vielas ir vietomis 
dėti minias.

Tuo tarpu Ispanijos vyriausy
bė jsakė pastoti kelią begink
liams ir ginkluotiems marokie
ciams. Ispanijos princas pareiš
kė Maroko premjerui, kad Is
panija nėra pasiruošusi duoti 
bent vieną Sacharos pėdą maro
kieciams.

Taręsis ir negalėjo susitarti

Madridan atskridęs Maroko 
premjeras Ahmed Osman tarė-

nuvalyti ir tvarkai atstatyti. sitarti.
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BENDRAS PABALTIEČIŲ KOMITETAS

Washing+one buvo susirinkęs posėdžio Bendras Amerikiečiu PabaltiečiŲ komitetas. Paveiksle matome iš kai
rės i dešinę: Latviy atstovą Gunars Meierovics, Amerikos Lietuviu Tarybos pirmininką Dr. Kazį Bobelį, Pabal- 
tiečiu komiteto reikaly vedą ją Edvardą Šumaną. Konferencijos pirmininką estą J Ima r Pleer, esty atstovą Mai- 
do Kari, Amerikos Latviu Tarybos pirmininką Adolph Lejins, ir ALTo atstovą Washingtone Dr. Joną Genį.

SUKĖLĖ SUSIRŪPINIMO AZIJOJE

energiją vandeniui valyt’, rei
kalas buvo greičiau išspręstas. 
Prezidentas prašė kongresą skir
ti Egiptui 750 milijonų dolerių, 
bet dabar teks šią sumą dar pa
didinti.

Laisva prekybos 
' ir gynybos zona

Praeitą antradienį Čikagos 
meras pranešė, kad Lake Calu
met rajone steigiama laisva nuo 
muitų ir mokesčių prekybos-ga- 

į mybos zona, kokias jau turi San 
į Francisko ir Toledo, Ohio. Ti- 
j kimasi, kaip apie 20 užsienio ir 
f v-.daus smulkių firmų pradės 

darbus ir galės gauti darbo virš 
' 1,000 darbininkų. Firma Cor

porate Communications Servi
ces, Intern. Ltd. jau pradėjo 
konstrukcijos darbus ir užims 
apie 25 akrus žemės.

Laisvame rajone pagamintos 
prekės nebus apkrautos mokes
čiai.

Premjeras Osman prieš išva
žiuodamas atsisakė daryti spau
dos atstovams bet kokius pareiš
kimus apie pasikalbėjimą su 
premjeru ir princu. Jis tiktai 
pareiškė, kad bus vedamos to
limesnės derybos su Ispanijos 
vyriausybe, bet tuo pačiu metu 
jis pasakė, kad 350 marokiečių 
keliaus į Ajuną. Pradžioje, kaip 
atsimename, Maroko karalius ža
dėjo pasiųsti į ispanų Sacharą 
350,000 beginklių marokiečių, o 
dabar juos visus sustabdė prie 
sienos.

Atsirado naujas palapinių 
miestelis

senatorius ir žmona
Buvęs Illinojaus valstybės pie- 

tų-vakarų Čikagos distrikto sen. 
Raymond J. Kahoun ir jo žmo- 

' na Jungtinių Valstybių distrikto 
teismo rasti kaltais darius są
mokslą ir klastojus dokumentus.

Sen. Kohoun neteisėtai parū
pino žmonai įstatymų leidimo 
įstaigoje sekretorės tarnybą ir 
pateikė valdžios įstaigoms ne
teisėtą liudijimą, i,rašytą mer
gautine žmonos pavarde — 
Dwyer, pagal kurį tapo žmo
nai išmokėta $3,000.

lUinoj aus įstatymai draudžia 
įstatymų leidėjams išmokėti at
lyginimus giminėms iš jiems 
skirtų asmeniškiems reikalams 
sumų — kelionpinigių ir pana
šių.

Kalifornijos teismas Emily 
ir William Harris bylą paskyrė 
svarstyti kitam teisėjai. Harris 
advokatas Homer H. Bell buvo 
priešiškai nusiteikęs “simbiozi
nės armijos’* karių atžvilgiu.

Ispanų Sacharos pasienyje 
atsirado naujas palapinių mies
telis. Į pasien. atvežti ir atė
jusieji marokiečiai gavo palapi
nes, kuriose gali apsiginti nuo 
saulės ir nakties vėjo. Kariuo
menės virtuves atvežė pasienin 
atėjusiems marokieciams mais
to ir vandens.

Į ispanų Sacharą išėjo Maro
ko vyrai ir moterys, dažnai ►gir
dimos jų dainos ir maldos.

Marokiečiai negeria, bet kai 
kurie chuliganauja. Pėstininkų 
tarpe susidarė policijos būriai, 
kurie saugo kartu su vyrais į 
ispanų Sacharą žygiuojančias 
savanores moteris.

Gen. Franko po operacijos 
stiprėja

Gen. Francisco Franko po 
antradienį padarytos vidurių 
operacijos stiprėja. Gydytojai 
nustatė, kad jam prasiverždavo 
kraujas viduriuose. Tris valan
das besitęsusi operacija sustab
dė kraujo prasiveržimą, ligonis 
pradėjo normaliau kvėpuoti ir 
atgavo sąmonę. Jis ištarė kelis 
žodžius greta sėdėjusiai žmonai.

Gydytojai stebisi ligonio ga
jumu, bet nėra vilties, kad gen.
Franko galėtų vadovauti kraš- < vergtiems gyventojams dar la- 
tui. Ibiau išnaudoti.

Kaip Korėjoje, taip ir Kinijoje manoma, 
kad JAV keičia savo užsienio politiką

SEOUL, Korėja. — Korėjos vyriausybė ir visuomenės sluoks
niuose krašto apsaugos sekretoriaus James Schlesingerio atleidi
mas sukėlė didelio susirūpinimo. Prieš porą mėnejsių Korėjoje 
buvęs sekretorius Schlesingeris, pasitaręs su Korėjos karo va
dais, įtikino juos, kad JAV ateis i pagalbą, jeigu komunistai 
bandytų veržtis iš-šiaurės.

Schlesingdris žadėjo pavar
toti atomo ginklus, jeigu papras
tais ginklais korėjiečiai ir ame
rikiečiai nepajėgtų sustabdyti 
besilveržiančiu komunistu. c

Kinijos valdžia vilkina vizitą

Iš Kinijos ateinančios žinios 
sako, kad sekretoriaus Schlesin
gerio atleidimas sukėlė abejo
nių, ar verta prezidentui Fordui 
vykti į Pekiną.

Jeigu JAV yra pasiryžusios 
tęsti detantės politiką ir daryti 
daugiau nuolaidų sovietų val
džiai, tai prezidentui neverta su 
Mao Cetungu kalbėtis. Kinijos 
komunistų partijos vadas savo 
nuomonę jau išdėstė Kisinge- 
riui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

demonstraciją
Young American for Freedom 

organizacija lapkričio 7 rieną, 
tarp 4 ir 6 valandos vakaro, 
ruošia protesto demonstraciją 
prieš IBM korporaciją.

Pasirodo, kad Ši didelė Inter
national Business Machines kor
poracija varo platų biznį su so
vietų valdžia. Protestą ruošian
ti organizacija nori pareikšti 
savo nepasitetnkinimą dėl kom
piuterių pardavimo sovietų val
džiai. Protestuojantieji yra įsi
tikinę, kad rusams parduodami 
kompiuteriai bus naudojami so
vietų valdžiai stiprinti ir pa-

♦ Portugalų kariuomenės šta
bo viršininkas, norėdamas iš-1 
vengti kraujo praliejimo, Por
to mieste padarė komunistams 
kelias nuolaidas, bet krašto gy
ventojai Faro miestelyje premje
rui ir štabo viršininkui parodė, 
kad jie nenori daugiau nuolai
dų komunistams. Faro gyven
tojai reikalauja disciplinos ka
riuomenėje.

♦ Angolos komunistai giria
si, kad nepriklausomybės pa
skelbimo dieną jiems pavyks 
pagrobti visą valdžią. Jie tikė
josi Angoloje esančių portugalų 
dalinių pagalbos, bet dabar, at
rodo, kad Portugalijos kariai 
nėra pasiryžę padėti komunis
tams Angoloje.

-*■ Libano premjeras pirmą 
kartą laisviau atsikvėpė, nes 
jam atrodo, kad dabartiniu me
tu bent Beirute paliaubos tik
rai bus įvestos. Pozicijas ūžė-' 
mę kariai neleis nei vienai gru
pei sugrįžti

Maroko karalius Hasanas 
II-sis vakar Agadire priėmė 
Jungtinių Tautų atstovą, kuris; 
patarė marokiečiams bent 6 
mėnesius atvėsti ir tada svar
styti sienų keitimo klausimus. 
Jeigu marokiečiai šį klausimą 
bandys spręsti šiandien, tai 
bus atsakingi už naujo karo 
kėlimą.

Meras Daley labai šiltai 
siliepė apie krašto apsaugos rei

bengalų valdžioje
NEW DEHLI, Indija. — Iš 

Daccos ateinančios žinios sa
ko, kad Bengalijos vyriausybė
je padarytos didelės pakaitos. 
Pirmon eilėn buvo atleisti ka
riuomenės štabo viršininkai gen. 
Ziauras Rahmanas. Kariuome
nės vadovybė norėjo traukti teis
man nusikaltusius majorus ir 
kapitonus, o prezidentas Chon- 
dakaras Muštakas ir 
šininkas Rahmanas 
atiduoti jų teismui.

Daccos garnizono 
i apsupo prezidentūrą, 
besislapščius jaunus 
ir majorus, atleido štabo vir
šininką ir nauju viršininku pa
skyrė jo pavaduotoją, ge n. Cha- 
lidą Mušarafą.

- Suimti visi prezidentą Mu- 
šibaro saugojusieji, o vėliau 
jį ir jo šeimą išžudžiusieji ka
riai. Jie buvo įpareigoti saugo
ti prezidento gyvybę, o jie tą 
gyvybę jam atėmė.
Kariai suėmė kelis ministrus

Perversmą suraošusioji ka
riuomenės vadovybė taip pat su
ėmė kelis prezidento Muštako 
ministrus. Pirmon eilėn buvo 
suimtas informacijos ministras 
Tahorudin Takiras, aviacijos 
ministras Samuzinas Ąnhusain.

Patys pasitraukė geležinke- 
llių ministras Nurul Mansur ir 
, pašto ministras Obaidur Rah- 
man. Perversmas padarytas be 
šūvio. Prezidentas Muštakas su- 

1 tiko klausyti karo vadovybės įsa- 
i kymų ir padėti pertvarkyti vals- 
i tybę pagal veikiančius įstaty- 
Įmus. Ministerial turės aiškintis 
teisme dėl kyšininkavimo, kuris 
naujoje Bengalijos valstybėje 
labai plačiai praktikuojamas.

štabo vir- 
nenorėjo

vadovybė 
suėmė ten 
kapitonus

J. Derwinski rezoliuciją 401, la
bai naudingą Baltijos valstybių 
reikalui. Pabaltiečių komiteto 
posėdyje dalyvavo Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas dr. 
Kazys- Bobelis, Amerikos estų 
federacijos ir Pasaulio Baltų kon
ferencijos pirm. Ilmar Pleer, 
Amerikos latvių tarybos pirm. 
Adolph Lejins ir nuolatiniai tau
tybių atstovai prie komiteto: 
lietuvių dr. J. Genys, estų M. 
Kari, latvių G. Meierovics ir ko
miteto reikalų vedėjas Edv. Šu
manas.

Visi pripažino, kad Derwins- 
kio rezoliucija yra reali ir mums jambasados patarėjas papasa- 
naudinga. Taip pat Bendras Pa- j kojo ir amerikiečiams apie dide- 
baltiečių komitetas vieningai Į ję jr svarbią dovaną atsiliku- 
siitarė, kad prezidento Fordo siems egiptiečiams, 
liepos 25 d. duotas pareiškimas
Baltijos valstybių inkorporavi- patarėjai labai patenkinti ke
rno nepripažinimo klausimu yra i ]ione į Ameriką. Jis turėjo pro- 
naudingas mūsų pavergtų kraš- j gOS ne arčiau susipažinti su 
tų laisvinimui; jis rodo, kad į krašto prezidentu ir atsakingais 
Helsinkio konferencijos nutari
mai neturi jokios įtakos į JAV 
politiką Baltijos valstybių klau
simu. Tą mes turime panaudoti 
bendrose laisvinimo pastangose.

Prezidentas Fordas pasirašė 
sutarti su Egipto prezidentu dėl 
atomo energijos dirbtuvės sū
riam vandeniui valyti. Ameri
kos spaudai nieko apie šį susi
tarimą iki šio meto nepraneš
ta, bet Egipto prezidentas apie 
ši dideli laimėjimą papasakojo 
Egipto spaudos atstovams, o 
prezidentą Sadatą lydėjęs Egip-

Prezidentas Sadatas ir visi jo

pareigūnais, bet jam pavyko pa
matyti kelias įdomesnes Ame
rikos vietoves ir pajusti žmonių 
nuotaikas. Jis labai patenkintas 
vizitu Chicagoje, kur visų bu
vo nepaprastai gražiai priimtas 
ir pavaišintas.

Preridentas Sadatas baigia 
pasitarimus su amerikiečiais tre
čiadienį, vakare planuoja grįž
ti į Egiptą. Paaiškėjo, kad Egip
to prezidentas patarė sudaryti 
nedidelę Palestinos valstybėlę, 
kuri apimtų dabar Izraelio lai

miais metais spalio mėn. buvo I komą teritoriją, esančią į vaka- 
% daugiau nekaip rus nuo Jordano upės, dabarti- 

praeitais metais per tą patį lai- n£ Gazo sritį, kurią Pr,®š kar? 
ką. American Motors automibi- valdė Egiptas ir palikti šias sri

tis jungiantį siaurą koridorių, 
j Gaza sritis priklausė Egiptui, 
bet dėl taikos Artimuose Rytuo
se Sadatas sutiktų tą sritį per-

Didėja automobilių 
pardavimas

Atrodo, kad amerikiečiai yra 
nugalėję infliacijos bei recesi
jos baimę ir pradėjo pirkti dau
giau naujų automobilių, kurių 
šiais metais spalio mėn. 
parduota 23% <

bų pardavimas pakilo net 55%
Per vieną dieną vidaus rin

koje parduodama iki 28,653 au
tomobilių. Tai didžiausias par-

jie 
su-

at-

♦ Gen. Daniel O. Graham at
sistatydino iš karo žvalgybos 
viršininko pareigų. Jis sutikęs 
su buvusio sekretoriaus James

davimas laike paskutinių dve-Pe’s^ palestiniečiams. Arabai 
jų metų. Pažymėtina, kad už-jp1^1’61^® Jordaniją sutikti su ši- 
sienyje pagamin tų automobilių I tokiu klausimo sprendimu. Kol 
pardavimas Amerikos rinkoje i nebus išspręstas palestiniečių 

yra gerokai kritęs. I klausimas, tai v argu bus g i-
Chrysler Corp., gaminanti An-Į ma taika Artimuose Rytuose, 

glijoje automobilius, veda de-j
rybas su valdžios atstovais dėl I •* Iš Madrido sugrįžęs Maro- 
tolimesnės autogamybos, nes j ko premjeras Usmanas pasakė 
kompanija turėjo 31.5 mil. dol. i karaliui, kad Ispanijos valdžia 
nuostolio per 6 š. m. gamybos i yra pasiryžusi pastoti kelią gin- 
mėnesius Chrysler korp. įmonė-, kluotiems ar beginkliams maro- 
se Londone dirba apie 25,0001 kiečiams.
darbininkų. -------- ----

— Ispanija turi 14.000 gerai į 
ginkluotų karių ir policijos Sa-l 5^1 
charoj Ispanai tikisi sustabdy-Į

kalama parinktą čikagietį Da-įSchlesingerio tarptautinės pa-|ti įsiveržti norinčius marokie-įšilta, drėgna.
niel Rumsfeld. I dėties vertinimu. čius. ’Saulė teka 6:27. leidžiasi 4:41.I dėties vertinimu.
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mODERM MOZAIKA IR MAGARYČIOS į
Dėsto SIMAS NEKIMAVIČIUS i

Xa*uxn.y ^nuliukų savi-

i aujosios retorikos žodynėlis

Vakarų pasaulio diplomatai 
iįgą laiką negalėjo susikalbėti su 
rusų diplomatais ir propagan
distais. Rusai vis kalbėdavo ir 
žadėdavo vienaip, o darydavo 
visai kitaip. Jų diplomatijos ir 
agitpropo žargone žodžiai turi 
visai skirtingą reikšmę; Tas 
žargonas vadinasi komuneskos 
vardu. Kiti dar jį vadina Rau
donuoju Ezopo žodynu. JĮ pra
vartu žinoti tiltų su sovietais 
statytojams, vykstantiems į 
Vilnių studijuoti ir kitiems, tu
rintiems ryšius su kompartija 
ar komjaunimu.

Agresija — bet kokia stipri* 
akcija prieš komunizmo ekspan
siją.

Išlaisvinimas — komunistinė 
laisvos valstybės okupacija.

Fašistinė valstybė — bet ku
ris kraštas, priešingas komunis
tų dominavimui ir priešvalsty
binei veiklai.

Fašistas — bet kuris asmuo, 
veiklus prieš komunizmą.

Nacis — aktyvus prieškomu- 
r.istas.

Reakcionierius — bet kuris 
nekomunistas.

Karo kurstytojas — stipriai 
priešingas komunistinei .agresi
jai arba reikalavimams.

Anti-fašistas — komunistas 
arba kovojantis prieš anti-ko- 
munistus.

Inkvizicija — bet kokio teis
mo arba administracijos tyrinę-, 
jimas komunistinės -subversijos 
nepriklausomoj valstybėj.

Taika — nesipriešinimas ko
munizmui.

Taiką mylintis — pataikau
jantis komunizmui.

Taikingas sugyvenimas — ne
sipriešinimas komunizmo poli-, 
tikai, siekiančiai pasaulinės per-, 
galės. ,

žmonės — komunistai.
žmonių demokratija — ko

munistinė diktatūra -arba vergų 
valstybė.

Kolonializmas — laikymas- 
teritorijos, kurios nori komunis
tai.

Kolonija — bet kuris kraštas, 
palaikantis stiprius ryšius -su 
vakarais.

Anti-kolonializmas — komu
nistinė programa paimti savo 
įtakon teritoriją, buvusią lais
vojo .pasaulio įtakoje.

Prispaustieji — laisvi žmo
nės, kurių kraštus rengiasi ko
munistai paimti savo kontrolėn.

Militarizmas — kariškos jė
gos ar sąjungos ugdymas pasi
priešinti komunizmui.

Diskriminacija — kiršinimas 
žmonių prieš tos pat valstybės 
žmones.

-Išdavikas — bendras 
komunistų vardas.

McCarthizmas — bet
akcija rodyti komunizmo kės
lus laisvame krašte.
. "Religinis fanatikas — bet kas, 
priešingas komunizmui dėl reli
gijos persekiojimo.

Neapykantos literatūra — bet 
kuris leidinys, rašąs tiesą apie 
komunizmą, jo tikslus, strate
giją ir taktiką.

Spėlioja

Du kolūkiečiai, atvykę iš Pa
baltijo, vaikščioja po Maskvą.

Eidami pro Kremlių, 
kad jis aptvertas tokia 
mūro siena.

— Kaip manai, kodėl
liūs aptvertas tokia siena? — 
klausia vienas.

— Tur būt. kad valdžia nepa
bėgtų, — atsako antrasis.

K. Pleperis

Bolševikiški pamokslai 
Lietuvos moterims

moterys .yra pažangesnės už lie
tuvaites. Rašoma taip:

prieš-

kokia

stebisi, 
aukšta

Krem-

Pavergtoje Lietuvoje leidžia
ma “Tarybinė Moteris’’ nori lie
tuvaites perauklėti, sutarybin- 
ti, net keliant kitų respublikų 
moterų pranašumą. Kili p tik

zių merginų elgesiu, -laikysena. 
Išsilavinusios, madingai apsi
rengusios.- Vaikinai, joms gir
dint, niekada neišdrįsta pasa
koti anekdotų, rūkyti. JBeje, čia 
nepamatysite rūkančių ir gerian
čių nei mergjnų, nei moterų. 
Kas bebūtų kirgizė: darbinin
kė, kolūkietė, studentė — ji ži
no, jog svarbiausia jos pareiga
— motinystė.

Sakykite, jog ten seni papro
čiai daug ką moterims draudė. 
Taip, senieji papročiai draudė, 
pavyzdžiui, mokytis moteriai. 
Bet, gavusios lygias teises, kir
gizės tuoj kibo į mokslus”

“1970 metų visasąjunginio 
gyventojų surašymo duomenti- 
mis, Kirgizijoje tūkstančiui mo
terų teko aukštąjį .ir -vidurinj 
(įskaitant nepilną vidurinį) 
mokslą baigusių 417 moterų, o 
pas mus — 282.

Dar vienas pavyzdėlis. Tūks
tančiui dirbančių moterų, turin-’ 
čių aukštąjį ir vidurinį (įskai
tant nepilną vidurinį) mokslą 
Kirgizijoje yra 620, Lietuvoje
— 507”.

.0 Apie vaikų Auklėjimą taip 
porina.

“Kirgizas niekada nešauks ant 
vaiko, nešers jam per nagus' 
(vaikas nusigąs ir bus -bailys),- 
netemps už ausies, negluminsį 
gatvėje bešiožiuojančio vaike
lio: “Kur tavo sąžinė, begėdi, ' 
aš tave užmušiu” ir pan., kaip 
šneka kai kurios mūsų mamos”.

•Patarkit ir mūsų “dypukėms” 
motinoms, susižavėjusiom vai
kus vežti į pavergtos Lietuvos 
tarybines stovyklas, kur geriau ■ 
vaikus siųsti ar Į Vilnių?'ar 
Kirgiziją?...

Moterys LB vadavybėn!

Dr. K. Šidlauskas lapkričio 
'd. Naujienų laidoje rašo apie 
Amerikos bei Kanados etninių ...
-grupių konferenciją ir apie dr. silmksminti, ir poilsiui 
•J. Genio išrinkimą šios svar-~♦ I 
bios organizacijos pirmininku.. 
Užuominoje, kad paskiras et-; 
nines grupes suvažiavime atsto-^ 
vavo ne viena organizacija, taip, 
rašo: r

Todėl ir šiame suvažiavime? 
šalia Altos atstovybės, turėjo
me ir kitą lietuvių grupę iš Lie
tuvių Bendruomenės pusės, betĮkuj pereinama prie dainų, .pa
ne iš jos centro, o Cleveland© LB-I 
apylinkę ar apygardą, kuriai at
stovavo ponia Teresė Kalvaitie- 
nė. Altos atstovams bendradar
biauti su šia jauna miela ponia 
ir palaikyti bendrą lietuvių li
niją buvo tik vienas malonumas.'

Atrodo, kad Bendruomenei va
dovauti frontininkų parinkti 
ožiai ir pikčiurnos jau visiems 
pakankamai Įkyrėjo ir užtenka
mai privirė košės. Todėl ne tik 
atstovams, bet ir visiems skai
tytojams bei visuomenei bend
ras darbas ir jo aprašymas su
kelia malonumą.

K. Petrokaitis

kad dabar šunų ir kačių maiste 
bus mažiau miltų, daugiau mė
sos.

1,

1

•Helsinkio konferencija ir 
Tėveliu ’nameliai

Klausimas: Koks panašumas 
yra tarp-Helsinkio konferencijos 
ir kontraversinio vadovėlio Tė
vų nameliai brangūs?

Atsakymas: iPanašumas yra 
tas, kad apie abu dalykus dau
gelis rašo ne tik, kad jų neskai
tę, bet net ir nematę...

S. Bukis
Bus juokų

Socialinės ekonomijos prof. 
John Kenneth Galbraith pasiū
lė kongreso atstovą iš Arizonos 
Morris K. Udall demokratų par
tijos kandidatu į prezidentus. 
Indorsuodamas nurodė rimčių 
rimčiausią priežastį, kad M. K. 
Udall yra vienintelis liberalas 
su humoro pajautimu ir pareiš-

— Aš turiu viltį, kad mes ga
lime šiemetinėje rinkimų kom- 

to žurnalo nr. 8, 1975 -stengia-j Danijoje laimėti pakankamai ge-. 
masi net įrodyti, kad kirgizės ru juoku...

TAIKINGA KOEGZISTENCIJA

reikia 
kalba

• Xierw kalbėti apie kitus 
ir būti .gandonešiu, n<gu apie 
save ir būti nuobodžiu.

• Nuo gerų papročių lengvai 
atprantama; daug sunkiau at
prasti blogų papročių.

• Norint gerų žinių, 
klausyti .žmonių, kurie 
vien tik apie save.

a Jei krautuvėje moteris pra
šo brangų daiktą, tai ji nori tik 
pažiūrėti, o jei ji žiūri į pigų, 
tai nori pirkti.

• Patarnaujantis kvailys yra 
pavojingesnis už žinomą priešą.

• Lietuviška patarlė: Norint 
būti sveikam, reikia laikyti gal
vą šaltai, kojas šiltai, pilvą leng
vai.

• Buvo apklausinėti šešių 
profesijų asmenys dėl patarna
vimo kainų ir visi pareikšdavo, 
kad penkios patarnavimų rūšys, 
prilygsta plėšikams.

tai žmonės eis j prekybos cent
rus tik pasisveikinti su kandida
tuojančiais politikieriais.

• Vienas pareiškė, kad vis 
keliant -pieno kainą, pigiau bus 
gerti, benziną.

• Pesimistas perka anksčiau 
kalakutą Padėkos dienai, kol dar 
kainos nepakilo. Optimistas lau
kia, kol pesimistas jį pakvies 
į svečius.

Surinko G-K-jš Detroito

SKAITYK PATS IR PARAGINK

lietuves žmones 
auklėja milicija

Dabartinėje pavergtoje Lietu- 
■ voje net ir pasilinksminti sma
giau negali... ne taip, kaip tais, 
“buržuaziniais” lakais...

Viename pavergtos Lietu vos 
žurnalo redakciniame straipsny
je taip Aiškinama; ,. ’

“Tačiau kiekvieno žmogaus 
gyvenime yra progų, kad jis no
ri pasikviesti didesni Būrį ..sve* 
čių. Ir padainuoja, ir pašoka, 
tačiau .nieko nepapiktina, jeigu 
viskas su saiku, atsimenant, -kad 
aplinkui gyvena .žmonės. Arba 
.ateina Spalio .šventės, Gegužės 
Pirmoji. Irgi valandą ilgiau už
sibuvę svečiai nieko ypatingai 
nenuskriaudžia.’’ ‘Kelios 'švenčių 
dienos — pakanka laiko ir pa-

•Bet, ’jeigu ‘šventės “išpuola” 
per .-savaitę kelis kartus, tokie 
kaimynai nusibosta visiems iki 
kartumo. Nes tokiais atvejais 
ir įeitiems ■•kaimynams dažnai 
neišeina likti 'tik besipiktinan
čiais stebėtojais. Tradicinė pa
dėtis būna tokia: iš pradžių ge
riama tyliai, “kultūringai”, pas-

skui prie muštynių, šioje stadi
joje''jau Įsijungia ir kaimynai. 
Privalo Įsijungti, nes nebeišlai
ko įtempti nervai, kada pasi
girsta vaikų, spiegimas ir Į pa
galbą šaukiančios moters balsas.. 
Bet tai yra “chroniškų” atve
jai, ir visi tokių pasilinksmini
mų mėgėjai yra rūpestingai auk
lėjami milicijos”.z

Vokiečių okupacijos metu šis 
reikalas be policijos išsispręsda
vo per vaišes dainuojant popu- 
liarę vokišką dainą: “Gerk, gerk, 
brolyti, gerk—tik nepasigerk...” 
Būdavo linksma ir saugu...

Moterų Metų rekordai ■

Amerikoje yra madoje pasi
žymėjimai ir rekordai. Dėl jų

išėjo į varžybas net dvi mo
terys. Jų vardai ir nuotraukos 
su gyvenimo aprašymais tilpo 
pirmuose laikraščių puslapiuose.: 
Prieš dvidešimtmetį laikrašti
ninkai būtų kaltinę Ameriką bei 
amerikiečius ir klausę, ką jos 
savo veiksmais bandė sakyti?

Pažymėltinas įvykis Moterų 
metuose buvo rugsėjo d. Tą 
dieną prez. Gerald Fordas bu
vo minioje ir sveikinosi su gau
siais gerbėjais. Vienas slapto
sios tarnybos agentas išgirdo 
delnais pliaukštelėjimą, bet pa
matė, kad tai padaryta su vie-r 
na ranka. Dar geriau pažiūrėk 
jęs Įsitikino, kad kažkokia mo
teris laiko pistoletą ir taiko, 
j prezidentą. ;Tpojy'yisaę Jji bū-; 
rys .puolė ir vėliau pasirodė, kad 
Ms. Lynette Ąlice Fromme, pa
žįstamų vadinąma pyple, įėjo į 
istoriją pirmąja :moterim, pasi
kėsinusia nužudyti Amerikos 
prezidentą, nors kai kurie tą gar
bę atiduoda, Mrs. "Warren G. 
Harding. j /

Ms. Fromme yra natūralios 
gamtos mylėtoja, užvis labiau
siai mylinti raudonmedžius ir 
visas moteris, bet labiausiai nu
teistą žudiką Charles Mansoną- 
ir jo filosofiją.;-

Nors ji atmintinai moka dau
gelį Jean Paul Sartre posakių, 
tačiau teisėj as/-T. J- MacBird 
pavedė ją stebėti psichiatrams. 
Garsioji Macmillan knygų lei- 
-dykla nupirko jos raštų leidi
mo teises, o žinomas advokatas 
William Kunstieris derisi su 
Uollywoodo magnatais ir nori, ■ 
kad už filmavimo .teises jie su-j

riškos ypatybės — didelio po
mėgio kalbėti, negaus nieko, nes 
leidėjai sako, kad dabar yra 
aukštos popierio kainos. .Ji kal
ba visą laiką. Sustoja tik vai-, 
gydama. Jos celės draugės guo
džiasi nuovargiu dėl trukdymo 
miegoti. Vienas prižiūrėtojas 
pasipiktinęs pareiškė, kad ji ne
sugebėjo patylėti nė 10 minu
čių. Taigi ir man užteks rašyti/ 

Iki sekančio karto.
Sigutė Pašilytė 

Magaryčios
g Žinovai tvirtina, kad mo

kesčių mokėjimo bei tam rei
kalui blankų pildymo metu Ame-

. Daugelis nori patirti, iš .kur yra kilęs Lietu-vos -Vardas, bet 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tau tą .ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

J uozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų dr parašė <»2 pšl. Įmygė
te, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ.' Minkšti vifšėfiąi, 
kaina $2.00. .Knygelė jums bus pasiųsta, jei du -doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. -Halsted St, Chicago, TH. 80608.

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui ?
7722 George St. :tik J1Ž ISetamSl ? •

La Salle, PQ., Montreal 690,
Canada (Reguliari prenumerata -r. $10.00)

<

Prašome issirpti ir prisėsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos

i mokesčiu.

(Pavardė ir vardas) t ■

(Tikslus adresas)

Kviečiame į Felikso Vaitkaus skridimo 40 metu sukakties

Sekmadienį, š. m. lapkričio 16 d.
POLONIA GROVE SALEJE

4604 ARCHER AVĖ
(Prie 46-tos gatvės), Brighton Parke

imtų Ms. Fromme ią kalėjimo. 
Taigi iš visa io . turės . naudos, 
visi: gaus pamątyti aukštos ko
kybės filmą ir turės progos skai
tyti šių dienų literatūros šedev-

Antroji pasikėsiritoja Ms. Sa
ra Jane Moore dėl savo mote-

Sta linai ir Leninas nėra populiaru* žemėje nė praparo mat detentės 
metu. Visa propaganda vedama Markso vardu. ’ 

“Speak Vp” klišė

Prisiminsime transatlantinio lakūno FELIKSO VAITKAUS 
prieš 40 metų skridimą per Atlantą ir kelionę j Lietuvą. ■

MENINĖ DALIS

Orkestrui vadovauja — G. JONIKAS Pradžią: 4 vai popiet

Vakarienė su šampanu asmeniui 10 dol.

MINĖJIMĄ RUOŠIA N AU J IK N-0 K

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100.

Bus didelė Felikso Vaitkaus skridimo dokupnentų paroda 
- Pranešimas, kaip tas skridimas buvo .suot^a^izuot^.Jr

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETO
—------- '---------------- -————. ------
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J. KLAUSEIKIS

K AMERIKONIŠKOSIOS SPAUDOS
L. A. Times apie lietuvių kilmės mų kalba buvusi lietuvių kalba, 
filmų aktorių Charles Bronson

Lapkričio 2 d., sekmadieninės 
laidos priede “Calender” Los An
geles Times dienraštis išspaus
dino straipsnį “For Bronson, 
Piecework is a Virtue”.

Rašoma, jog aktorius Charles 
Bronson tuo tarpu yra daugiau
siai uždirbantis aktorius (highly 
paid) ir labiausiai profesiniu dar-' 
bu apkrautas — užimtas. Be 
kita ko, kaip panašiuose ameri
koniškuose reportažuose, apra
šoma, ką aktorius mėgsta val
gyti ir kaip vertina darbą.

Metrikinė Bronsono pavardė 
esanti BuČinskis (angliškai ra
šoma Buchinsky). Tikrąją sa
vo pavardę aktoriaus vartojęs

- karjeros pradžioje. Esąs anglia
kasio šeimoje gimęs. Viso buvę 
15 vaikų. Iš jų (aktoriaus bro
lių ir seserų) esą gyvų 11. Visi 
esą neblogai įsitaisę, išskyrus 
vieną, kurs esąs Los Angeles

- miesto gatvės alkoholikas.
Dienraštis rašo, jog buvę taip, 

kad aktorius Bronson buvęs fil
muojamas vienoje. scenoje Los 
Angeles didmiesčio gatvėj. Prie 
jo priėjęs brolis alkoholikas ir 
rusiškai brolį aktorių prakalbi
nęs, prašydamas pinigų.

Apie šį epizodą pasakodamas 
aktorius Bronson pastebi, jog jo 
brolis yra pramokęs rusų kalbos mis ir skolomis, tad valstybė 
ir bus užmiršęs, kad jisai (ak- palaikų mokesčių nieko negavo, 
torius) rusiškai nemoka. Jų na-

Nežiūrint, kad aktorius Bron- 
1 son pasisako, jog jų namuose 

lietuviškai kalbėta, bet dienraš
tyje jis vadinamas sūnum “Ru- 
sian - Lithuanian” angliakasio 
vaiku. Vaikystėje Bronson-Bu- 
činskis dirbęs anglių kasykloje 
akordinį darbą (piecework), tad 
ir dabar galvojąs, jog visi atly
ginimai turėtų tokiu pagrindu 
apskaičiuojami. Aktorius esąs 
54 metų. Nerašoma, kuriame 
Amerikos mieste jis gimęs.

Los Angeles lietuvių koloni
joje yra nemažiau bent du Nau
jienoms rašą filmų pasaulio spe
cialistai, tai gal jie kada ir dau
giau apie minimą aktorių para
šys, gal ir nusifotografuos.

Turtuoliai palaikų mokesčių 
retas temoka

Federalinių mokesčių įstaiga 
(IRS) paskelbė 1972 metų pa
laikų mokesčių statistiką. Tais 
metais 93 turtuoliai, kurių turtai 
siekė milijoną ar daugiau dole
rių, mirė, bet palaikų mokesčių 
valstybei iš jų turto 
teko.

Tais pačiais .metais 
asmens, kurių turtas 
pusės iki pilno milijonų dolerių, 
bet ir tie savo turtą prieš mir
dami aprašė Įvairiomis išlaido-

nieko ne-

mirė 203 
siekė nuo

Turtuoliai iš anksto supla-

DM ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas,_Rūka$^-VlENlšQ ŽMOGAUS .GYVENIMAS,. Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai.. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA ^NAUJIENĮP ADMINISTRACIJOJE
... an   .nu— ii i~ni n~ — — - į —_—

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 yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augutfiltyfi •ViIČIOnIenė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for-

_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vlneas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
5. Klaopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

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

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos 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. $1.00.

15.
16.
17.

P«tr»» SagstM, PLAUK, .MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00. 
Eugenijuj Gruodis, AGUONOS 1S SMĖLIS. Eilės, 70 psi.. S1.00.
Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50 
Alfonsas Tyruolls. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 
$1.00.
Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.18.

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

AV XI M A XJ X' V kj,

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

nuoja, kad ir po jų mirties iš jų 
palikimo nieko valdžiai netektų. 
Jie nesibijo pasidaryti testa
mentą.

O kiek pasitaiko lietuvių, ku
rie baiminasi testamentą sura
šyti ir nelaimei ištikus, nebepa- 
lieka nė užtenkamai pinigų lai
dotuvėms, nes, nesant giminių 
ir nesant testamento, mirusiojo 
turtelį paima valdžia.

Amerikcni^casis laikraštis, 
skelbdamas turtuolių statistiką, 
primena reikalą ir mažiau tur
tingiems nesibaiminti ir suda
ryti testamentą.

Mažėja vienuolių skaičius
Rašoma, jog katalikių ir kata

likų vienuolių skaičius pasaulyje 
per paskutinius ketverius metus 
sumažėjo 24.6c/c ir vienuolių be
sama 609,369.

Vienuolių skaičius mažėjąs ir 
vadinamuosiuose misijų kraš
tuose, kai vietinės valdžios da
roma suvaržymų ir užsieniečiai 
vienuoliai bei vienuolės išpra
šomi keliauti atgal, iš kur atvy
kę.

žymiausias vienuolių mažėji
mas esąs Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir Kanadoje.

Ta proga pastebėtina, jog ir 
losangeliškių parapijos klebonas 
prelatas J. Kučingis bažnyčio
je nusiskundęs, kad lietuvių vie
nuolių skaičiui mažėjant, iškil
sianti problema, kaip išsilaikys 
šv. Kazimiero parapijos mokyk
la, jei nebebus galima gauti 
mokytojų seselių — vienuolių?

Doleris klupdomas prieš
Sovietų Sąjungos rublį

Amerikiečiai turistai iš So
vietų S-gos mažai teparsiveža 
vertingesnių papuošalų, laikro
džių ar fotografavimo aparatų, 
nes tos prekės ten brangios ir 
ypač, kad keičiant dolerius į 
rublius sovietai skaito dolerį ir 
45 centus už sovietinį rublį. Bu
vo laikas, kai už rublį imdavo 
$1.46.

Rublio kaina dirbtinai iškel
ta. Šveicarijoje laisvoje preky
boje už vieną dolerį galima gau
ti 4 ar 5 rublius, o kartais ir 
daugiau. Tačiau iš užsienio ;į 
Sovietų Sąjungą rublius įvežti 
neleidžiama ir nusižengusieji 
labai sunkiai baudžiami.

Tai reta valstybė, kuri neap
kenčia savo pinigų — rubliui, į į 
užsienį išėjusiam, nebeleidžiama 
namo grįžti.

GM Lenkijoje

General Motors Corp (GM) 
Amerikos automobilių fabrikan
tai paskelbė, jog .pradės Lenki
joje gaminti mažuosius sunkve
žimiukus, vadinamuosius “pick
up”. Jie būsią pardavinėjami 
ne tik kitų valstybių rinkoje, 
bet ir Amerikoje. Gamybos iš
laidos, ypač darbininkų algos, 
Lenkijoje žymiai mažesnės, to
dėl ten ir nukeliama trokelių 
gamyba.

Vienas skaitytojas Oaklanč 
Tribune dienraštyje General Mo
tors naujus planus komentuoda
mas pašaipiai sako, jog tai la
bai didelė naujiena automobi
lių pramonės unijos darbinin
kams, kurie yra atleisti ir atgal 
į darbą nebešaukiami.
Kalbos apie draugų amnestiją

Amerikos visuomenėje plin
tant kalboms, jog prezidentą 
Fordą perrinkus pilnam termi
nui būsią amnestuojami Water-

SLA 6-tos Apskrities Konferencija
Praeitą sekmadienį, lapkri-|to, pasidarbavus, 

ėio 2 dienos popietę Chicago j gauti naujų narių. 
Savings patalpose buvo sušauk 
ta Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 6-tos Apskrities konfe
rencija. Atvyko 11 kuopų at
stovai, viso 27 žmonės. Pirmi
ninkavo Kazys Mačiukas, aps
krities pirmininkas, o sekre
toriavo Kristina Austin.

Pirmininkas Mačiukas kon
ferenciją pradėjo lygiai 3:00 
vai. po pietų. Paprašęs sekre
torę surašyti atvykusius atsto
vus ir svečius ir gražiai prisi
minęs praeitais metais miru
sius SLA narius, jis tuojau pri 
ėjo prie paruoštos dienotvar
kės. Konferencijai patvirtinus 
dienotvarkę, pirmiausia buvo 
pradėti skaityti gauti laiškai;

Sekretorė perskaitė Naujie
nų atėjusį laišką, kuriame pra
neša, kad šių metų lapkričio 
16 jdieną 4 valandą po pietų 
Naujienos rengia rudeninį sa
vo banketą. Šį metą jis buvo 
skirtas Felikso Vaitkaus trans
atlantiniam skridimo 40 metų 
sukakčiai paminėti. Ponia Aus
tin pakvietė visus į banketą ir 
paprašė prisidėti prie progra
mos knygos, kuri bus atspaus
dinta. Knygos puslapis kainuo
ja 50,00 dolerių. Pusė puslapio 
— $25.00, o ketvirtadalis kai
nuoja $15.00.

Antras laiškas atėjo iš SLA 
228 kuopos. Kuopa yra nuta
rusi pagerbti apskrities vice
pirmininką Stanley Molį, kuris 
dirba visuomeninį darbą ir rū
pinasi lietuvių reikalais. Laiš
kai buvo priimti ir vėliau bus 
svarstomi.

Iždininkas Petras Bružas 
pranešė, kad kuopa dabar iž
de turi $1,893.36. Nuo paskuti
nio susirinkimo pridėjo $28.90.

Trumpą kalbą pasakė Kris
tina Austin, aiškindama, kad 
Susivienijimas turi pinigų, bet 
dabartiniu metu labai sunku 
gauti naujų narių. Jai pavyko 
prirašyti kelis naujus žmones, 
bet tenka ilgai kalbėtis ir tar
tis, kol žmogus įsitikina, kad 
verta prie didžiausios lietuvių 
organizacijos prisidėti. Orga
nizacija turi pinigų. Ji gali iš
mokėti .Visus Įsipareigojimus, 
bet ižde vis dar liks pinigų. Bet 
šių dienų jaunimas eina draus
tis į kitas vietas, bet ne Į savo 
organizaciją, prieš 90 metų 
pačių Amerikos lietuvių Įsteig
tą. Kad ir sunku, bet vis dėl

• dėl lo. kad dabartiniai nariai 
•nekreipia pakankamai dėme-

dar galima šio į naujų narių gavimą. Jei- žiūrinėjo ten 
Įgu kiekvienas narys gautų po 

padarė trum| vieną žmogų į penkis metus, 
tai SLA būtų dar didesnė orga- 

kuopos pir- nizacija, negu ji šiandien yra. 
Čižauskienė O jeigu kiekvienas žmogus gau 

tų po du naujus narius, tai 
mums šio klausimo ir kelti ne
reikėtų, bet taip nėra. Nariai 
nesupranta naujų narių gavi
mo svarbos ir nekreipia į šį 
reikalą pakankamo dėmesio. 
Reikia žiūrėti, ką tu gali duoti 
organizacijai, bet ne ką tu ga
li iš organizacijos gauti.

Mikužiūtė pranešė susirin
kusiems Pildomosios Tarybos 
rūpesčius surasti tokią vietą, 
kur SLA nariai galėtų susirink 
ti, pabendrauti ir pačios orga
nizacijos bei Lietuvos reika-

his aptartų. Va-ldylais nariai 
važinėjo j Atlantic City ir ap- 

esamus namus, 
kuriuos SLA galėtų įsigyti. Ten
apžiūrėti keturi namai, kurie 
galėtų būti geri mūsų organi
zacijai.

Čižauskienė paklausė, kodėl 
SLA vadovybė ieško namo At
lantic City mieste, o nebando 
ką nors surasti Illinois ar Indi
anos valstybėse. Juk pas mus 
čia yra daugiau narių, negu 
bet kurioje kitoje Amerikos 

ban-vieloje, tai čia ir reikėtų 
dyti tokį centrą surasti.

Tuo klausimu plačiau 
sakė Mačiukas, Vilkelis ,
binienė
nariai.

pasi- 
Gul- 

Mikužiūtė ir dar keli

Reporteris

(Bus daugiau)

kuo- 
pra- 
kaip

Kuopų atstovai 
pus pranešimus.

134-tOs moterų 
mininke Elena
pranešė, kad spalio 26 dieną 
kuopo' narės buvo susirinku
sios ir svarstė bėgamuosius rei
kalus. Kuopa yra susirūpinusi 
naujais nariais, bet ir mote
rims dabar gana sunku naujų 
narių gauti. Mikužiūtė buvo 
pakviesta į kuopos suruoštą 
bunco party, kur ji pasakė 
kalbą apie dabartinę Susivie
nijimo padėtį.

Alice Wasilewski, ' 208 kuo
pos pirmininkė, pranešė, kad 
jų kuopa taip pat buvo suruo
šus! pobūvį, kad palaikytų kuo 
pos veiklą. Viskas praėjo gra
žiai, bet su naujais nariais ir 
joms sunku.

Stepas Paulauskas, 301 
pos sekretorius, trumpai 
nešė, kad kuopa gyvuoja, 
ir visos kitos kuopos.

Stasys Molis — 228 kuopos 
atstovas pranešė, ruošiasi lap 
kričio 15 d. parengimui. Jiems 
pavyko gauti kelis naujus na
rius, dar neturinčius 30. metų. 
Kuopai pavyko gauti 6 tokius 
narius.. t-

K. Mačiukas taip pat pasako
jo apie savo kuopos veiklą ir 
naujų narių priėmimą. Jam at
rodo, kad nauji nariai labai 
svarbus, bet dar svarbesnis 
klausimas yra -veikėjų suradi
mas, kurie pajėgtų įtraukti 
naujų žmonių. Svarbu, kad į 
SLA įstojusieji nariai būtų visą 
laiką kuo nors užimti, kad bū
tų juos patraukiančių parengi
mų, kad jie domėtųsi Lietuvos 
reikalais, kad jiems rūpėtų 
graži lietuvių kalba ir tautos 
praeitis.

Ilgesnę 'kalbą pasakė Eu- 
phrosine Mikužiūtė, SLA Pil
domosios Tarybos iždininkė. 
Pirmiausiai ji pasveikino kon
ferenciją prezidento Povilo 
Dargio vardu, su kuriuo ji ne
senai buvo kalbėjusi. Dargis 
linki visiems sėkmės ir nori, 
kad kiekvienas narys pasidar
buotų SLA gerovei.

Naujų narių gavimas yra 
sunkusį' bet'jis tampa sunkiu

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.
PETRONĖLĖS LIŪDŽIUVIENĖS 
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88 puslapiai. Kaina $1.00.
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gate nubaustieji, kaip kad am
nestuotas Richard Nixon, skai
tytojas klausia, ar tai galima?

Laikraštis atsako, jog apie 
ateities amnestijas prez. For
das neprasitaria. Jis nėra toks 
neapdairus, kad be laiko pa

leistų katę iš maišo. Tačiau, pa- 
žįstantieji Fordo politinę psi
chologiją, neabejoja, jog laimė
jęs rinkimus jis gali amnestuo- 
tuoti Mitchell, Haldeman. Ehr- 
lichman ir Mardian, teigdamas, 
kad jie ir jų šeimos jau pakan
kamai atkentėjo. O be to, John 
Mitchell ir Bob Haldeman yra 
buvę geri Fordo draugai.

Daugėja paukščių Kinijoje

‘ Iš Kinijos grįžtą keliauninkai 
pasakoja, jog ten nematyti ka
čių, šunų ir labai mažai paukš
čių. Kodėl taip,

Atsakoma, kai prieš keletą 
metų Kinijoje buvo badmetis, 
tai ir naminiams gyvuliams 
maisto nesimėtė. Išnyko katės, 
šunys ir paukščiai.

Dabar leidžiama paukščiams 
veistis, nes be paukščių prasi
dėjo gausi javus ir kitus au
galus naikinančių vabzdžių pe
rykla. Paukščiai yra geriausi 
kirmėlių naikintojai.

Brangsta raudonieji pipirai
.... Raudonieji pipirai, arba 
paprika, Vengrijos augalas 
brangsta užsienio rinkoje.

Sakoma, kad nebėra pakanka
mai žemdirbių, kurie raudonuo
sius pipirus augintų. Jaunimas 
ir Vengrijoje traukiasi iš žem- , 
dirbystės.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

K x į

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

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

MeirU 1923 meUk Tek 421-3071

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-

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-

FSLIC
S-ingi te MC.000,
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Taupykite
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Jurgis Jalinskas, 1975 spa
lio 14 d. “Naujienos” Nr. 242 
draskosi, kad B. Kemežaitė 
palaikė “Taetromano” nuomo
nę, o ne kandų Jašinsko puoli
mą. Nesurasdamas teisingu
mui pagrįsti įrodymų, mėgi

na piktumu atsikirsti net grieb
damasis pravardžiavimų: Te
atromano advokatė, pamoks
lininkė__

Argi būtų įmanoma Jašinską 
dabar išmokyti to , ko jis ne
pajėgė išmokti veik per'70 me

Okupantas netiki savo tvirtinimais
Leonidas Brežnevas, Rusijos ir rusų pavergtų tau

tų komunistų partijų pirmasis sekretorius, Helsinkyje 
pareiškė, kad dabartinės Rytų Europos sienos yra ne
liečiamos, o visi sovietų valdžiai dirbantieji vieši ir slap
ti agentai toki Brežnevo tvirtinimą -kartojo ir laisvame 
pasaulyje. Sovietų propagandistai nekreipė dėmesio, ką 
kitų valstybių vyrai sakė, bet jie įsikando į vyriausio 
propagandisto žodžius, sėjo paniką ir melą net lietuvių

. i.' <•Pačioje Lietuvoje sovietų imperializmui dirbantieji 
mūsų tautiečiai ruošė “džiaugsmo demonstracijas”, reiš
kė padėką Brežnevui, kad jis galutinai “prijungė” ir pa
tvirtino “Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą”. Visa 
nelaimė, kad didokas skaičius lietuvių kelioms dienoms 
prieš Helsinkio konferenciją girdėjo aiškius' ir visiems 
suprantamus Dr. Kazio Bobelio ir SLA prezidento Po
vilo Dargio žodžius apie pasimatymą su prezidentu For
du ir jo tvirtinimą, kad Lietuva Helsinkio konferenci
joje nebus pripažinta okupantams. Šių dviejų vyrų žo
džiai sugadino okupantui šventiškas nuotaikas. Oficia
liai lietuviams buvo Įsakyta džiaugtis, bet jie žinojo, 
kad šis oficialus džiaugsmas buvo toks pat melagingas, 
kaip buvo melagingas lietuvių prašymas Įjungti Lietuvą 
į Sovietų Sąjungą.

Bet šiandien jau-ir okupanto agentai abejoja Brež
nevo pasigyrimais. Po Helsinkio konferencijos jie tvir
tino, kad Lietuva jau tikrai prijungta ir parduota, o da
bar jie jau pradėjo abejoti. Pirma jie pasakojo, kad 
“Lietuvos vadavimo” darbas bagtas, tuo tarpu šiandien 
jie jau sako, kad “vargu kas beišeis”. Be Jokubkos, 
Vilnyje dar kartais Įvairiais klausimais komentarus 
padaro J. Žaliuko slapyvarde prisidengęs rašytuvas. 
Anksčiau “vadavimo” reikalas jam buvo labai jau aiškus, 
o dabar savo straipsneli jis šitaip pavadino: “Iš “vada
vimo” vargu kas išeis”. Aiškiai matyti, kad jis abejoja. 
Jis jau netvirtina, kad neišeis, bet jau sako, kad “vargu 
kas beišeis”. Gali neišeiti, bet gali, kad ir su vargu, kas 
nors išeiti. Žaliukas šitaip argumentuoja:

“Vieni kruvinomis ašaromis ašaroja, kad Hel
sinkyje ne tik amerikiečiai, o ir kitos Europos vals
tybių galvos Lietuvą pardavė ir sidabrinius pasida
lino. Kiti piestu stoja, kad nieko tokio neįvyko. Gir-

di, prez. Fordas pokario metais nusistovėjusias sie
nas pripažįstančią deklaraciją pasirašė, bet Lietu
vos pprisijungimo prie Tarybų Sąjungos nepripaži
no. Kurie yra tiesūs, ir užpečkyje mieguistas kati
nas gali pasakyti, jog nei vieni, nei antri. Kaip Hel
sinkyje amerikiečiai ir kitos Europos valstybių gal
vos galėjo Lietuvą parduoti, kai beveik prieš 40 me
tų Lietuvos liaudis, nusikračiusi buržuazinį fašis
tinį rėžimą, stojo Į TSRS tarybinių respublikų šei
mą eiti koja kojon socialistiniu keliu Į pasaulio žmo
nijos laimingą ir šviesią socialistinę ateitį? Arba, 
kaip prezidentas G. Fordas gali nepripažinti Lietu
vos prisijungimo Į Tarybų Sąjungos tarybinių res
publikų sudėtį, kai pasirašė po deklaracija, pripažį
stančia pokario metais nusistovėjusias sienas?” 
(Vilnis, 1975 m. spalio 31 d., 2 psl.).
Tai gryniausia Kviklio lietuviams primesta brežne

vinė interpretacija. Helsinkio konferencijos dienomis 
Kviklys pakišo susijaudinnsiiems lietuviams tokią mintį,- 
bet daugelis tokia Brežnevo propaganda netikėjo, nes jie 
žinojo, kad prezidentas Fordas, pasirašydamas Helsinkio 
deklaraciją, pokario metais nusistovėjusių sienų nepripa
žino. Pats prezidentas aiškiai pasakė, kad Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos prijungimo jis nepripažino ir nepripa
žins.

Prezidentas Fordas negalėjo sovietų aneksijos pripa
žinti, nes jis seniai žinojo, kaip ta aneksija buvo sufabri
kuota. Sovietų propagandos agentūros skelbė, kad “Lie
tuvos liaudis, nusikračiusi fašistinio režimo”, prisijungė 
prie Sovietų Sąjungos. Prezidentas Fordas žino, kad Lie
tuva buvo sovietų kare jėgų okupuota, Lietuvos gyvento
jams atimtos pačios pagrindinės teisės, išprievartauta 
net Lietuvos komunistų partija, kad galėtų panaudoti ją 
aneksijoms veiksmams pateisinti. -Ne lietuviai prašė So
vietų Sąjungą aneksuoti Lietuvą, bet išprievrtauti Lie
tuvos komunistų partijos centro komiteto nariai. Juk 
Lietuvos komunistų partija nebuvo atsiklausta, ar par
tija nori, kad kraštas būtų Įjungtas į Sovietų Sąjungą, 
ar ne. Sniečkus, pasikalbėjo su Vladimiru Dekanozovu, 
pasiūlė “Liaudies seimui” prašyti Įsijungti, čekistų ap
suptas “seimas” nutarė “prisijungti”. Amerikos lietu
viai pasistengė ne tik kongreso atstovą tiksliai.infoririua- 
ti apie tą “prisijungimą” dar tais laikais, kai Fordas ne
buvo krašto prezidentu. Prezidentui nereikėjo vienaip 
sakyti, o kitaip daryti, nes jis buvo tiksliai ir laiku in
formuotas, kas rusų okupuotoje Lietuvoje buvo daroma.

Sovietų imperializmui dirbantieji Maskvos agentė
liai taip pat žino, kad prezidentas Fordas žino sovietų 
valdžios vartotą prievartą okupuotuose kraštuose. Jie 
žino tiesmoką jo būdą ir tiesią jo politiką Pabaltijo kraš
tų atveju, užtat jie bandė jį sukompromituoti, bet jiems 
nepasisekė. Nepasisekė Brežnevui, nepasisekė ir Žaliu
kui. Lietuviai labai gerai pažįsta komunistus ir komu
nistams dirbančius agentus ir agentėlius.

tų7 Kiek Jušiuskas dar turi 
blaivumo ir kokia jo dvasia, 
galima spręsti jau vien iš šios 
man ir “Teatromanui” taiko
mos kvailos užuominos: “Lie
ka neatspėjama misterija: ko
kia tarp jų abiejų giminystė ar 

. romantiška draugystė?” Ar 
jeigu aš būčiau palaikiusi J. 
Jašinsko nuomonę, o ne “Te
atromano”, tada Jašinskas bū
tų mane padaręs savo giminai
te, savo “romantiškos drau
gystės” drauge? Ar dėl to Ja
šinskas draskosi, kad jam ši 
prog^jnepasitaikė? Tik didelis 
klausimas, ar iš to būtų man 
buvę nors kiek garbės ir malo
numo. ..

Savo naudai Jašinskas net 
iškraipo mano pasakymus. 
Pvz.: “Negerbiu ir nevertinu 
slapukų” jis iškeičia į “visai 
nevertinanti” arba “visaip nu
vertinusi slapukus”. Ar tas 
Jašinsko “visaip” reiškia skir
tingas pozicijas: tupėdama, 
gulėdama, stačia ir t t ? Reiš
kia, jeigu aš nevertinu slapu
kų, kitais žodžiais tariant, pa- 
sirašinėjimą ne savo pavarde, 
tai pagal Jašinsko protavimą, 
turėčiau nekęsti bei nevertinti 
ir pačio žmogaus? !

Ten kur tas “Teatromanas” 
priekaišto buvo vertas, aš tą 
priekaištą jam padariau net 
įspėdama, 'kad toks slėpima
sis po šluota yra pačiam auto
riui nenaudingas. Bet jeigu to 
slapuko straipsnis buvo logiš
kas, taktiškas: neužgaulus 
rimtų minčių dėstymas, būtų 
buvę neteisinga ir ^negarbinga 
jį nuvertinti vien tik todėl, kad 
tas asmuo pasirašė slapyvar
džiu, o išgirti Jašinsko nesla
pukišką, bet kandų, karš
to, nesusivaldančio žmogaus, 
piktą, neteisingą puolimą.

J. Jašinskas verkšlena: “Koks 
nuostabus kuriozas: visaip nu
vertinusi slapukus, pliekia kai
lį slapukiškumo vengiančiam 
J. Jašinskui. Ne už tai, kad ka
da nors jis būtų kur nors spau 
doje ją “pakibinęs”, kuo nors 
ją įžeidęs ar jos pavardę kur 
nors palinksniavęs, bet už tai, 
kad jis savo pabirose “ne tik 
pasmerkė, bet ir prakeikė” sla 
pūką — “Teatromaną”, užsi
mojusį suniekinti Chicagoje 
įsisteigusį komitetą iš V. Vo
kietijos režisieriui J. Jurašui 
atsikviesti, taipgi ir patį Ju
rašą”.

Pamanykite, B. Kemežaitė, 
ar kas nors kitas, norėdamas 
spaudoje pareikšti savo nuo
monę dėl Jurašų atsikvietimo, 
ar kitokia lietuviškos veiklos 
tema; pagal savo įsitikinimą 
pritarti, ar nepritarti jau pa
reikštoms kitų nuomonėms, 
anot Jašinsko, neturi teisės! 
kada nori tatai padaryti, bet

turi laukti kol bus jo ar kieno 
nors kito “pakibinta” ir įžeis
ta? ! O dėl ko slapuko užsimo
jimo suniekinti komitetą ir net 
patį Jurašą yra tiek tiesos, kiek 
tos tiesos Jašinskas pasakė pa
skelbdamas mano ir “Teatro- 
mano” romantišką draugystę, 
kada aš net nežinau, kam tas 
slapyvardis priklauso, kokia 
pavardė po juo slepiasi.

Aš siūlau skaitytojams pa
sisakyti “Naujienose” (1975 
balandžio 10 d.) “Teatroma
no” diskusinio pobūdžio raši
nį ir patiems įsitikinti. Nepri
tarimas kokiems nors darbams 
bei sumanymams — nereiškia 
tų darbų ar žmonių suniekini- 
mą. Kam nors pritarti, mes 
kiekvienas turim pilną teisę ir 
savo laisvą valią.

Štai, to “Teatromano” viena 
ištrauka, tilpusi Jašinsko kal
tinimo straipsnyje: “Chicago
je aktorių pasirinkimas, nors 
eksportuok! Kiekvieną dieną 
spaudos puslapiuose mirga vis 
naujos “žvaigždės” su aktorių 
titulais. Tur būt, nei viena 
profesija neturi tiek klasifikuo
tų darbininkų, kaip teatralų — 
aktorių. Ir kas gali uždrausti, 
sakykim, jam ai- jai, pade
klamavus scenoje Binkio “Gė
lės iš šieno” vadintis ateityje 
aktorium. Ir vargas tam re
cenzentui, kuris tokiam pro
gramos “išpildytoj ui” išdrįstų 
nepridėti titulo”...

J. Jašinskas į tai atsako: O 
kad tave, Teatromane, perkū
nėlis “nukorotų” už šitokią 
nepagrįstą pašaipą!”

Tačiau, man padarius Ja
šinskui pastabą dėl pašaipos, 
jis teisinasi klausdamas: “Nuo 
kada ir kokiu pagrindu vi
siems žinomus teisingus faktus 
ir jų paminėjimą mes pradėjo
me laikyti pasišaipymu?”

Taigi, gerbiamasis, nuo ka
da? Kokiu pagrindu Jašinskas 
teisingą “Teatromano” pasa
kymą pradėjo laikyti pašaipa?

Anksčiau J. Jašinskas rašė: 
“Dr. J. Adomavičiaus įsteigto
je senelių kolonijoje su savo 
meniniais parengimais aktyviai 
tebesireiškia profesionalo Brin- 
kos “gengė”. Kaip neapsako
mai ryški lietuviško scenos me
no nuosmukio žymė: Alfas 
Brinką stengiasi išgelbėti lie- 
tuvišką scenos meną tebekar- 
šinčių žiūrovų akivaizdoje.”

Dabar savo positeisinime jau 
rašo šitaip: “Tuos abu vyrus 
lietuvius idealistus pažįstu 
nuo senų laikų ir žinau jų nuo
širdų atsidavimą pasirinktoms 
profesijoms”, arba .. į van
denį ne tik nespiaudau, bet jį 
kelintus metus su pasigardžia
vimu geriu. Ir jeigu gyvenčiau 
Chicagoje, būčiau pasiprašęs 
dr. J. Adomavičių priimti į jo'

įsteigtą seneliams — “Lietu- 
• vio Sodybą’* ir būčiau uoliau
siu aktoriaus Alfo Brinkos ir 
jo grupės (“gengės”) toje So
dyboje gyvenantiems rengia
mų dramos vaidinimų žiūro
vu”.

Taigi šį kartą Jašinskas su
gebėjo išvengti tų pašaipos žo
džių : “Kaip nuosmukio žymė” 
ir surasti “gengei” bei “tebekar- 
šinčių žiūrovų” išsireiškimams 
pakaitalus. Pagarba jam, kad 
supratęs mano teisingą prie
kaištą, nors už “gengę”. 'atsi
prašo.

(Bus daugiau)

RESPUBLIKONAI 
TARIASI

Illinois Lietuvių Respubliko
nų Lygos visuotinis susirinki
mas, šaukiamas lapkričio mėn. 
7 dieną ,8 vai. vak, Hyatt-Re- 
gency O’Hare viešbutyje, Air 
France kambaryje.

Po susirinkimo visi dalyviai 
kviečiami nuo 9 vai. vak. iki 11 
vai. vak. apsilankyti į Illinois 
Tautinių Grupių Respublikonų 
kambarį vaišėms. Eilė ateinan
čių metų rinkimuose kandidatų 
taipgi turės savo priėmimo 
kambarius, kur bus progos su
sitikti su respublikonų svarbes
niais partijos pareigūnais.

Cook apskrities respublikonų 
partijos konferencija Įvyks lap
kričio 8 dieną, šeštadienio ry
tą, Hyatt-Regency O’Hare vieš
butyje, nuo 9 vai. ryto iki 2:30 
vai. popiet. Registracijos mo
kestis asmeniui, įskaitant ir 
priešpiečius $10. Užsiregistruo
ti bus galima ir šeštadienio rytą 
prieš 9 vai. Illinois Lietuvių 
Respublikonų Lygos vicepirmi
ninkas Aleksas Jankūnas daly
vaus diskusijų programoj, ap
tariant etninį balsuotoją.

Vidurio Vakarų Rajono tauti
nių grupių respublikonų semi
naras Įvyks lapkričio 8 dieną po 
pietų, Air France kambary, 
Hyatt-Regency O’Hare viešbu
tyje. Registracijos mokestis, 
Įskaitant priėmimą po semiu3- 
ro, $5 asmeniui. HUinois Lie
tuvių Respublikonų Lyga sti
priai remia šį seminarą ir kvie
čia visus kuo skaitlingiau daly
vauti. Lygos vicepirmininkai 
Anatolijus Milunas ir Algis Re
gis dalyvauja šio seminaro pro
gramoje.

Respublikonas
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A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...

— Ne visi nusikaltėliai taip galvoja. Bet 
sakyk, kaip dabar atrodo, ar Įsimylėju
siam yra heroiška atimti gyvybę savo var
žovui ?

Dennis nuraudo, nuleido akis.
— Ne. Nėra heroiška, bet gal pykčio 

iššauktas pamišimas priveda , prie nusi
kaltimo. Jausmas, kaip dabar suprantu, 
kartais aptemdo protą.

— Tu visai protingas jaunuolis; tik ma
ne stebina, kaip priėjai prie tokio, kaip 
pats sakai, pamišimo.

— Meilėje — atsakė Dennis rausdamas 
_ slepiasi ir kvailybės nuodai. Kartais dėl 
tokio apsvaigimo ir dar įpykintas, gali 
save ir kitą nužudyti.

Gydytojas, su neslepiama užuojauta, 
pasižiūrėjo į Dennį, paduodamas jam už
pildyti klausimų virtinę. Jis kaip tik tuo 
metu prisiminė pats jaunų studentavimo 
metų įvykį. Jis tada taip buvo įsimylėjęs 
vieną merginą, kad pamatęs ją flirtuojan
čią su kitu, šovė į savo varžovą. Jo laimė 
— nepataikė, ir reikalas baigėsi ląimingai. 
Nors tos merginos neteko vesti, bet nepa
taikytas šūvis leido vėliau rimtai apsigal
voti ir tuo pačiu pasiekti gydytojo profesi
jos. Jam ir dabar senatvėje buvo suvokia
ma. prie kokių kvailysčių prieina įsimylė

ję jaunuoliai, o Dennio, kuris jam padarė 
gerą Įspūdį, tėviškai pasidarė gaila.

Tarp daugybės tų lapuose surašytų 
klausimų buvo vienas ir toks: “Ką labiau
siai mėgai savo gyvenime ir kokių ambici
jų turėjai savo ateities planuose”. Dennis 
Į klausimą atsakė: “Mėgau mergaites, au
tomobilį ir svajojau išsimokslinti geru til
tu statvbos inžinierium ir statvti tokius 
nuostabius ir didingus tiltus, kaip San 
Francisco mieste esantis**.

Peržiūrėdamas tuos anketos klausimus 
ir atsakymus, daktaras ypač stabtelėjo ir 
net atsiduso perskaitęs, kaip jaunuolis sa
vo svajonėse puoselėjo mintį apie didingų 
tiltų statybą. Paskui, paėmęs plunksną ir 
kiek pagalvojęs , parašė teismui reikalin
gą pažymėjimą. -

“Dennis Robertsonas šiuo melu yra pil
name ir sveikame proto stovyje. Tačiau 
negalima tvirtinti, kad jis būtų buvęs to
kiame stovyje nusikaltimo metu. Kalinys 
turi impulsyvų ir nervingą polinkį. Sukre
čiančių moinetų poveikyje jis gali prarasti 
sveiką nuovoką, atsakingumo jausmą ir. 
atlikti kokį nors veiksmą, kaip tikras pa
mišėlis”.

Atiduodamas šį liudijimą sargams, gy
dytojas į Dennio atsisveikinimo pasilenki
mą. ne be užuojautos jam pasakė:

— Neprarask vilties, jaunuoli. Viltis, 
tikėjimas ir jaunatvė ilgainiui ir pačius

storiausius kalėjimo mūrus pralaužia...

★
Vos spėjęs atsikvėpti savo celėje, Den

nis vėl buvo vedamas pasimatymui, tik šį 
kartą, su savo motina. Tai buvo sunkiau
sia valanda. Jam rodėsi, lyg jis būtų ve
damas į bausmės vietą egzekucijai. To 
pasimatymo jis labiausiai dabar ir bijojo. 
Beveik visas drebėjo. Baisu jam buvo pa
sirodyti motinai į akis, kuri, kaip dabar 
pilnai suprato, jį labiausiai už viską pa
saulyje mylėjo. Kaip dabar pasirodyti jos 
akyse? Kuomet ją tik pamatė, nuleido akis 
ir visas išraudo, net suprakaitavo. Kiek 
matė pro savo nuleistas blakstienas,, ji bu
vo daug daugiau susenusi. Jos ir balsas 
skambėjo taip skausmingai.

— Denni, Denni ką tu padarei? Tu 
I?ražudei save. Kodėl nepasigailėjai savo 
motinos?... Užmiršai, kaip aš tave mylė
jau.

— Mama, dovanok, aš nesu tavo mei
lėm vertas. Aš tada buvau girtas ir pamišęs.

— Dangus, mano sūnau, buvo mus pra
žvelgęs. Aš neužmiršau tavęs ir toje nelai
mėje. Mes rūpinamės ttfte išgelbėti, nors 
ir visą turtą mums trktų prhraSti.

— Ne, mama, palikite mane kalėjime 
savo kaltes išpirkti. AŠ kruvinas. Nepa
kelsiu gėdos, jei mane,, paleis. Aš nusižu
dysiu. .. Palikite, mama, sakau, mane 
kalėjime. Mane jau palietė Dievo malo-

U' ■— .-------- - ------

nės ranka. Aš atsidaviau Jo valiai ir gai
lestingumui. Aš nieko daugiau nenoriu, 
kaip tik tavo atleidimo ir maldos už tavo 
paklydėlį sūnų... Aš suprantu tavo širdies 
skausmą, kančią, bet ką aš daugiau galiu 
padaryti...

Nors Dennis norėjo susivaldyti, bet 
jam prasiveržė ašaros. Jos jau anksčiau 
buvo prasiveržusios iš motinos akių. Kai ji 
pamatė ašaroj an t ir savo sūnų, ją suspau
dė toks skausmas, kad ji pradėjo alpti. Pri
šokęs sargai ją sugriebė už rankų ir išvedė 
iš pasimatymo patalpų dar nepasibaigus 
nė skiriam laikui.

Pavakary dar tą pačią dieną jį pašaukė 
pasimatyti su jo tėvų pasamdytu advoka
tu David Tadellmann. Jis jau buvo suspė
jęs susipažinti su byla, .žinojo, kaip jį ates
tavo proto atžvilgiu gydytojas ir net ką bu
vo kalbėjęs su savo motina. Nors ne visa 
jam patiko, ką buvo parašęs gydytojas, 
bet liudijimo pabaiga buvo visai tinkama 
jo suplanuotam gynimo reikalui. Jam bu
vo svarbu priruošti ir patį kaltinamąjį to
kiam įvykio aiškinimui. Jį jau rado kalė
jime, advokatams skirtame kambaryje, ir 
jis Denn.į pasitiko su jam įprasta — apva
laus veido šypsena.

— Aš esu advokatas David Tadellmann. 
Manau, — mano vardas bus jau žinomas iš 
visuomenės gero vertinimo. Būsite skaitę

laikraščiuose daug kartų, kaip man pa
vykdavo pagelbėti beviltiškose padėtyse 
mano ginamiems teismuose Jūsų tėvai, 
žinodami mano aukštas kvalifikacijas ir 
kad neretu atveju ir teismai skaitosi Su ma
no nuomone ir išvadomis, prašė mane ap
siimti šią bylą vesti. Aš pasiryžęs padaryti 
visa, kas tik bus įmanoma šiame reikale, 
bet reikia ir mums išsiaiškinti, kad galė
tume sklandžiai bendradarbiauti. Noriu, 
kad mudu nuoširdžiai ir'atvirai išsikalbė- 
tumėm. Jūs man turite nieko neslėpti. Vis
kas, kas nebus deroma bylos gynime arba 
ją kuo nors dar apsunkintų, liks tarp mū
sų, visiškoje paslaptyje. Ką mes kalbėsi
me, neturi teisės klausyti nė kalėjimo sar
gai, už tai jų ir nėra mūsų tarpe.

Po to savo įžanginio prisitatymo advo
katas stabtelėjo. Visą laiką Dennis jo klau
sydamas atidžiai, bet nepastebimai jį ste
bėjo.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo

TEISYBĘ
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ML ANNA BALIONAS
M3V, AU8V, NOSIES

M8 W. Street
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
.AKUttHUA IR MOTERŲ LIGOS 

G1MEKQLOG1N* CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

kUdkal AuUdmgL TeL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talaf. 695-0533

Fm Vaiky Medical Oentar

ROUTE ^8, XLG1M, ILLINOIS

DL PHER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2tt4 JKEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RezkU 388-2233
-OFISO VALANDOS:

tiktai .susitarus.

M. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius. 

4988-5.Manheim Rd., Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

.kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
TeL 562-2727 ,arba 562-2728

.REZ.: GI .8-0873

K. W. EiSM - EISINAS 
AKUŠERIJA tR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

.6132 So. Kediie Ave., WA 5-2670 
•Valandos pasai -susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEU — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
. GYDYTOJAS 4R CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

’Valandos pagal susitarimą.

Tel.: 561-4605 ir 4894441 
©OOS LIGOS — CHIRURGIJA

. OflDŽAi. WESTERN AVE. 
5214 "N. WESTERN AVE-.

• Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rsžtdenctjos: PR 6-9801 (

3L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
,2454 WEST 51 st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
■ .reais, ketvirtadieniais ir penkta

dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

į Florida paatostogauti.

586-1220

=

Berniukas paverstas

GAIDAS

GRADINSKAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly HiHs

Juozas Pro n skus išvyko _ „__  ___ -
Jis nori pasišildyti saulėje, pasimatyti su pažįsta
mais, o lapkričio 16 dieną planuoja būti Chicagoje, 
kad galėty dalyvauti Felikso Vaitkaus transatlan

tinio skridimo 40 mėty sukakties Bankete.

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

^=^5=2===——S-S
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K. Čiurlionio minėjimas
Spalio 26 d. rengimo komite

tas Šv. Antano parapijos patal
pose aptarė baigiamuosius dar
bus. Jau ne kartą buvo “Nau
jienose” skelbta, kad minėjimas 
įvyks gruodžio 7 d. Prasidės pa
maldomis 10:30 vai. visose tri
jose lietuvių bažnyčiose, vienu 
ir tuo pačiu laiku.

Akademija įvyks Mercy ko
legijos McAuley auditorijojfe, 
3 vai. p. p. Pagrindinė kalbėto
ja bus Bowling universiteto 
(Ohio) profesorė dr. Liuda Lau- 
rinavičienė-Alssen.

Meninę dalį atliks pianistas 
Vytautas Smetona. Pianu skam-

bins Čiurlionio ir keletą kitų 
kompozitorių kūrinius. Įžanga 
3 dol., studentams 2 dol. Žemes
nių klasių mokiniams veltui. Ve
dami pasitarimai su WJR ir 
WSRS radijo stotimis. Pasta
ruoju reikalu rūpinasi inž. Va
cys Urbonas. K. M. Čiurlionio 
meno kūrinių parodai surengti 
amerikiečiams yra sudaryta ko
misija: dailini rikė Stasė Sma- 
linskienė, Juozas JLesčinskas, 
Algis Skrebutėnas ir Leopoldas 
Heiningas. Šiai parodai suruoš
ti reikalingos lėšos, kas gali — 
prašomi paaukoti.

IdlMMilMNIJfiUNAMJkAiLftJUULH ft M ft ■ ■ ■ ■ ■ A ■ ■ ■ ■ ■ ■ M M 
JVfNTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

KKKVIENĄ DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
“Vaikeliai, sergėkitės nuo stab\T“. — 1 Jono 5:21.

Stabais vadinami pagonių dievaičiai, kurie buvo padirbti iš medžio, 
.akmens arba nulieti iš naugės. Dievo žmonėms buvo griežtai uždrausta 
dirbti ir garbinti stabus. Psalmėje 96:5 pasakyta, kad “visi tautų die
vai yra stabai“. Dievo išrinktoji tauta buvo apsupta pagoniškų stabmel
džių tautų, todėl neretai pasiduodavo gundymams ir pradėdavo garbinti 
paganių dievaičius. Parašyta, kad “pasidirbo veršį, ėmė aukoti stabui at- 
našą”. Aišku tad, kad bet koks padaras gali būti pavadintas stabu arba 
dievaičiu. Prisirišimas prie šunies, katės arba kitokio sutvėrimo arba dai
kto, gali būti įskaitytas stabų garbinimu, nuo kurio Dievo žmonėms įsa
kyta sergėtis.

Kas antrų -antradienį Sophia Barčus radijas skelbia Švento Rašto tyrinė- 
.tojjf aiškfaimtK.

Visi žtaat, .kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvienų. Bot kur yra mL 
rusIejfT { tų klausimų atsako knygutė “Viltis po mirties“, kurių gausit* 
-nemokamai. Rašykite:

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

IV. RAŽTO TYRINĖTOJAI

-i

NAUJOSIOS 
TELEVIZIJOS 

BE LEMPUČIŲ
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

AtfcL 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sekm. ir tree, uždaryta

"Švyturio" jūros 
šauliu vakaras

Kaip jau buvo rašyta, vaka
ras įvyks lapkričio 8 d. 7 vai., 
šį šeštadienį, Lietuvių namuo
se. Vaidins Toronto šaulių vai
dintojų trupė “Aitvaras”, suvai
dins dviejų veiksmų komediją. 
Po vaidinimo gretimoje salėje 
bus užkandžiai. (Gros muzika, 
kas norės galės pasišokti. Detroi
to visuomenė kviečiama atsilan
kyti. Automobilius ir svečius 
saugos policija.

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
TeL: FRontier 6-1882

PR. FRANK PLECKAS
GPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
-2M M. 71st -St.----- Tel. 737-5149
Tikrina akis. -Pritaiko akinius ir

V “contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tręč.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS Į 

Visos programos iš WOPA, į 
1490 kil. A. M.

ft. tfONAS SEffiUTIS 
INKSTŲ, pūslės ir 

PROSTATOS -CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

-Vii.: -antrad.<nuo 1—po pietų, 
ketvįrtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

t>R. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 

praktike, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2452 WEST 59th STREET 

«Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad. trečiad. 

jr nenkt 24 ir 6-8 vai. vak. Sestadie- 
2/A vai po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

V. Turaasenis, M- D., S. C 
c H |1R U R G A S 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef-: dbson 8-6195

Priinu ligonius pagal susitarimu Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. j^Tn^tsūiepia. tai telef. GI 8^195.

7159 So. MAPLEWOOD AVE
J

CHICAGO, ILL. 60629

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

P. 5HEIKIS, 0. P.
n ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
TĘ dažai. Speciali pagalba kojoms 
Ą (Arch Supports) ir L t.

ya) ■ p 4 y- 6—8. šeštadieniais 9—1. 
-MM -W»s+-63ed -St., Chicago, 411. 60629

\ TalaL: PRospect 6-5084

Smokey t ABCs:

Be we to dnnra all cunphrex.

them again. Crash <H

BOOS

Anglijos naujienos
šiemet sukako 200 metų, 

kai Anglijoje gimė rašytoja Ja
ne Austen. Ta proga Anglijos 
'paštas išleido seriją pašto ženk
lų. Bet dabar kai pašto ženklų 
kainos gerokai pakeltos , tai 
už piniginį svarą galima nupirk 
ti tik du komplektus.

o Bradforde staigiai . mirė 
Stasys Patlaba. Velionis buvo 
gimęs Lietuvoje 1896 m. sau
sio 20 d. Gimė ūkininko šeimo
je, tai vėliau ir pats visą laiką 
pavyzdingai ūkininkavo. Į An
gliją atvyko j>o antrojo karo. 
Palaidotas Bradfordo kapinė
se, lietuvių skyriuje.

Londono lietuvių choro 
vedėjas J. černis šiemet atosto
gavo Kanadoje. Ten aplankė 
gimines, ginklo draugus ir po 
trijų savaičių vaišingo pasisve
čiavimo laimingai grįžo į Ang- 

į . ■
Soke - on -Trent mirė Vik

torija čekariauškienė, gimusi 
Ukrainoje. Karo metais Vokie
tijoj susipažino su lietuviu S. 
Čekanausku, užsimezgė meilė 
ir sukūrė šeimą. Išmoko gra
žiai lietuviškai kalbėti ir talki
ninkavo savo vyrui visuomeni
nėje veikloje.'

■°- Manchester!© moterų ra
telis “Rūta” suruošė tradicinį 
metinį pobūvį. Moterys sve
čius vaišino atsineštiniais savo 
namuose pagamintais maisto 
'produktais. Pobūvis buvo pa-

: įvairintas skambiomis sutar
tinėmis ir turtinga loterija.

I ♦ Potencrafte mirė Povilas 
Karpavičius, gimęs 1908 m. 
Pandėlio vals. Rokiškio aps. 
Karinę prievolę atliko 1 gusa-

I rų D. L. K. E. Jonušo Radvilos 
spalio 19 ^. pasodinta apie 30 Pulke- „Vė,iau trarnav,°. Lietu’ 
medelių.

TĖVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Kariuomenės šventės 
minėjimas

Papildau lapkričio 23 dienos 
“Naujienose” žinutę. Minėjimą 
ruošia ne tiktai “Švyturio” jū
ros šauliai, bet ir kitos karinės 
organizacijos: Si/. Butkaus šau
lių kp., L. K. kariai savanoriai, 
L. Veteranų skyrius ir D. L. K. 
Birutės draugija. Prasidės pa
maldomis šv. Antano parapijos 
bažnyčioje 10:30 vai. Visos or
ganizacijos kviečiamos bažny
čioje su vėliavomis dalyvauki. 
Po pamaldų šauliai ir publika 
renkasi parapijos kavinėje.

Balfo mėnuo jau praėjo
Balfo aukų rinkimas, galima 

sakyti, jau pasibaigė. Aukų 
rinkėjai prašomi aukų lapus 
grąžinti rinkliavos vadovei E. 
Paurazienei. Balfo seimas įvyks 
Čikagoje lapkričio 8 d. Į seimą 
vyksta Balfo direktorė E. Pau- 
razienė su būriu delegatų. Vi
siems delegatams linkime ge
ros kelionės ir darbingo seimo.

Įsteigtas Lietuvos Dukterų 
Draugijos skyrius

Spalio 10 d. Dievo Apvaizdos 
parap. patalpose iš septynioli
kos narių išrinkta skyriaus v-ba: 
pirm. Dana Arlauskienė, vice- 
pirm. Laima Žemaitienė, ižd. An
gelė Zablockienė, sekr. Jadvyga 
Dunčienė, narės Jūratė Pečiū
rienė ir Erna žalkauskienė.

Įvairios žinios
© Dievo Apvaizdos parap. ta-, 

rybos administracijos komiteto, 
pirmininkas yra Leonas Matve- 
kas. Salės nuomavimo reikalu 
kreiptis į jį.

e Šaulių stovykloje “Pilėnai

vos policijoje. - J Angliją atvy- 
Čia 

sukūrė šėmi ą, nusipirko žemės 
sklypą ir užvedė gyvulių ūkį. 
Buvo nuolatinis -lietuviškų pa
rengimų dalyvis ir spaudos 
mylėtojas.

Laidotuvių dieną prie karsto 
garbes sargyboje stovėjo Man- 
chesterio Ramovėnai ir karstą 
ant savo pečiiį nunešė į amži
nojo pailsiu viėtą. Kapuose at
sisveikinimo žodį tarė M. Ja
nulis iš Nottingham©. Laido
tuvių apeigas .atliko kun. S. Ma
tulis. Liūdnai nuskambėjo 
“Marija Marija” ir velionį pri
glaudė šaltoji -Anglijos žemelė.

♦ Spalio 25 d. Šv.Onos Mo
terų Draugija suruošė Rudens 
balių. Atsilankiusius svečius

Dabartiniu metu gydosi ir ko po antrojo ,pas. karo, 
sveiksta Fordo ligoninėje kam
barys F. 523 inž. Pranas Polte- 
raitis. Lankymo valandos nuo 
11 iki 1 vai. diena ir nuo 6 iki 8 
vai. vakare. P. Polteraitis yra 
DLOC iždininkas. Ligonį ap-; 
lankiau, jaučiasi neblogai, kuo-^ 
met išeis iš ligoninės dar ne-, 
žino. . (

• Juozas Jasiūnas, šv. Anta-, 
no parapijos patalpose, per du 
savaitgalius buvo išstatęs gėlių 
parodėlę, spalio 19 ir 26 d., sek
madieniais. A. Sukauskas

CLEVELAND. OHIO
Ruošia sukakties minėjimą
š. m. gruodžio 6 d. 7 tval. va-1 

karo, Glevelandc, Lietuvių na
muose Kar. Juozapavičiaus sau- moterys vaišino skaniai paga
lių kuopa ruošia savo kuopos 5 mintais kukuliais (cepelinais), 
metų sukakties minėjimą, ir Pelnas paskirtas draugijos sa<- 
pianisto .Antano Smetonos kon*! višajpos .reikalams.
certą. Piamatas atliks šiuos mu-j šy. Odos draugija yra sc- 
zikos kūrinius: Frederic Chopi- niausią moterų organizacija 
no. L. Van Beethoveno, Maurice Londone. Ji įsisteigė 1915 an. 
Ravel, D Scarlatti ir M. K. Čiur- Pradžioje rūpinosi tik aavo na- 
lionio Tema ir Keturi preliudai, rių savišalpa.- Vėliau jau pla-

Kp. čiai .Įsijungė-ir į visuomeninę

veiklą. Dar ir dabar ruošia 
įvairias pramogas ir taikiniu-' 
kauja kitų organizacijų paren
gimuose. šiemet ši draugija 
minėjo savo veiklos 60 m. su- 
ikaktį. Dabar draugijos pirmi
ninkė yra A. Kriaučiūnienė. 
Jai talkininkauja valdyba ir ko
mitetas.

o Derby staiga mirė E. Va- 
lantinas. Buvo veiklus įvairių 
organizacijų narys.

o Bradforde Vyčio klube 
buvo paminėta V. ir E Kalpo
kų sidabrinė vestuvių sukaktis. 
Vaišėse dalyvavo iš įvairių An
glijos vietų susirinkusių -apie 
80 žmonių. Sukaktuvininkai 
gavo daug sveikinimų, gėlių ir 
dovanų. V. Vytenietis

Kariuomenės jdaktarui beda- ■ 
rant vienam 5 mėnesių berniu-L 
kui ritualinį apipjaustymą, bu
vo taip sužaloti lyties organai, 
kad daktarai specialistai nutarė 
keisti jo lytį iš berniuko į mer- į 
gaitę. Vaikas, dabar 3 m. am
žiaus, turėjo .8 operacijas ir ttu- 
rės dar keletą, kai bus.suaugęs.

Daktarai liudija, kad maiti-3 
nant berniuką “mergaitės bor-į 
monais, galės išsivystyti į tikrą 
mergaitės kūną, bet tokia mer
gaitė negalės turėti -vaikų ir 

turės tik 50% seksualinės veik
los.

Berniuko tėvai iškėlė bylą. LL- 
S. distrikto teismas priteisė 

■berniuko, dabar jau “mergai
tės”, naudai .850,'000 dolerių at
lyginimo tokiomis sąlygomis.: 
750,000 dol. įnešti j feder. val
džios trust fondą, 400,000 dol. 
-berniuko tėvams -ir 80,000 dol. 
apmokėti medikų -išlaidas.

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

Laidotuvių Direktoriai

AIR-CONKTIONED KOPLYČIOS

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas; LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

r
AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicanos
LietuviuZ
Laidotuvių
Direktorių „
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401
give... •
,»o more-wfS Dr* ?

Susirinkimu 
PRANEŠIMAI

— Ljetuvip Brighton Parko Moterų ■ 
Klubo susirinkimas įvyks lapkričio 6 i 
dieną 7:00 vai. vak. Vaičaičio salėje, Į 
4258 .S. Maplewood. Narės prašomos , 
gausiai dalyvauti, nes yra daug svar-1 
biu reikalu aptarti ir ,pranešimu iš-" 
klausyti. Po susirinkimo bus vaišės.

V -iE. M. MeMoinee, nut. ražt. L

HEART 
FUND

— S. L. 434-t^s -Mofery kuopos u 
susirinkimas įvyks lapkričio 8 d. Chi-^ 
cago Savings and Loan svetainėje, L 
6245 So. Western Ave. Pradžia 1:00 į 
vai. popiet. Nesfvėluokite. Po su-x 
sirinkimo bus vaišės. Į

A. Ha lik, nut rast. 1

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

3354 Ko. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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milijonus

INCOME TAX SERVICE

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

SKAITYK IR KITA/, PATARK

DRAUGAS IR BIČIULIS
THURSDAY, NOVEMBER 6, 1071NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL,

(1869-1959) metų
664 psi. Kaina

PERSONAL 
Asmeny Ieško

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

praeities 
verčia, 

paviršių, 
suradęs

Call Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St. 

GA 4-8654

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, Hl. 60608

(Great Rift

r prop* ■raw? faktai p

NAUJIENAS

lietuvis, pirmos

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublIc 7-1941

— Vytauto Didžiojo šaulių 
Rinktinė Chicagoje, vykdyda
ma tradicines lietuviškos spau
dos rėmimo programas . pagal 
savo veiklos planus kultūrinėje 
srityje, paskyrė Naujienų para- 

: mai 30 dol. ir juos atsiuntė per 
.Rinktinės iždininką S. Radz- 
I vieką. Naujienos dėkoja Rink- 
itinės vadovybei Ir visiems na
riams.

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTI "NAUJIENAS*

*■ Vėnecuelos Lietuviu Drau
gija rengia Rudens linksmava- 
rį lapkričio 15 d. B. Pakšto sa
lėje, 3800 So. California Ave. 
šokiams gros šaunus B. Pakšto 
orkestras. Veiks laimės šulinys. 
Programą išpildys Vyčių choras. 
Šalti ir šilti patiekalai. Pradžia 
7 vai. vak., auka $7 asmeniui. 
Bilietus prašoma Įsigyti pas 
platintojus, nes prie durų nebus 
parduodami. Informacijoms 
kreiptis tel. 225-4995 dieną arba 
776-3727 vakarais. fPr).

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 
pėdų sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

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

Lietuvių Amerikoje narė prašo
ma prisidėti prie naujų narių 
vajaus tikslu surasti bent po 
vieną naują narę ir jų skaičių 
organizacijoje .padvigubinti. To 
pat linkėtina Naujienų platini
mo bei naujų skaitytojų vajaus 
proga. Iki šiol moterys yra pa
rodžiusios ypatingą dėmesį Nau
jienoms. y

— Simo Kudirkos šaulių kuo
pos išleistos knygos “Pėdos Mir
ties Zonoje”, parašytos šaulės 
Elenos Juciu t ės* pristatymas ir 
jai už tą knygą iš Kipro Bielinio 
fondo premijos 3000 dol. Įteiki
mas įvyks gruodžio mėn. 6 d. 
7 vai. vak. Jaunimo Centre. 
Kartu bus ir kultūrinė vaka
ronė. .

— Al. Malelo fr ponia, savi
ninkai Malelo Camera Co. prie 
33 PI. ir Halsted St, Bridgepor- 
to apylinkėje, dalyvaus Naujie
nų bankete. Taip pat dalyvaus'į atidarymą taip pat lankyti šią 
žinomos Royal Blue maisto parodą. ALDS-ga
krautuvės 'jqvininfcrf Brighton (Rrj.j

— S. L. A. išleido tokį atsi
šaukimą: Atžymint Moterų

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

nas savaitėje. Tel. WA 5-4867.

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai Ir katoki blankai. ~ .

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

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

V. VALANTINAS

RENTING IN GENERAL 
N u o m o a

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOSLMČLMS MĖNESINIAIS IšSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Į Į Siunčiu ..................  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

— Londono lietuvių Filate
listų Draugija “Vilnius” atžy
mėjo K. M. Čiurlionio 100 m. 
sukaktį, išleisdama laiškams 
vokus su jo atvaizdu ir atitinka
mu užrašu angliškai.

— L. A. S. Cięero ir Vydūno 
skyrių susirinkimas įvyks lap
kričio 9 d. 3 vai. popiet Gintaro 
svetainėje, 2548 W. 69 St., Chi
cagoje. Po susirinkimo bus 
kavutė.

4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551 ' ’ '

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

Derybininkai. Žemės ūkio sekr. Earl 
Butz (viršuje) ir feder. energ, admi
nistratorius Frank Zarb nori 'išside
rėti grūdy pardavimo sutartyje so
vietams klauzulę, kuria galima būty 
pigesnėmis kainomis Išgauti iš sovie

tu alyvos.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖMESIO . 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. Tel. VI 7-3447

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

dren, orless.
1454 N WIELAND. 1600 North. 

Call MO 4-1216.

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

BODY SHOP
Experienced body men and painters 
needed for busy south suburban shop. 
Top pay and medical insurance plan 

available.
DOLTON BODY SHOP 

14435 GREENWOOD RD. 
DOLTON, ILLINOIS 

841-3700

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų įtaikia

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

♦ Zarasiškių Klubas lapkri
čio 8 d. 7:30 vai. vak. Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47 St., ruošia Ru
dens balių su šalta ir šilta va
kariene, taip pat menine pro
grama. Gros Ramonio orkest
ras. Prašome visus atsilankyti. 
Vietas rezervuoti pas J. Ado- 
monį. Tel. 737-3539. .(Pr).

— Rašyt. Birutė Kemežaitė 
dalyvaus su savo artimaisiais 
Felikso Vaitkaus transatlantinio 
skridimo 40 m. sukakties minė
jimo bankete ir jau užsakė sta
lą dešimčiai asmenų. Minėjimą 
ir banketą ruošia Naujienos 
lapkričio 16 d. Polonia Grove 
naujai atremontuotoje ir, specia
liai šiam Įvykiui dekoruotoje 
salėje. Rengėjais maloniai kvie- 
čia dalyvauti visus tautiečius ir 
prašo vietas rezervuoti iš anks
to Naujienose. -* '

■— S. L. A. 301 kuopos visuo
tinis metinis narių susirinki
mas įvyks gruodžio mėn. 3 d. 
7 vai. vak. Ciceroje, Pečkių sve
tainėje, 1500 So. 49 Ave. Bus 
nominuojami kandidatai į Pil
domąją Tarybą ir išrinkta kuo
pos valdyba 1976 metams.

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

BUD’S REAL ESTATE
-PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT. ' 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI.

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

— 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.

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

P18 vlenintelj
* f lietuvį kailininką 7^

Chicagoje •

■L^normaną
^J^BURŠTEINĄ
\*jK$Steį^TeL 263-5826

kvC’Įjj ^£3*1 (įataigoa) ir
677-8459 

(buto)

turėti 3,3a - 
metų senume 
tyvumo technika, taip vadina
ma Potassium Argon, buvo pa
vartota radinių senumui nusta
tyti. Našlė, žinomo senovės 
žmogaus ieškotojo Luis B. Lea
key, kaulus rado pereitais me
tais per Kalėdas. Radinys ras
tas vietovėje, kur prieš 40 metų 
minėti arceologai (vyras ir žmo
na) darė kasinėjimus, bet tuo
met nieko nebuvo rasta.

Archeologė tvirtina, kad pats 
radinys ir jo tikslus senumo ty
mas, nukelia žmogaus pradžią 
į tolimą senovę. Prieš 20 metų . 
buvo tikėta, kad žmogaus pra
džia, tokio* žmogaus, kaip jis 
šiandien yra,'siekia 500,000 me
tų Į praeitį. Radinys taipgi pa
tvirtina faktą, sako archeologė 
Leakey, kad žmogiškas sutvėri
mas arba kreatūra, taip vadina
ma Australopithecus, yra ne 
“žuvies narys-” tarp beždžionės 
ir žmogaus, bet tikriausiai pa
šalinis, atskiras tipas pirminio 
ir mirusio prieš kokį milijoną 
metų. Surasti “žuvusį narį”,' rei
kėtų, gal būt, grįžti kokius 14 
milijonų metų į senovę. Ir tada 
greičiausiai pasirodytų, jog “žu
vęs ryšys” visiškai neturi bež
džioniškos kilmės.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

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).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

Amerikos Lietuvių Daili
ninkų Sąjungos narių Rudeninė 
paroda atidaroma lapkričio 
8 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Čiurlionio galerijoj, Ine., 8929 
So. Harlem Ave. (Midland Sa
vings finansinės bendrovės rū
muose). Lankymo valandos: 
antrad., ketvirtad., šeštad. ir 
sekm. nuo 12 vidudienio iki 9 
vai. vak. Visuomenė kviečiama

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
visuotinas narių susirinkimas 
Įvyks sekantį trečiadienį, lap
kričio 12 d. 8 vai. vak. Dariaus- 
Girėno salėje, 4416 So. Western 
Ave. Kviečiami taip pat profe
sionalai ir verslininkai, .norį įs
toti Į organizaciją. Be eilinių 
organizacijos reikalų, Stanley 
Balzekas Jr. pasakos savo įspū
džius iš savo kelionės Kinijoje, 
pokalbius iliustruodamas skaid
rėmis.

— Redakt. Juozas Pronskus 
išvyko porai savaičių atostogau
ti Į St. Petersburg, Fla. Apsistos 
pas nesenai ten nuvykusį Petrą 
Lengviną, žinomą vasarviečių 
savininką -Union Pier, Mich. 
Aplankys giminaičio Grušnio 
šeimą Gulfport apylinkėje, taip 
pat Naujienų bendradarbius to
limesnėse vietose.
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Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicego, III. 60632. Tel. YA 7-5980

$30.00, pusei metu — $16.00, 
Kitose JAV vietose metams

— $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo- 
Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai, 

esančią atkarpą.

Parko apylinkėje. Naujienų va
dovybė ir Ruošos komitetas dė
koja jiems už ankstyvą vietų 
rezervaciją tinkamesniam sve
čių priėmimui. Visi kviečiami 
dalyvauti ir prašomi vietas re
zervuoti iš anksto Naujienose.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

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

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

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608

MUMS GERAI KARTU
AUKŠTO, blizga.. švarus 20 

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

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

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

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

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. Įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71,700. > ' s T

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

— Altos Cicero skyriaus val
dybos posėdis kviečiamas lap
kričio mėn. 12 d. 7 vai. vak. šv. 
Antano parapijos salėje. Bus 
svarstoma lapkričio mėn. 22 d. 
įvykstančio Čikagoje Altos su
važiavimo, Lietuvos nepriklau
somybės šventės Ciceroje minė
jimo ir kiti reikalai.

■— Cicero jūrų šaulių kuopos 
Klaipėda valdyba lapkričio mėn. 
16 d. rengia dideliu autobusu 
ekskursiją Į Racine, Vise., šaulių 
šventę. Norintieji vykti regis
truojasi pas Aug. Ašoklį, telef. 
863-2774.

BRIGHTON PARKE 
RENDUOJAMAS 

ŠVARUS. DIDELIS 
APŠILDOMAS KAMBARYS 

vyrui pensininkui. 
Galės naudotis virtuve.

■ ... Telefonuoti 
254-7036

NEREIKIA ĮSILEISTI 
NEPAŽĮSTAMŲ ŽMONIŲ

Bridgeportas, Chicaga. — Po 
namus pradėjo eiti grupės žmo
nių, prisidengusių elektros in
spektorių vardu.

Du nepažįstami buvo įleisti į 
ridų neva elektros vielų patik
rinti. Vienas paprašė parodyti 
jam rūsį ir elektros metrą. Kai 
šeimininkai “inspektorius” nu
vedė į rūsį, tai kiti išvartė namą 
ir išsinešė vertingus daiktus. 
Kilekrienas privalo duris gerai 
uždaryti ir neįsileisti nepažįsta
mų žmonių.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

Štai, kad ir paėmus 
sritį: žmogus knisa, 
rausia, krapšto žemės 
kedena jo “kudlas” ir 
ką nors~”panašaus Į praeities lie
kaną, džiaugiasi ir šaukia moks
lo vardu, pradžioje tūkstančiais 
metus skaičiuodamas, vėliau mi-

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgaliok 
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 poltinių 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 vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę 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 —

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00.
— $26.00, pusei metų
se — $31.00 metams.

Prašoma naudoti žemiau

Nenuorama žmogus stengia
si surasti bei išrasti ką nors nau
jo, atspėti ateiti ir pažinti pra
eitį. Į vieną ar Į kitą pusę nu
kreipęs pastangas, vis atsiduria 
tamsoje, mažai ką teatsiekęs, 
pažinęs, Nors jis akirati tariasi 
praplėtęs, visdėlto turi prisipa
žinti, jog visos visatos, to bega
linio kūrinio, vis dar nuodug
niai nesuvokia. Tad teisingai 
vienas graikų išminčius išsita
rė: “Aš žinau, kad aš nieko ne
žinau”. iii tiesa tebegalioja ir 
šiendien.

lijonais ir dabar net bilijonais 
kaikas drįsta skaičiuoti.

Va, paskutinės žemės plutoje 
rastos senienos mokslinė istori
ja, kurią ir patiekiame.

Rytų Afrikoj
Valley vietovėje, rasti archeolo
giniai radiniai rodo, kad pasak 
archeologų, žmonės kadaise, 
kaip ir šių dienų, buvo gerai su
augę ir gyveno ilgą gyvenimą 
prieš kokius 40.000 šimtmečių. 
Kaip sakoma, “relikvijos” vie
nuolikos tokių žmonių, — aiš
kiai narių mūsų genus Homo 
(veislės žmogaus), bet greičiau
siai ne mūsų Homo sapiens 
(žmogaus išmintingo), — buvo 
rastos ties Laetolil, netoli Oldu- 
vai Gorge. Taip pranešė arche
ologė Mary Leakey.

Archeologiniai radiniai, žan
dikaulių dalys ir dantys, gali

Archeologė prisipažįsta, jog ji 
negalinti tiksliai apibūdinti in- 
di vidus, kurių buvimą teliudija 
tik žandikaulių liekanos ir kele
tas dantų. Vienok ji mananti, 
kad jie galėjo būti maždaug ko
kių 5—5,5 pėdų aukščio. Žandi
kaulių dydis ir dantų pavidalas, 
liudija mums juos tikrais žmo
nėmis buvus. Jie tikriausiai gy
veno ilgiau nekaip Australopi
thecus.

Sprendžiant iš vertingo radi
nio, du žandikauliai yra vaikų, 
turėjusių maždaug 5 m. am
žiaus, kurie mirė besikeičiant 
dantims iš pieniškų į nuolati
nius. Žandikaulis — suaugusio, 
kuris gyveno pakankamai ilgai, 
nes krūminis sudėvėtas labai 
žymiai.

Vaikų žandikaulyje rastas 
taip vadinamas šuns arba akies 
dantis, kurs stumia pirminį pie
niška danti lauk, šuns - akies 
dantis yra daug ilgesnis negu 
toks pat dantis šių dienų moder- . 
naus žmogaus. Tai' rodo, kad 
anie senovės žmonės buvo mė- 
saėdžiai. Australopitecus gimi
nės žmonių dantų charakteristi
ka sako, kad šios giminės žmo
nės buvo vegetarai žoleėdžiai.

Archeologinė vietovė, kur 
žandikauliai ir dantys buvo ras
ti, taipgi turtinga ir kitomis 
gyvenimo formomis. Rasta an- 
telopių, žirafų, dramblių, raga
nosių ir beždžionių kaulų. Kar
tu su jais rasta ir mėsaėdžių gy- 
vylių kaulų, kaip hi jenos, saka
lo, katės, leopardo.

Archeologė aplinką aprašo * 
prieš 3,5 milijonų metų buvusi) 
sausa, atvirais plotais ir upių I 
vagos turėjusios medžiais apau-1 
gusius krantus. Trumpai, ne
daug skyrėsi nuo dabartinių 
laikų modernios Tanzanijos.

Archeologė aiškina, stebėti- Metus, kiekviena Susivienijimo 
nai ilgai kaulams išsilaikius, 
jog jie buvo veikiančių ugnia- 
kalnių pelenais apnešti, kurie 
juos ir užvekavo daugeliui am
žių į suakmenėjusius depozi
tus. Ve. P.

Įgirm tumi 
NAUJIENAS
---------p ram —

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALO
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