
Šilčiau, gali lyti.
Saulė teka 6:51, leidžiasi 4:24

^yjjEHe
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Fvnt *od Grute? Dsšiį iv Aoste

mVJBEHOf
Tk* Ijiiuaiu Dsuhr Nenre 

b v Tb« Lithuanian Nrrj Pvblithiaf
1739 So. Halsted Street, Chicago, DL 60608

HAymarket 14100
Oovr One Million Lithonniao la The United Sm&s

VOL. LVU
^ieal Divis,^ Gr'

"”°n- *>• C- 205«
— Trečiadienis, Lupkr;.'-.'

KRITIKUOJA KARO ZYGI SIAURĖS VIETNAM
VATIKANAS___Naujas Popiežiaus dekretas, draudžiąs kar

dinolams, sulaukusiems 80 metų, dalyvauti Popiežiaus rinkimuose 
ir užimti nuolatines administracines Vatikano kurijos vietas gali 
privesti prie didesnių pakeitimų dabartiname kurijos sąstate. 
Vatikane laukiama, kad Popiežius greit šauks konsistorijos su
važiavimą ir paskirs naujus kardinolus. Popiežiaus dekretas, pa
darytas “motu proprio” — jo paties sprendimu, bus žinomas do
kumentuose pagal du pirmuosius žodžius “Ingravescentem Aeta- 
tem, (Didėjant amžiaus naštai).

Vatikano kardinolų kolegijo
je yra 25 kardinolai, kurie iki 
sausio 1 d., nuo kada dekretas 
įsigalioja, bus 80 metų amžiaus. 
Jie nebegalės dalyvauti po tos 
datos popiežiaus rinkimų kon
klavoje. Iš tų 25 kardinolų 11 
yra italai, žinomi konservatoriai. 
Tarp paliestų kardinolų yra ir 
vienas amerikietis — Los An
geles arkivyskupas, kardinolas 
Francis McIntire, kuris yra 84 
metų.

šiuo metu kardinolų kolegija 
susideda iš 127 narių, jų tarpe 
— 38 italai. Jaunesni, negu 80 
metų yra 102 kardinolai, jų tar
pe 27 italai. Taigi, Popiežiaus 
dekretas prileidžia galimybę, 
kad busimasis Popiežius gali bū
ti išrinktas ir ne italas, nes jo 
išrinkimui reikalaujama dviejų 
trečdalių konklavos balsų.

Jau anksčiau Popiežius pa
tvarkė, kad visi aukštieji bažny
čios pareigūnai, sulaukę 75 me
tų, paduotų atsistątydihimopa- 
reįškimą. . Popiežius kiekvieną 
pareiškimą svarsto individua
liai ir gali leisti eiti pareigas ir 
senesnio amžiaus dvasiškiui, šiuo 
metu Romos kurijoje yra net 43 
kardinolai, senesni negu 75 me
tų. Jų tarpe įtakingas kardi
nolas Eugene Tisserant, kardi
nolų kolegijos seniūnas, kuris 
jau turi 86 metus. Kardinolas 
Alfredo Ottaviani irgi jau yra 
80 metų. Prancūzijos kardino
las Achille Lienart, Vokietijos 
Joseph Frings — abu virš 80 m.

Praktiškai, tokie kardinolai, 
jei jie konklavoje nedalyvaus, 
negalės būti renkami popiežiais, 
nors teoretiškai kardinolai gali 
parinkti asmenį ir ne kardinolą, 
šitokio atvejo nebuvo jau daug 
šimtų metų.

Gerėja sovietų 
kinų santykiai?

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga ir komunistinė Kinija pirma
dienį pasirašė prekybos sutar
tį, kas laikoma dar vienu santy
kių pagerėjimo ženklu. Sovietų 
užsienio prekybos viceministe- 
ris Ivan Grišin ir kinų Li Chiang, 
pasirašydami sutartį, pabrėžė, 
kad ateityje abiejų šalių preky
ba padidės. Prieš 20 metų ta 
prekyba siekė 2 bilijonus dol. 
vertės prekių per metus, o per
nai — tik 55 milijonus. ,

Reuterib agentūra iš Kinijos 
skelbia, kad šis prekybos susita
rimas galios tik vienerius me
tus.

Be prekybos sutarties, kitas 
santykių normalėjimo ženklas 
yra sovietų ir kinų ambasadorių 
atvykimas savo vietas. Spaudo
je sumažėjo anksčiau buvusi 
priešiška propaganda, tačiau se
niai vykstančios derybos dėl sie
nų neina pirmyn ir abi pusės to
liau stiprina savo pasienius. 
Nors valstybinis santykiavimas 
tęsiamas, patys svarbiausi ne
sutarimų pagrindai pasiliko.

IŠ VISO PASAULIO

DACCA. — Amerikos heli
kopteris, nusileidęs nuteriotoje 
Rytų Pakistano saloje su mai
šais maisto, buvo badaujančių 
pakistaniečių užpultas. Trys pa
kistaniečiai buvo sužeisti be
sisukančių helikopterio sparnų. 
Amerikos ambasadorius Farland 
turėjo slėptis helikopteryje. Vė
liau maisto maišai, kuriuose bu
vo 10 sv. ryžių, druskos ir siru
po, buvo metami iš oro. Stipres
nieji pakistaniečiai nusinešė po 
kelis maišus, o silpnesnieji nieko 
negavo.

ROMA. — V. Vokietijos kanc
leris Brandtas lankėsi Italijoje, 
kur jis tarėsi su italų vyriausy
be apie Rytų-Vakarų santykius 
ir Viduriniųjų Rytų konflik-

DETROITAS.— General Mo
tors bendrovė paskelbė, kad prie

tarė kainas pakelti 24 dol. Anks-1 
tyvesnis pakėlimas buvo 208 j 
dol. automobiliui.

WASHINGTONAS.
American World Airways pa
skelbė sutartį su Rumunija, ku
ri leido bendrovės lėktuvams ati
daryti New Yorkas-Bukareštas 
liniją, ši bendrovė jau skraido 
j Maskvą ir j Progą.

LONDONAS. — Saigono vy
riausybė nedavė vizos amerikie
tei žurnalistei Martai Gėllhorn, 
nes ji po savo pirmo vizito P. 
Vietname 1966 metais parašė 
Saigonui labai nepalankią kny-

SAN ANTONIO. — šiame Te
xas mieste siaučia difterito epi
demija, jau buvo 141 susirgi
mai.

LONDONAS. — Kaž koks 
šposininkas pribarstė niežtėjimą 
sukeliančių miltelių ant scenos, 
kur šoko Olandijos baleto gru
pė — nuoga. Vienoje scenoje 
balerina turėjo atsigulti ant 
grindų penkioms minutėms, ta
čiau ji iškentėjo tik kelias se
kundes. Verkdama ji išbėgo į 
prausyklą ir baletas buvo per
trauktas 10 minučių, kol scena 
buvo nuvalyta.

— Lietuvoje išleistos Vakarų 
rašytojų knygos. A. Maurois 
“Labą vakarą, brangioji” (25,- 
000 egz. tiražu) ir dar prieška
riniais metais Prano Mašioto iš
verstas H. Wells romanas “Pir
mieji žmonės mėnulyje” (šios 
knygos tiražas — 15,000 egz.).

(E)

— Vilniuje išleistas dvi ne
įprastos, savo turiniu, knygos. 
Tai Vyt. Norbuto fantastinė apy
saka “Nemirtingumo lygtis” apie 
26 amžiaus mokslą, technika ir 
nuotykių knygą. Romano Klimo 
“Vaiduoklių mokykla”. Pastaro
ji — verstinė. (E)

BONN LOOKS EAST

FRANCE

North 
Sea

SWEDEN

Bedi

* Bon

HOSLOVAK1A

Vienna*
cBudcce:

USTRIA

ROMANIA

ITALY

♦Rome

.ALB

GREECE

EAS
ERMJ

• Bern 
SWITZ.

WEST 1
GERMANY

HUNGa;

BULGARIA
ipwljf ’Sofia

nmunist countries with which 
st Germany has relations.

>

Black

«F4

Vėliau buvo užmegzti ryšiai su
Nauįos rūšies vokiečiu "drang nach Osten" prasidėjo 1950 metais. Vakarv Vokietija tada už
mezgė diplomatinius santykius su Sov. Sąjungi ir Jugoslavija. Vėliau buvo užmegzti ryšiai su 
Rumunija, o dabar susitarta ir su Lenkija. Kab Iš.žemėlapio matome, Bonos vyriausybė dar ne

turi diplomatiniu ryši y su Ryty Vokieija, Čekoslovakija, Vengriįa ir Bulgarija.
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ŽMONES NUO VAKARŲ IDEOLOGIJOS
MASKVA. — Sovietų Sąjungos valdžia šeriai bijo vakarų 

* pasaulio įtakos ir visaip varžo savo gyventojus, kad jie kuo ma
žiausiai susipažinti^ su “buržuazine ideologija”, kas bolševikų

.; į We srityje. Pirmadienio “Pravda” dar kartą pietai pasisako 
’■ prieš vakaru įtaką ir ragina komunistų partiją tvirtai stovėti 

kovoje prieš vakarų idėjas, kad jos nemestų šešėlio ant Sovietų 
Sąjungos. Vedamajame sakoma, kad reikia kovoti už dvasinį so- 

Pan^ vietinio žmogaus grynumą ir ypač saugoti jaunąją kartą, kad ji 
nepamirštų kovoti prieš supuvusią buržuazinę ideologiją.

Straipsnis nemini jokių pa
vardžių, tačiau aiškiai skiriamas 
prieš kelis sovietų mokslininkus, 
jų tarpe branduolinės energijos 
specialistą Andrejų Sacharovą, 
kuris neseniai pasiskelbė stei
giąs komitetą saugoti žmogaus 
teisių. Straipsnyje pakartoja
mas kaltinimas Maskvos Lebe- 
devo Fizikos institutui, kuriame 
partinė priežiūra esanti palai
da. Sacharovas dirba tame in
stitute.

Straipsnis pavadintas: “Ne- 
sutaikomumas su buržuazine 
ideologija”. Jame partinės or
ganizacijos raginamos būti prin
cipingomis ir tiksliomis, kad li
beralizmo šešėliai neaptemdy
tų ideologinio aiškumo.

Kitas laikraštis “Nedelja” ra
gina sovietų spaudą nerašyti tiek 
daug apie neigiamus sovietų gy
venimo reiškinius ir neduoti me
džiagos vakarų spaudai. Straips
nyje sakoma, kad vakarų žval
gyba dažnai pasinaudoja pačių 
sovietų spaudoje iškeliama in
formacija.

Maskvoje pranešama, kad ne
seniai partijos centras įsakė vi
sų laikraščių redakcijom nera
šyti apie sovietų upiu ar ežerų 
teršimą. Iš tų aprašymų, ku
riuose nurodomi kur ir kokie 
fabrikai teršia vandeni, vakarų 
žvalgybos galinčios sužinoti apie 
tų fabrikų vietą ir dydi.

Kitas sprendimas, padarytas 
Maskvos partijos vadovybės, bu
vo uždrausti visus dramos vei
kalus. parašytus Arthuro Mille- 
rio, kuris pernai savo knygoje 
kritikavo sovietų kultūros mi
nisterijos politiką.

♦ Vakar sovietų ambasadorius 
Dobryninas lankėsi valstybės de
partamente.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

paskelbė, kad 
pragyvenimas

dirbančiųjų

ai svarstė va-

erikiečių, ne- 
10 metu.

įdyti išvaduo- 
laisvius šiau- 
lanojus buvo 
nekeršyti be- 
:elias savaites 
šeši amerikie- 
irė.

♦ Darbo biuras 
spalio mėnesį 
Amerikoje vėl pabrango 0.5% 
Kartu sumažėjo 
skaičius.

♦ Atstovu Rūn 
kar darbo apsaugos įstatymą. 
Vienas vyriausybės pareigūnas 
nurodė, kad Amerikoje įvairio
se darbų nelaimės? per 4 metus 
žuvo daugiau ar 
gu Vietname per

♦ Pentagonas pareiškė, kad 
ir ateityje Amerika pasilieka 
laisvas rankas b 
ti amerikiečius 1 
rėš Vietname, 
griežtai įspėtas 
laisviams. Prieš 
gauta žinių, kad 
čiai nelaisvėje r

♦ Vakar Baltiose Rūmuose 
prezidentas Nixon as tarėsi su P. 
Vietnamo viceprezidentu Ky.

•* Ateinančią savaitę į Wa- 
shingtona žada atvykti Jordano 
karalius Husseinas neoficialaus 
vizito.

♦ Stokholme jaunų žmonių 
demonstracija išdaužė langus 
Amerikos prekybos centre. Jau
nuoliai demonstravo prieš Ame
rikos lėktuvų puolimą šiaurės 
Vietname.

WASHINGTONAS. — Sena
to užsienio reibalų komitetas 
patvirtino tarptaitinį dokumen
tą, kuris žudymas dėl rasinių, 
tautinių, religinių ar etninių 
skirtumų laiko tarptautiniu nu
sikaltimų. Amerika daug metų 
neprisidėjo prie šio genocido 
pakto.

Ginėjoje kovoja 
samdyta kariuomenė

MONROVIA. — Iš Liberijos 
pranešama, kad kavos tarp Gi
nėjos kariuomenės ir samdytos 

sta, nors Ginėja turi 5,000 vyrų, 
6 užpuolikai tik apie 800. Kovo
se žuvo vienas Vakarų Vokieti
jos įmonės Conakry tarnautojas 
ir Rytų Vokietijos vicekonsulas, 
kitas vokietis buvęs sužeistas.

Liberijos radijas praneša, kad 
puolančioji grupė buvo- paruoš
ta belgų karininko pulk. Jean 
Schramme, kuris .vadovavo bal
tiems Samdiniams Kongo ir An
golos kovose.

Washingtone vyriausybės pa
reiškime pripažįstama, kad Gi
nėjos užpuolime dalyvauja už
sienio interesai. Sovietų Sąjun
ga aiškiai skelbia, kad Portuga
lija pradėjo Ginėjoje “krimina
linį agresijos veiksmą, siekda
ma sunaikinti pažangią Ginėjos 
vyriausybę”.

Ginėjos vyriausybė skelbia, 
kad užpuolikai atvykę į Ginėją 
su 12 laivų, kurių 4 esą dideli 
transporto laivai, o kiti mažes
ni kariniai palydovai.

Cape Kennedy įau tu jungto  t visos 
Apollo 14 erdvėlaivio dalys. Skridi

mas įvyks sausio 31 d.

HELIKOPTERIŲ EKSPEDICIJA BANDĖ 
IŠVADUOTI HANOJAUS BELAISVIUS

WASHINGTONAS. —■ Amerikos senate kilo aštrūs ginčai 
dėl karinės ekspedicijos į šiaurės Vietnamą, vos 23 mylios į 
vakarus nuo Hanojaus, kur specialus savanorių dalinys, atskridęs 
helikopteriais bandė išvaduoti Amerikos lakūnus, laikomus ko
munistų nelaisvėje. Apie šį puolimą spaudai pranešė gynybos 
sekretorius Laird spaudos konferencijoje. Senate šį žygį dau
giausia puolė sen. Edward Kennedy ir sen. Fulbrightas, kuris pa
vadino šį bandymą didesnio masto karo išplėtimu, kuris padidins 
karo veiksmus Vietname. Sen. Kennedy pareiškė, kad greičiausias 
būdas išvaduoti iš komunistų belaisvius yra pasitraukti iŠ Viet
namo ir derėtis dėl belaisvių paleidimo.

Sekretorius Laird pristatė 
spaudos korespondentams avia
cijos generolą Manor, kuris pla
navo žygį į šiaurės Vietnamo 
gilumą ir armijos pulkininką Si
monds, kuris ekspedicijai vado
vavo. Jie paskelbė spaudai, kad 
penktadienį 2 vai. nakties gru
pė helikopterių atskrido į viet
namiečių karinę stovyklą, kur 
žvalgybos žiniomis buvo laiko
mi amerikiečiai karo belaisviai. 
Helikopteriai buvo priešo apšau
domi, tačiau nusileido į stovy
klos kiemą ir ėmė ieškoti, be
laisvių. Buvo išlaužtos durys, 
nulaužtos spynos, tačiau bdais- 

ivių nerasta. Priešas įuos išga
benęs, gal, prieš dvi savaites.

’ šiame žygyje vienas ameri
kietis buvo sužeistas ir vienas 
helikopteris nutūpdamas su
dužo. Jį pasitraukianti grupė 
susprogdino. Šios stovyklos apy
linkėje daug žalos padarė pačių 
komunistų priešlėktuvinė gyny-

Sunkiai vyksta 
derybos dėl Berlyno

BERLYNAS. — Keturiu di
džiųjų valstybių ambasadoriai 
vėl tarėsi dėl Berlyno klausimo, 
tačiau po šešių valandų derybų, 
pažangos nepadaryta ir kitas 
susitikimas paskirtas gruodžio 
10 d.

Vakarų atstovai reikalauja iš 
Sovietų Sąjungos, kad Berlyno 
gyventojai galėtų laisviau su
sisiekti ne tik paštu ir telefonu, 
bet ir lankydami vieni kitus per 
komunistų pastatytą sieną. Rei
kalaujama, kad keliai tarp Va
karų Vokietijos ir Vakarų Ber
lyno nebūtų uždarinėjami ir tas 
110 mylių atstumas nebūtų 
trukdomas ir Vokietijos ir Va
karų Berlyno gyventojams.

Sovietų ambasadorius Abra- 
simovas aiškina, kad sovietai ne
turį galios pažadėti pakeitimų 
dabartinėje būklėje, neš tieklau
simai liečią suvereninę Rytų Vo
kietiją ir jos vyriausybę. Vaka
rų akimis ta Rytų Vokietija tė
ra sovietų kariuomenės valdo
ma rytinė Berlyno zona ir sovie
tų okupuota Vokietija.

Vengry komunistų 
partijos kongrese 
BUDAPEŠTAS. — Vengrijos 

komunistų partijos kongrese 
partijos sekretorius Janos Ka- 
dar pasakė ilga kalbą, kurioje 
apžvelgė Vengrijos santykius su 
kaimynais. Jis pabrėžė, kad Ven
grija pasirengusi užmegzti su 
Vakarų Vokietija diplomatinius 
ryšius, kai Vokietija sucemen
tuos savo santykius su kitomis 
Rytų Europos valstybėmis ir su
gebės suvaldyti savo viduje 
esančias šovinistines ir reakci
nes jėgas.

Palietęs santykius su Kinija 
Kadaras nurodė, kad jie kiek 
pagerėję, tačiau dar likę nema
žai ideologinių skirtumų. Ven
grų komunistų kongrese nėra 
Kinijos delegacijos.

Rytinės Vokietijos komunis
tų vadas Ulbrichtas kongrese 
irgi nedalwauia. Jam nepatin
ka gan liberali Vengrijos eko
nominė ir kultūrinė politika. Ir 
šiame kongrese Kadaras kalbė
jo anie reikalą partijos viduje 
turėti daugiau demokratijos ir 
pasisakė už atskirų partijos ce
lių teise išsirinkti savo vadus, 
neprimetant jų iš centro.

— “Geschichte der baltischen 
Staaten”, Georg von Rauch, 
Stuttgart, Kohlhamer, 1970, 224 
psi. DM 16.80. Knygą jvertino 
“Foreign Affairs”, š. m. spalio 
mėn. n-je. Autorius yra Rytų 
Europos . klausimų profesorius 
Kiel universitete, Vak. Vokie
tijoje. (E) 

■rija apie 30 sovietų gamybos 
raketų, kurios sproginėjo aplink 
stovyklą, nepadarydamos ame
rikiečiams žalos.

Daug korespondentų klausimų 
liko neatsakyta saugumo sume
timais. Pripažįstama, kad šis 
žygis buvo gan sunkus ir rizikin
gas. žvalgybos duomenys buvo 
tikslūs. Belaisvių stovykla bu
vo rasta, tačiau komunistai daž
nai kilnoja savo belaisvius iš vie
nos vietos Į kitą. Visa ameri
kiečių grupė stovykloje buvo 
mažiau valandos laiko. Jei be
laisviai ten būtų buvę, jie visi 
būtų buvę išvaduoti.

Kaltina Pakistano 
centrinę valdžią

DACCA. — Vienuolika Rytų 
Pakistano politikų pasirašė pa
reiškimą, kuriame kaltina Pa
kistano vyriausybę dėl apsilei
dimo siunčiant paramą nukentė
jusioms Bengalijos įlankos gy
ventojams. Amerikos ir Brita
nijos atsiųsti helikopteriai jau 
mėto salose maisto ir drabužių 
siuntas, tačiau patys pakistanie
čiai beveik nieko nepadarė sa
vo žmonėms padėti.

Rytų Pakistanas seniai įtaria 
Vakarų Pakistaną, kur yra cen
trinė valdžia, kad jiems mažai 
terūpi, kas vyksta Indijos vals
tybės atskirtame Rytiniame Pa
kistane. Vakaruose gyvena skir
tingos pakistaniečių gentys, at- 
skyrusios ne tik geografine, bet 
ir kultūrine prasme. Vakarie
čiai yra didesnio ūgio. Jie mai
tinasi daugiausia mėsa ir kvie
čiais, kada rytiečiai, bengalie- 
čiai, kalba skirtinga kalba ir 
valgo žuvį su ryžiais. Rytų Pa
kistanas puola centrinę valdžia, 
kad ji daugiau kapitalo inves
tuoja vakaruose, stato ten fa
brikus ir kasyklas, apleisdama 
vargstančius rytiečius.
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LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

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

KALĖDINIS VYDŪMO FONDO ATVIRUKAS
Dail. A. Sutkuvienės

Vydūno Šalpos Fondas paskyrė šimtąją stipendiją

Akademinio Skautų Sąjūdžio Dr. Vydūno Vardo šalpos Fon
das buvo (ir gal yra) toks pat vargo kūdikis, kaip ir mes visi. Jis, 
berods, popieriuje turi gal keliasdešimt tūkstančių dolerių, o gy
venimiška buhalterija rodo, kad išduotieji paskolos pinigai mokslus 
einantiems paremti ne visada sugrįžta pas globėją. Nors jie jau 
rezidencijų savininkai, visuomenės veikėjai, rašto žinovai...

VYTAUTAS Ml KŪNAS, 

Vydūno šalpos Fonda 
Valdybos Pirmininkas

Bet ne apie tai. Kiekvienas iš 
tos Vydūno šimtinės širdyje tu- 

■? ri neužmirštamą padėkos jaus- 
mą Vydūno šalpos Fondui, atsi- 
liepusiam j pagalbos šauksmą. >0 

- .Fondo Taryba ir 'Valdyba su 
pirmininku s. Vytautu Mikūnu, 
yra tėviška ir atlaidi. Fondo 
žmonės, kaip laikrodžiai, nesusto 
janrad ir neatsižvelgiamai į įvy
kius, vykdo nedaugeliui žinomą 
kuklos paramos darbą, tuo bū
du jau paruošę lietuviškajai iš- 

r ei vijai šimtą dr.- Vinco Kudirkos 
. stulpu. . • - •

ir atsiras, kol rūpesčiai ir var-! 
gai slėgs išblaškytuosius.

Šiais metais atvirukus dova
nai sukūrė dail. A. Sutkuvienė ir 
dail. Vai. Ramonis. Dideliai ačiū 
jiems už tai. Jų rinkinį siunčia
me Jums ir prašome už jį at
siųsti $1.50.

Kartu primename, kad Fon-i 
do paskolomis gali pasinaudo
ti visi jų reikalingi. Reikalui! 
esant, kreipkitės Į Akademinio, 
Skautų Sąjūdžio skyrius arba 
tiesiog adresu: Vydūnas Youth 
Fund, Inc., % Vyt. Mikūnas, 
3425 W. 73rd Street, Chicago, 
Ill., 60629.

Fondo Valdyba yra gavusi 
prašymą padėti doktorantui ra
šančiam disertaciją apie Dr. Vy- 

literatūrinį palikimą. Kas 
turėtų Dr. Vydūno rankraščių,1 
straipsnių ar nuotraukų, prašo-; 
mi paskolinti perfotografuoti ar 
perleisti Fondo Valdybai. Už iš-j 
laidas bus atsilyginta.

Nuotaikingų Kalėdų švenčių, 
ir laimės bei pasisekimo Nau-Į 
juose Metuose!

P. S. Fondo atsargose dar yra^ 
kiek likusių knygų R. Spalio Gat
vės Berniuko Nuotykiai. Kny
ga spaudos ir skaitytojų labai 
palankiai sutikta ir įvertinta. 
Gražiai išleista, gausiai ilius
truota knyga yra geriausia ka
lėdinė dovana mūsų atžalynui”, i

Vyt. Mikūnas,
Fondo Valdybos Pirmininkas

Siūloma atidaryti ir pa
leisti: artimo džiaugsmui

“Skautų Aido” žurnalo Nr. 7 
vedamąjį pasirašė nežinomasis, 
0. S. inicialais. Straipsnį pava
dino “Uždarytas žodis”. (Pagal
binė antraštė: “Skirkime jį ar- 

j timo džiaugsmui”).
šiame straipsnyje autorius la

bai aštriai pataiko į kiekvieno 
skaitytojo jautrią vietą (auto
rius aštriai nerašo — gal: labai 
švelniai), bet skaitytojas “šį tą” 
pajunta.

Nėra vietos visus mielus “ati
darytus” žodžius perduoti, tad 
kalbėsime tik to straipsnio pa
vyzdžiais.

Dana sukirė dainelę, ir visa 
jos skiltis ją su užsidegimu dai
nuoja.

— Bet mėodija neskamba ti
krai lietuviškai! Reiktų jai pa
sakyti...

O širdies kietumas — lietu
viškas ? ■

Jei būtų man pasakę nors vie
ną gerą žodį .. .

Jei būtų tiu pasakę nors vie
ną gerą žodį, kai buvai prislėg
tas, nusiminęs, netikras savim, 
išvargęs, vieniša, bekovojanti, 
besistengianti, — gal daug kas 
tavo gyvenime būtų kitaip ? ’

‘ Taigi daba’, kai gali semti žo
džius iš širdies gerumo, nesigai
lėk jų kitiems! O.. S.

Iš Vydūno šalpos Fondo gavo
me prieššventinį laišką. Redak
cijai nėra ten ko išbraukti, nei 
pata^jrtL. Pasiskaitykrme. *—

“Malonu pranešti Jums, Ger- 
biemieji Fondo Rėmėjai, kad 
šiais metais jau paskyrėme šim- 
tąją paskolą studijų reikalams. 
Šis faktas pateisina ligšiolinę ir 
įgalina' tolimesnę Fondo veiklą. 
Paskolų reikalingų vis atsiranda

Skautininke
LILĖ MtLUKrENĖ, 

Lief. Skaučių Seserijos 
Vyriausia Skautininke, 

referuoja C levels ndo Suvažiavime 
V. Bacevičiaus nuotr.

Nuo redakcijos:
Fondo Tarybą sudaro: J. Dai-( 

nauskas. Vyt. -Germanas, J. Gim
butas, Dr., S. Girdauskienė, A. 
Jagutienė, B. Kviklys, E. Kor- 
zonas, Vyt. Mikūnas, A. Mila
nas, Z. Petkus, D. Variakojytė- 
Fricke, Dr., A. Vengris ir E. Vil
kas.

Fondo Valdybą sudaro: D. Ei-
dukienė, R. Kviklytė, IL Merkys, • inspektuoja. Iš kambario Į kam- 
Vyt. Mikūnas ir A. Milūnas.

Skaitykime ir išvadas patys 
pasidarykime.

Naujakuriai rodo savo na
mus; draugai, sukandę lūpas,

'ft

KALĖDINIS VYDŪNO FONDO ATVIRUKAS
Dail. Ramonio piešinys

bari eina svečiai, ir laimingos 
švieselės šeimininkų akyse ima 
blėsti ir visai užgęsta, kai Jonas 
triumfuodamas sušunka:

— O čia vis dėlto popieriuje 
plyšelis! Ar matėte?

Vyksta koncertas. Gražiai in
terpretuojamos visiems mielos 
dainos, todėl žmonės patenkinti 
ploja. Tik už kelių eilių kažkas 
gana garsiai komentuoja:

— Ar pastebėjai jo kostiumą ? 
Net neišprosytas kaip reikiant.

niekada nebegrįžta
I ‘ ' CKatalikų žinių agentūra NC 

praneša iš Madrido, Ispanijoje, 
kad iš 2,300 “turistų”, kurie čia 
atvyksta iŠ Havanos kiekvieną 
mėnesį didesnioji pusė niekada 
nebegrįžta atgal į Kubą. Maž
daug kas septintas “turistas” 
apsistoja Ispanijoje ar kitose 
Europos dalyse, o likusioji da
lis eventualiai išvyksta į Ame
rikos Jungt. Valstybes.

šiemet JAV išleistu imigra
cijos įstatymo pakeitimu, ne- 
beįsileidžiami asmenys, kurie čia 
neturi žmonos ar vyro arba ma
žų vaikų arba užtikrinto darbo, 
dėlto daugiau kaip 12,000 ku
biečių šiuo metu Ispanijoje te- 

, belaukia leidimo imigruoti į 
JAV. Kubiečių laimei, daugu
ma jų turi JAV-bėse savo gi
minių ar artimųjų. Po Fidelio

iš Kubos į JAV-bes yra visb- 
kiaisj būdais atsikėlę apie 400,000 
kubiečių.

GELEŽIES VERTĖ .
‘ Paprastas geležies gabalas 
vertas tik $5. Tas pats geležies 
gabalas, paverstas į arklio pa
sagą, bus vertas $10. Jeigu tą 
patį geležies gabalą paverstum 
į adatėles, bus vertas $4,250. O 
jeigu iš to paties geležies gaba
lo padarytum laikrodėlio spy- 
ruoklius, tai jo vertė pakiltų iki 
$250,000. M. š.

VAIKU LIEŽUVIS
MAMA: “Vaikeli, turiu tau 

pasakyti, kad tu elgiesi kaip 
koks paršelis, net baisu!

Vaikeli tyli.
“Tu gi žinai, kas paršelis yra?”
Vaikelis: “Žinau. Kiaulės vai-

Lenkai mėgsta perdėti.
HVP iš Washingtono praneša, [ io įSų
H A f> /DaIAYMHi *kad Amerikos lenkai (Polonia) 

dedanti pastangas. Maine sena
torių Edmundą Muskie, kurs ti
krumoje yra Markievicz, kilęs 
iš lenkų imigrantų šeimos, iš
stačius kandidatų prezidento rin
kimams 1972 metais. Jį išrin
kus prezidentu ėšą tuojau būtų 
pradėti žygiai Oderio-Neisės li
niją galutinai pripažinti naują
ja siena tarp Vokietijos ir Len
kijos.

Neseniai Baltuosiuose Rūmuo
se lankėsi ir buvo prezidento NI- 
xono priimta "Amerikos Lenkų 
Kongreso” delegacija, kuri len
kų tvirtinimu atstovaujanti 10 
milijonų lenkų Amerikoje! De
legacija pageidavusi kultūrinių 
ryšių su Lenkija ir daugiau 
aukštų lenkų valdininkų Wash
ingtone. ... .į.

Lenkai iki šiol visa laiką di
džiavosi sudarą 6 milijonus len
kų kilmės Amerikos piliečių. 
Kaip jie staiga pasidaugino iki 
10 milijonų, lieka “paslaptis”, 
juo labiau kad Amerikos socib-

logai ir etnografai ir šešis mili
jonus lenkų skaito smarkiai per
dėtais.

AUKSINĖS MINTYS

♦ Skilvis yra vergas, turi 
tenkintis tuo ką gauna. Bet gi 
ir keršija jis kaip tikras ver
gas.-

I YRA GERIAUSIA DOVANA
i Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
į asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 

jo paskaitą. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 

. galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Ruko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyveninio 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa-

; žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kietą ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amė- 

' rikos Lietuvių Istorijos Draugiją Chicago, 1962 m. 206 psū 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
>—————1 ~ i H Hl'n'l-r r '

'i

Nežiūrint mokslinės pažan
gos, blogio epidemija plinta, vi
su smarkuma. Tūkstančiai tė^ 
vų kenčia gėdą nuo savo vaikų. 
Tėvai bando paslėpti vaikų nu
sikaltimus,.kuriuos jie papildo
tėvams nežinant.. .

Atrodo, kad smurtas tampa 
gyvenimo 1 realybe “naujosios 
g er. t k art ės” sluogsniuose. Buvo 
daug naujų! gentkarčių, bet to
kių smurtingų’ veiksmų, kaip 
dabar nebuvo, išskyrus barba
rizmo laikus. Kas verčia mūsų 
laikų naująją kartą grįžti į bar
barizmo amžius? ’ Ne tik JAV, 
bet ir visame pasaulyje jaunie
ji (suprantama, ne_ visi) pasi
darė maištingi, liguisti iš visuo
menės išsiskyrėliai. Argi nar
kotikai, kuriuos-jie neribotai var
toja, palaužė jų valią ir naikina 
sveikatą kalti? Gerų šeimų mer
gaitės pabėga iš namų pas- hi
pius, nes ten mato laisvę, “puoš
nias” hipių “uniformas” — 
skarmalus, -barzdas — kurie di
džiuojasi tįio, kad išsiskiria iš 
minios. J a mėgsta hermitišką 
gyvenimą laukuose. Bet mies
tuose yra gatvių gaujų, kurios 
“kariauja” Įu kita gauja, varto
ja terorą prieš nekaltus pilie- 

'čius, veda nemoralų gyvenimą 
sprogdina mokyklas, valdžios įs
taigas, vykdo politinius žmonių 
pagrobimus. Lėktuvų pagrobi- 

■ mai yra dažnas dalykas. Vagys
tės, žmogžudystės, bereikalin
gas žiaurumas, lyg žmogaus gy
vybė būtų kneko verta. Epide
miškai piiifta venerinės * ligos, 
pornograf -ja, teatruose rodomi 
nemoralūs paveikslai — lytiniai 
aktai, žinoma, “suaugusiems”.

Reikia manyti, kad visų blo
gybių užriigaryje yra galinga
sis doleris *ir tam tikra demo
nai izacinė politika. Iš narkoti
kų nesąžinipgi tipai pasidaro mi
lijonus ben^odydami jaunuolius.- 

žmonės apsiprato baimę ken
tėję, bet ai 
hipių aš & 
nekreipčiaiį Tai “vaikų džiaugs- 
mas”. Subręs ir užmirš. Hipi^ 
“luomas” gertas . pasigailėjimą'

ENCYCLOPEDIA LITUANIGA
361 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127, TEL.: (617) 268-7730, VAKARE — 282-Ž759

What

A little over 4doHar8 for.

privilege of buying the new 5%

There’* one other very im-
Bonds is that yoc don’t have to.

-your Bonds.
.But these are die selfish

Yoa wouldn’t lie k, of course.
Yow see^ooe of the nice

already own over $52 biUicę 
in Bonds.

Rather, year country ask* 
-0M* yon amply consider die

Darželio vaikas laimingas ro
do parsineštą piešinį: du rutuliu
kai ir kažkas panašu į ausis.

— Kas čia yrą Pauliau?
— Rudas šuo.
— Rudas šuo? Argi taip šuo 

atrodo? Kur kojos, uodega?
Paulius žiūri išsigandęs Į sa

vo kūrinį ir jo širdelė skau
džiai susitraukia. Jis suglamžo 
popierių, pasižadėdamas nebe- 
piešti (arba bent nerodyti savo' Iš jų yrą t idealistų. Pavojus 
piešinių), arba jis, apsipylęs ; sudaro.orgi nizuotos gaujos, ku-

1 ašaromis, bando įrodyti, kad tie rios turi k i ękį. tikslą, Tokį Ra
idų rutuliai su ilgom ausim tik- biną, Siausmą ir, kitus valdžia 
rai jo rudas šuo. j turėtų sudr aisti, kad jie nekurs-.

Kodėl tik sau esame linkę tytų studeitų ir gatvių gaujų 
taikyti visokias nuolaidas?

. ...... First of aS, If yoo think

forget *L Bonds aren’t for you. 
They only pay off m the long

this m the piece d reti 
estate.

If ywt happen to be one of
these Americana life t&hlci Vu *

• taip turi būti? Dėl 
pelio dėmesio į juos

ef ours, why not buyinto it 
Signup for die Payroll Sai 

mg* Plan where you work
Or gp-to your bank 
And cough up that $18.75. 
Please. ’’

Take stock in America
Buy ILS. Savings Bonds & Freedom Shares

“revoliucija j” kelti. M. §.
Chicago, HL 60608
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BAŽNYTINĖS žINTOS
Lietuvoje beliko 630 bažnyčių 

Kardinolo Rodžio savaitraštis 
“The New World” lapkr. 22 d. 
nr. praneša, kad anapus Geleži
nės Uždangos, Lietuvoje, bėra li
kę tik 630 veikiančios bažnyčios 
ir joms aptarnauti dar mažiau 
kunigų.

Vyskupo Brizgio pranešimu, 
visos tos bažnyčios turi nuolati
nius kunigus, išskiriant 50, ku
rios yra aptarnaujamos kunigų, 
atvykstančių iš kitų parapijų.

“Šiemet tik 8 klierikai įšven
tinti į kunigus, kai tuo pačiu 
metu 15 kunigų mirė. Kunigų 
skaičius mažėja ne dėl pašauki
mo stokos, bet dėl to kad rusų 
valdžia apriboja įstojančių 
skaičių į vienintelę kunigų se
minariją Kaune. Iki 1969 metų 
tik po penkis kandidatus priim
davo (į seminariją) per metus. 
Praeitais metais leista įstoti 10 
kandidatų”. Daugiau kaip 100 
bažnyčių Lietuvoje esą arba su
naikintos, arba raudonųjų val
džios paverstos “profaniškiems” 
tikslams. Vilniaus katedra pa
versta meno galerija; Kazimie
ro bažnyčia (Vilniuje) naudoja
ma kaip ateistinis muziejus.

Gromyko pamėgo Vatikaną

Arkidiocezijos organas “The 
New World” NC informacijoje 
iš Vatikano Miesto rašo: Popie
žius Paulius VI ir Sovietų užsie
nių reikalų ministeris Andrei 
Gromyko lapkričio 12 dieną tu
rėjo Vatikane vieną valandą ir 
20 minučių trukusį susitikimą 
ir aptarė svarbesnes pasaulio 
problemas. .

šiai privačiai audiencijai pasi
baigus jokio komunikato nebu
vo paskelbta. Tačiau gerai in

Su didelių susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

BE DRUSKOS .
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
, vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai ' 

- ir kit- . . — h

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE. ,

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

: ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
■ ' Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

' ~ knygas įvairiais klausimais^ reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
•--yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

čifcagiort, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L Dambriūnis, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 78 psl

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičiūniene, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 

. tus piniginį orderį.

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

formuoti Šaltiniai ikad
jiedu išdiskutavo visą eilę pro
blemų. Daugiausiai dėmesio 
kreiptų dalykų eilėje buvo ato
minis nusiginklavimas ir atomi
nių ginklų plitimas. Taip pat 
plačiai diskutuota Vidurinių Ry
tų situacija ir dėl to pasauliui 
gresiantieji pavojai. Vatikano 
šaltiniai be to praneša, kad taip 
pat diskutuotas Vietnamo karas 
ir padėtis Azijos pietų rytuose.

Pasak tuos pačius šaltinius, 
popiežius iškėlęs problemas ry
šium su bažnyčios gyvenimu So
vietų Sąjungoje.

Sovietų užs. reik, ministeris 
jau 1966 metais vizitavo popie
žių 'Paulių — jo audiencijos lai
kas ir data nebuvo skelbiami iki 
paskutinio momento, šis rusų 
diplomatas praleido Vatikano 
Rūmuose beveik tris valandas, 
didžiąją laiko dalį apžiūrėdamas 
didžiuosius meno turtus, jų tar
pe Raphaelio Renesansą ir Mi
chelangelo Sikstinos koplyčią.

Vyskupai nutarė neduoti 
komunijos žmonėms į rankas
Atsižvelgdami į daugelio pa

sauliečių katalikų reiškiamą ne
rimą dėl perdaug pakitimų tra
dicinėse ceremonijose, JAV-bių 
vyskupai savo pusmetiniame 
susirinkime Washingtone atme
tė pasiūlymą pakeisti komunijos 
dalinimo tvarką. Pasiūlymas 
buvo, kad katalikai galėtų pa
sirinkti, ar komuniją kunigas 
savo pirštais padės ant liežuvio, 
ar įduos į rankas ir žmogus pats 
ją paims į burną. Pasiūlymas 
gavo vyskupų balsų daugumą, 
būtent 115 už ir 107 prieš bet 
nepraėjo, kadangi yra reikalin
ga dviejų trečdalių balsų.

RNS Photo
SOVIETŲ MINISTERIO GROMYKO PRIVATI AUDIENCIJA 

PAS POPIEŽIŲ PAULIŲ VI

Lapkričio 12 dien< Soviety užs- reik, ministeris Andrei Gromyko turėjo vieną valan
dą ir 20 minučiy trukusį pasikalbėjimą su Romos kataliku bažnyčios galva Pauliu 

VI. Privačioje audiencijoje aptarti įvairūs didžiosios politikos klausimai.

Paprotys, kad kunigas osti
ją maldininkui Įdeda Į burną, 
prasidėjo 9 šimtmetyje, tai yra 
prieš 1000 metų, kuomet žmo
gus buvo bažnyčios tiek nuver
tintas, jog buvo tikima, kad pa
sauliečio rankos negali šventų 
dalykų liesti.

Kazimierinių administracija 
laužo Vatikano priimtą tvarką

Chicagos arkidiocezijos laik
raštyje “The New World” lapkr. 
13 d. straipsnyje “Naujas Lai
dojimų Ritualas: Triumfo te
ma”, kun. Joseph M. Champlin 
rašo, kad dar praeitų 1969 metų 
rugpjūčio 15 d. yra priimtas per
žiūrėtas laidojimo ritualas (Re
vised Funeral Rite), kurs iš lo
tynų kalbos Į anglų kalbą ver
time būsiąs paskelbtas kada nors 
po Naujų Metų.

To ritualo introdukcijos ant
rasis straipsnis nustatąs, kad 
“šeimos tradicijos, vietos papro
čiai, grupės įsteigtos rūpintis 
laidotuvėmis, visa kas yra ge
ra, gali būti laisvai praktikuoja
ma, bet visa, kas yra svetima 
evangelijoms, turi būti pakeis-

Toliau straipsnio autorius ci
tuoja dar sekančias to ritualo 
pastraipas:

Kūno laidojimui į įuobę, “kaip 
pats Viešpats norėjo būti pa
laidotas, Bažnyčia’teikia pirme
nybę, bet kremaci j a (sudegini
mas) yra leidžiamas ten, kur šio 
proceso pasirinkimo priežastys 
“nesipriešina Krikščioniškiems 
principams” (Straipsnis 15). Y;

- i -- - - V“
“Maldos kapinėse dar aktm- 

giau apjungia (involve) palydo
vus, kurie paskutinĮ momentą, 
nuleidžiant kūną į amžino atilsio 
vietą, , stovi prie kapo duobės”, 
toliau iš Ritualo cituoja auto
rius...........

•Taigi,'Vatikano dar pernaEiš- 
leistame pataisytame Laidojimų 
Rituale , ne tik nekalbama apie 
sumechanintą, trokais ir kra
nais atliekamą laidojimą, o kaip 
tik aiškiai pabrėžiamas senoviš
kasis laidojimas, kur visi paly
dovai dalyvauja iki kūną nu
leidžiant į amžino poilsio vietą
— Į kapo duobę. Arkidiocezijos 
kapinių administratoriai mon
sinjorai šitaip darydami nusi
kalsta Bažnyčios Įstatymams. 
Kovotojai už žmonišką ir krikš
čionišką laidojimą šv. Kazimie
ro kapinėse turėtų Įsigyti tą 
Revised Funeral Rite, iš kurio 
ištraukas skelbia kun. Fr. Joseph 
M. Champlin arba bent ištisai 
perskaityti tą jo straipsnį mi
nėtame “New World” š. m. 
lapkričio 13 dienos Nr. Kyla įta
rimas, bene dėlto pusantrų me-

AŠTUNTOS ATOSTOGOS ISPANIJOJE
Nebe pirmą kartą atostogas 

praleidau Europoje. Kaip pap
rastai, aplankiau Įvairius kraš 
tus, Įvairius miestus. Vienas iš 
pačių Įdomiausių miestų, ži
noma, yra Roma. Tačiau apie 
ją tiek daug rašoma, kad man. 
parbėgomis ją aplankius, ge
naus bus susilaikyti ir pasiten
kinti trumpu pareiškim: kas 
planuoja Europą aplankyti, tai 
būtinai turi ir Romoje sustoti.

Paryžius jau yra tiek išgar
sėjęs, jog, manau, nei vienas 
amerikietis turistas nedrįs jo 
aplenkti, Kaip galima vykti Į 
Europą ir Paryžiaus nematyti!

Ir pamatyti jį verta. Bet jei 
kas nori atostogas tinkamai (ir 
nebrangiai) praleisti, tai var
gu būtų galima rekomenduoti 
Paryžių, juo labiau, kad yra 
kitų vietų, . kurios žymiai ma
žiau teapsunkina -kišenę...

Londonas mažiausiai mane 
patraukė. Miestas niūrus, žmo
nės nepasižymi draugiškumu. 
Šaltumas ir išdidumas tai ang
lų savybė. Jie, matyt, vis dar 
tebemano, . kad pasaulis jiems 
priklauso.

Visai kitaip yra Ispanijoje ir 
Portugalijoje, kur jau aštuntas 
atostogas teko praleisti.. Vie
na, amerikiečiai čia yra labai 
gerbiami; antra, dolerio pa
jėgumas gana didelis. Pavyz
džiui, už amerikonišką dolerį 
Ispanijoje gaunama net Septy
niasdešimt pesetų. Už alaus 
butelį... ar konj ako (brendės) 
stikliuką mokama tik dvide- 
šimt-ceutų. Geri pietūs kainuo 
ja tik vieną dolerį (ir mažiau). 
Viešbučio kambarys parai — 
trys doleriai. ", ‘

Tokios kainos buvo Barce- 
lonoje.l Jos-kiek didesnės Mad
ride. Tačiau labai nedaug. Su 
kalba didelių keblumų nesusi
daro, nes angliškai kalbančių 
visur užtinki, žinoma, kai šiek 
tiek moki ispaniškai, tai dar 
geriau. Aš gana neblogai ispa
niškai susikalbu. Žmona ir aš 
mėginome ispaniškai pramok
ti iš knygų bei plokštelių. Nors, 
palyginti, ispanų kalba nėra 
sunki išmokti, bet knygomis ir 
plokštelėmis nepasitenkinome: 

lankėme dar vakarinę YMCA 
mokyklą, kur kalbos pramo
kome neblogai.

Ispanijoje vakarienė valgo
ma apie 10 valandą vakaro. 
Naktiniai klubai atsidaro ne 
anksčiau kaip vienuoliktą va
landą. Pripratusiam vakarie
niauti opie šeštą valandą tokia 
permaina, kaip sakoma, išnni 
ša iš vagos. Tad aš eidavau 
vakarieniauti i restoranus, ku
rie niekad neužsidaro, — die
na ir nakti vra atidaryti. V v v *

Vieną dieną pasirinkau va
karienei steiką su. dviem kiau
šiniais. Priedo — sriubos ir di 
delj stiklą vyno. Viskas buvo 
labai puiku. Jaučiaus paten
kintas. Visas tas malonumas 
kainavo apie 80 amerikoniškų 
centų. Kitą dieną sumaniau 
tokią pat vakarienę užsisakyti. 
Bet kai pažvelgiau Į ispaniškai 
išspausdintą patiekalų sąrašą, 
tai kažkaip nesmagu pasidarė. 
O ten buvo užrašyta: 2 huevos 
— caballo corne — 69 pesetas”. 
Vadinasi, dų kiaušiniai ir ar
klio mėsa. Tuoj susilaikiau 
nuo tos vakarienės užsakymo.

Atsimenu, kad Lietuvoje dau
giausia tik žydai valgydavo 
galvijieną, o lietuviai papras
tai kiaulieną, veršieną ir avie 
ną.

Ispanijoje labai populiari 
vra amerikoniška muzika. Ji 
ypač Įsigalėjusi tose vietovėse, 
kurias daug turistų aplanko. 
Kalbant apie muziką, tai man 
daugiausia -malonumo suteikė

tu delsiama su to ritualo angliš
ku vertimu ir paskelbimu, ka
dangi buvo norima įgyvendinti 
tą gyvulišką nekrikščionišką lai
dojimų “ritualą”...

today's FUNNY

Mek«ikoje girdėlos dainos iriYorko, ,aš stengiuosi tą lietu- 
mtizika. t

Iš Ispanijos visada parsive
žu kelis butelius* .Šešiasdešimt 
metų, senumo konjako (bren
dęs), kuris ten yra vienas pa
čiu brangiausių Mr Amerikoje 
visai negalima jo gauti. "Breii 
dės”, kurią Amerikoje par- 

septynius dolerius 
i parduo-

duoda po septynių; 
už butelį, Ispanijoj 
da po šešiasdešimt centų!

New Yorke lagamino muili
nės tarnautojas netikrino, nors 
aš pasakiau kiek visko turiu. 
Esu tarnavęs valdžiai apie tris 
dešimt metų ir turiu paliudiji
mus nuo visų per tą laiką ,bu
vusių prezidentų, Įskaitant ir 
dabartinį Nixoną.

Apie keliavimą galiu tiek 
pasakyti: keliauti grupėmis 
yra žymiai pigiau. Tačiau ne
paranku yra tai, kad reikia nu 
statvtos iš anksto tvarkos lai
kytis, — vis paskirtu laiku bū
ti ten ar kitur. Toks kelionės 
apribojimas man nepatinka, 
todėl aš visada keliauju vienas 
ir sustoju ten, kur man patin
ka. Kad ir šį kartą, vieną kitą 
dieną praleidęs Portugalijoje, 
nuvykau i Madridą, Granadų, 
Malagą, Toledo ir kitur. Ka
dangi iš viso turėjau dvidešimt 
dvi dienas atostogų, tai vienur 
(kur labiau patiko) sustojau 
kiek ilgiau, o kitur, kaip sa
koma, tik prabėgomis.

ŠĮ kartą iš New Yorko Į Li
saboną, Portugaliją, skridau 
didžiuliu 747 lėktuvu. Tai tik
ras milžinas, kuriuo gali skris 
ti 384 keleiviai. Skridome ke
turias valandas ir keturiasde
šimt penkias minutes.

New Y’orke kartą TWA tar
nautojas, patikrindamas ma
no pasą, pažiūrėjo į mane ir 
pareiškė: “Born in Lithuania, 
eh? Ai’ moki lietuviškai?”

Atsakiau, kad nors esu že
maitis, bet gana gerai kalbu 
lietuviškai. Kiekvieną kartą, 
kai man tenka skristi iš New
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Prof. Vaclovo Biržiškos * - . i
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ-' ' - 
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namam* įsigyti.

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

vį susirasti. Jis man lėktuve pa
renka vieną geriausių sėdynių 
ir paprašo, lėktuvu tarnautojų 
suteikti man geriausią patar
navimą. ‘Ir visada tokį patar
navimą gaunu.

Dar kartą turiu pasakyti, jog 
iš visų Europos kraštų^ kuriuos 
man teko aplankyti, Ispanija 
man labiausiai patinka atosto
goms praleisti. Tad ten dau
giausia praleidau ir šį kartą. 
Ir tai buvo mano aštuntos atos 
togos Ispanijoje.

Beje, žmona man rašė, kad 
advokatas C. Kai South Count
ry klube suruošė labai šaunią 
vakarienę, kurios metu pareis 
kęs, kad aš, girdi, patirsiąs, 
kiek prezidentas Nixonas pa
žadėjo Ispanijai. Turiu pasa
kyti, jog ispanai gana atvirai 
kalba, kad diktatorius Fran
cisco Franco pakvietęs prezi
dentą Nixoną sustiprinti jo 
prestižą ir, girdi, tai jam bran
giai kainavę.

Kaip ten bebūtų, bet prezi
dento Nixono aplankymas Is
panijos buvo įspūdingas. O 
kam ir kiek tai kainavo, apie 
tai nesiimu kalbėti.

IV. B. Sebastian

TREMTINIAI.
Paskutinis laivas su tremti

niais kaliniais Australijon iš
plaukė iš Anglijos 1867 m. spa
lio mėnesį. Jų tarpe “buvo 63 pot 
litiniai kaliniai airiai. Manoma, 
kad iš Anglijos Australijon bu
vo ištremta apie 160,000 žmp- 
nių.

APDRAUDOS NAUDA
Gaspadorius: “Dabar galiu bū

ti ramus: apmaudžiau ūkį nuo 
ugnies ir nuo krušos. ‘

Gaspadinė: “Ką, tu sakai, dvi 
apdraudos? Apdraudą nuo ug
nies aš suprantu, bet kaip gi tu 
manai padaryti, kad kruša kil-
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Didelei Amerikos gyventojų 
daugumai 'Padėkos Diena yra 
įprasta šventė, šeima sueina, 
pasisvečiuoja, kalakuto užkan
da, pasilinksmina ir ramiai iš
siskirsto. Jiems ta šventė tapo 
toks įprastas dalykas, kad nei 
nepagalvoja, jos neįvertina. La
bai mažas amerikiečių skaičius 
tą dieną pagalvoja apie Padėkos 
Dienos reikšmę.

Man, bekeliaujant į kitus 
kraštus, teko matyti, kaip žmo
nės ten gyvena; teko išsikalbėti 
ir patirti, kaip jie norėtų gy
venti. Aš asmeniškai esu nepa
prastai dėkingas, kad man liki
mo buvo lemta gyventi ir dirbti 
šiame krašte. Atvykau į šią 
brangią šalį, kaip tie piligrimai. 
Tai vienintelė tokia šalis visa
me pasaulyje. Mes, Lietuvos

vaikai, kuria turėjome progos čia 
atvykti, turime būti labai dė
kingi.

Vienas komentatorius, pasako
damas apie pasikalbėjimus su 
Indijos žmonėmis, norinčiais čiai 
atvykti, šitaip pasakė: — Leis
čiau rankų nuplauti, kad tik ga
lėčiau nuvykti į Ameriką... Mes, 
lietuviai, ir rankas turime ir čia 
gyvename.

Vienas žmogus, besiskusda
mas savo likimu, pasakė, kad 
jis neturi batų. Tai blogai. Bet 
kitas žmogus jam pastebėjo: — 
Tu skundiesi dėl batų, o štai žmo
gus neturi kojų...

Kitas žmogus, rankų netekęs, 
džiaugėsi, kad jo akys buvo ge
ros ir kad jis galėjo skaityti.

Užpraeitais metais mačiau Pa
dėkos Dienos proga amerikiečių

Detroit Lakes, Minnesotos kai ak uty įmonėje lapkričio mėnesį per dieną paruošiama apie 20,000 
kalakutu. Kitais mėnesiais tas skaičius būna mažesnis. Daugiausia kalakutu amerikiečiai suvar

toja Padėkos dieną.—

Jokubka džiaugiasi be pagrindo
S. J. Jokubka, Chicagoje leidžiamos maskvinės 

Vilnies redaktorius, praeitą savaitę komentavo apie pas 
kutinę Amerikos Lietuvių Tarybos konferenciją. Savo 
komentarų pagrindan jis ima Naujienų puslapiuose pa
skelbtas žinias apie konferencijos eigą ir kabinėjasi prie 
konferenciją vertinančių įžanginio minčių.

Alto seiman, pagal Jokubka, suvažiavo “lietuviškie
ji nacionalistai”, kurie “dar vis garsiai šneka, bet visi 
ženklai rodo, jog pradeda jau nusivilti”. Jeigu garsiai 
dar šneka, tai apie nusivylimą negali būti jokios kalbos. 
Kai žmonės nusivilia, tai jie tyli, dažniausiai nieko 
nesako.

Jokubka šitaip komentuoja:
“Prieš porą metų buvo kas kita. Žmonėms ga

lima buvo siūlyti, bus “išlaisvinta”; dabar, kai tas 
“laisvinimas” nėra asistūmėjęs į priekį, baisiai nu
sidėvėjo ir žmonių nebegali apgauti”. (Vilnis, 1970 
lapkr. 20 d. 1 psl.)
Sakinys labai jau jokubkiškas, bet šį kartą vis dėlto 

galima atspėti, ką jis nori pasakyti. Savo skaitytojus jis 
nori įtikinti, kad prieš 20 metų Altas tvirtino, kad Lie
tuva bus išlaisvinta, bet dabar jau tokio tvirtinimo ne
bedaro. Tai neteisybė. Kaip Altas, taip Naujienos prieš 
20, prieš 30, taip Altas ir Naujienos ir šiandien tebetvir
tina, kad Lietuva bus išlaisvinta. Rusų karo jėgos Lie
tuvą jau buvo okupavusios aštuoniolikto šimtmečio pa
baigoje, bet tai rusų okupacijai atėjo galas. Lietuva tapo 
laisva, nepriklausoma ir demokratinė valstybė. Kaip 
Altas, taip ir Naujienos yra įsitikinusios, kad ateis ga
las ir dabartinei rusų okupacijai, Lietuva bus išlaisvinta.

Nei Altas, nei Naujienos niekad netvirtino, kad 
Altas išlaisvins Lietuvą. Altas kaups jėgas, energijas, 
šviesiausius protus ir stipriausių Lietuvos sūnų ir duk
terų valią; Altas padės Lietuvos gyventojams atsikra
tyti okupanto. Altas nepraleis nei vienos progos ginti 
Lietuvos ir lietuvių teises. Altas stengsis susilpninti prie
šo pozicijas ir kiekviena proga kels viešumon rusų da
romą klastą Lietuvoje ir kituose okupuotuose kraštuose.

Amerikos lietuviai, susiorganizavę į Altą, Lietuvos 
dar neišlaisvino, bet rusui jie labai daug pakenkė. Altas 
parodė JAV kongresui ir visam pasauliui, kaip rusai su
fabrikavo “liaudies seimo” “rinkimus”; kaip jie paskyrė

“lietuvių delegaciją” prašyti sovietų imperijos valdžią 
“prijungti Lietuvą prie Sovietų Sąjungos”. Altas orga
nizavo ir teikė dokumentinę medžiagą Kersteno Kon
greso komitetui, kuris išleido dvi dideles dokumentų 
knygas, parodančias visą sovietų melą ir prievartą. Jei
gu ne Altas, jeigu ne Amerikos lietuvių pastangos pa
kenkti Lietuvos okupantui, tai šiandien rusai ne tik pa
čioje Lietuvoje, bet ir Amerikoje kitaip jaustųsi. Dabar 
rusai lietuvių bijo, vengia, kad prie visų lietuvis teisybe 
rusui akių neapsvilintų. Aukščiausi sovietų diplomatai, 
vykdami į bet kokias vaišes, pirma paklausia, ar tose 
vaišėse nebus lietuvių. Jeigu Altas nebūtų išvystęs veik
los prieš Lietuvos okupantą, tai šiandien, ko gero, ir 
Jokubka neredaktoriautų. Rusams jis nebūtų reikalin
gas. Dabar jiems reikalingas žmogus, kuris galėtų sekti 
Amerikos lietuvių gyvenimą ir stengtųsi organizuotai 
Amerikos lietuvių veiklai pakenkti. Jokubka Amerikos 
lietuvių gyvenimą seka, bet pakenkti lietuvių veiklai jis 
nepajėgia. Amerikos lietuvių daugumos jis nesupranta. 
Jis net ir tikslių žinių parinkti nepajėgia.

Jokubka bando sudaryti įspūdį, kad Amerikos lietu
viai Alto neremia, jo vedamam darbui nepritaria, net 
aukų jau nebeduoda. Tuo tarpu tikrovė yra visai kito
kia. Praeitais metais patriotingi Amerikos lietuviai, ku
riems rūpi gimtinio krašto laisvė, Alto veiklai sudėjo 
daugiau pinigų, negu 1968-tais metais.

Jokubka bandė Bražinskus su purvais sumaišyti. Jis 
spausdino niekad Bražinskų nemačiusių astronautų ir 
“filosofų” pasmerkimus; reikalavo, kad Bražinskai bū
tų atiduoti sovietų čekistams, bet nei turkų valdžia, nei 
Amerikos lietuviai Jokubkos nepaklausė. Turkų teismas, 
išklausęs antro sovietų skundo, vis dėlto nutarė Prano ir 
Algirdo Bražinskų rusams neišduoti, o Amerikos lietu
viai tuojau sumetė kelis tūkstančius dolerių Bražinskams 
padėti.

Be reikalo Jokubka džiaugiasi tariamu Alto konfe
rencijoje nusivylimu. Amerikos lietuviai yra pasiryžę 
tęsti iki šio meto Alto vestą darbą. Jie jį tol dirbs, kol 
Lietuva bus išlaisvinta. Alto žmonės keičiasi, vyresniuo
sius pavaduoja jaunesnieji, bet jaunesniųjų pasiryžimas 
nei kiek nemažesnis, negu buvo vyresniųjų. Be pagrindo 
Jokubka džiaugiasi nesamu Amerikos Lietuvių Tarybos 
narių tarpe nusivylimu.

pagamintą karikatūrą. Joje pio
nierius didelėmis pėdomis žings
niavo tolyn ir pasakoja žmonai: 
— Materialiai labai toli nužen- 
gėm, bet žmoniškumu ir apšvie- 
ta esame labai atsilikę...

Su šia mintimi nenorėčiau su
tikti. Amerika, kaip materialiai, 
taip apšvieta, taip ir mokslu bei 
žmoniškumu yra labai toli nu
žengusi. Mes šiandien kariau
jame už žmogaus laisvę. Ame
rika apgynė ir atidavė Filipi
nų salas, atidavė Kubą, du kartu 
išgelbėjo Prancūziją. Nieko iš 
minėtų kraštų nenori, šiandien 
Amerikos laivai plaukia į Pa
kistaną, kad padėtų badu mirš
tantiems žmonėms... Nieko iš jų 
nenori...

Pirmą žiemą Amerikoje mirė 
didokas piligrimų skaičius nuo 
šalčio. Sekančią vasarą jie pri
sistatė namų, prisiaugino maisto, 
kad nereikėtų alkio ir šalčio kęs
ti, tada jie nuėjo į kalną ir pa
dėkojo už teikiamas gerybes , ir 
už laisvę.

Mes, lietuviai, Padėkos Dieną 
valgydami pietus, turime prisi
minti tėvynę ir joje likusių žmo
nių vargą ir skurdą. Turime lin
kėti jiems gyventi mūsų nuotai
komis ir mūsų viltimis: Mes no
rime, kad ir lietuviai galėtų dirb
ti, ką jie nori ir gali; kad jie 
galėtų kalbėti, ką jie nori; ir 
kad galėtų valgyti, ką jie nori 
ir kas jiems patinka.

Aš Padėkos Dieną žinau vieną 
dalyką, būtent: — Brangi mū
sų Amerika daro viską, kad vi
same pasaulyje žmonės būtų 
laisvi ir laimingi. Tik laisvi žmo
nės gali būti laimingi.

Dan Kuraitis

♦ Patarimas; Nesiginčyk su 
vyru. Verk!

“Vilnies”
Vienas bičiulis prisiuntė ke

lis “Vilnies” numerius. Prisiun 
tė, kad susipažinčiau su jų rū
pesčiais ir tiesiog negalėjau su
prasti, kaip galėjo tos pačios 
tautos vaikai taip moraliai nu
kristi. Per tuos kelis numerius 
deda vien tik Lietuvos oku
pantų ar jų pakalikų reikala
vimus grąžinti rusams į laisvę 
(Turkiją) sugebėjusius pabėg 
ti Praną Bražinską ir jo sūnų.

Ilgiausius straipsnius talpi
na, aprašinėdami didžiausius 
tariamus Bražinskų nusikalti
mus. Berašydami ir patys ne
sugeba suvokti, kad tariami 
Bražinsko nusikaltimai, svei
kai galvojantį žmogų kaip tik 
priešingai nuteikia.

Juk kiekvienas pagalvosi 
kokia._ ten valstybėj. .kuri tiek 
daug nusikaltusi asmenį nebau 
džia ir jo veiksmus toleruoja.: 
Aišku, kad tie visi tariami 
nusikaltimai vra niekas dau
giau, kaip paprastas melas.

Truputį suįdomino Lietuvos 
kariuomenės pulkininko šovos 
sūnaus Drąsučio pareiškimas. 
Tėvas okupantų kalinamas ka
lėjime. Motina, gelbėdamos 
nuo ištrėmimo atsiranda Vo
kietijoje, repatriantų stovyk
loje. Drąsutis dar jaunas vaiki 
nnkas, greit susiranda draugų 
ir pridaro Įvairių nemalonu
mų. Nesusitvarko, nors stovyk
los vadovybė jį kelis kartus 
nubaudžia.

Atsiranda Amerikoje. Ir čia 
nesugeba prie nieko pritapti ir 
prisitaikyti. Grįžta į Lietuvą. 
Pasirodo ten jį greit sugebėjo 
sutvarkyti. Dabar ten staugte 
staugia, keikdamas visits Į 
laisvę pabėgusius. Vadina Vi
sus nusikaltėliais ir reikalauja

rūpesčiai
Bražinskus atiduoti okupantų 
“teismui” teisti.

Kad rašo ir keikia visus pa
bėgusius ir reikalauja Bražins
kų grąžinimo asmenys, gyve
ną okupuotoje , Lietuvoje, tai 
galima suprasti. Daug kam 
žinoma iš praktikos, kaip ten 
Įvairūs pareiškimai atsiranda. 
Ten juos daugumoje sufabri
kuoja NKVD įstaigose.

. Na, o Amerikoje gyveną 
Maskvos agentai tikisi, kaip 
tas medžiotojo šunelis, kad ir 
apgraužto kaulelio iš Krem
liaus gauti.

Vėl giriasi, kad kažkoks A. 
Avižienis puikiai prekiauja su 
iš -Lietuvos atsiųstomis knygo
mis.

Kitoje vietoje pagiria ir Hen 
ritą Žemeli už “sveikų minčių 
pabėrimą “Laiškuos “ Lietu
viams” dėl bendradarbiavimo 
ar bendravimo su okupuotos 
Lietuvos žmonėmis. Aišku, 
jiems tas straipsnis turėjo pa
tikti. Juk ten neigiamai atsi
liepta apie Vliką ir “Vliko bė
das”. Gerokai pašiepti visokie 
buvę raštininkai, paštininkai, 
viršaičiai ar vargonininkai.

Iš to rašinio galima suvokti, 
kad tik didžiai išsimokslinę že
meliai sugebą spręsti apie ko
kiuos ten bendradarbiavimus, 
bendravimus ar ryšių palaiky
mus. Išvardintų kategorijų as 
menys privalėtų tylėti. Bet ko
kių priemonių bus griebtasi, 
jeigu jie netylės, — nepasaky
ta. Stasys Juškėnas

— Anglijoje neseniai oficia
liai panaikihtaš XVII a. įstaty- 
mis: “Asmenys, užsiimantieji 
oro spėliojimu, turi- būti sude
ginti ant laužo”.

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKASLIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

Devyni nemunai, devynios saulės.
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny.
Kaimenė katerių, prigludusi prie kranto, 
Šviežia žuvim alsuoja ir aitria derva. 

C
Kada užgęsta raudoni stogai žalių kaštonų vygėj, 
Skirvytė mirkčioja bakenų akimis.
Devyni nemunai žvaigždes per naktį plukdo 
Į Kuršių marių mėlynus tinklus.

Vytautas Mačiuika

Iii :
4. PAKALNĖS APSKRITIES PAMARIO 

ŽVEJŲ KAIMAI

KARKLES BAŽNYTKAIMIS IR VALSČIUS

Paskutiniu Karklės bažnytkaimio burmistru yra 
, buvęs iš čia kilęs lietuvis žvejys Michaelis Mainus. Ru

sams užėjus, jis buvo uždarytas i čia pat Įrengtą be
laisvių stovyklą ir joje išbuvo iki 1948 metų. Jis yra 
parašęs žiupsni atsiminimų iš savo įspūdžių apie Kark
lės apylinkių gamtą, žmones ir gyvenimo sąlygas. Ma
nau, atsiminimai bus įdomūs ir skaitytojams, todėr 
čia ir bandysiu juos atpasakoti.

“Buvo 1930 metų liepos mėnuo. Diena buvo labai 
i rami, be vėjo. Marių vandenyse ir Karklės upėje at

sispindėjo vandenyse plūduriuojančių žvejų valčių si
luetai. Vėliavėlės ir vimpilai ant jų stiebų kabėjo nu* 
Karusios, be judesio. Atrodė lyg būtų šventa diena, 
kada visi ir viskas poilsiauja. Paprastai kaimo gat
vėse visada galėdavai matyti šiokį ar tokį judėjimą, 
bet tą dieną jose vos vienas kitas vaikas pasirodydavo 
ir lik retkarčiais praeidavo vos vienas kitas atostogau
jantis ar ekskursuojantis svečias.

Buvo, mat, pats šienapjūtės įkarštis. Vyrai ir mo

terys darbavosi po pievas, prie šieno. Net ir žvejai pri
sijungė prie šienautojų, nes visvien, vėjui pritilus, į 
marias žvejoti neplauksi.

Kaimo gyvenimas pagyvėjo tik apie pietus, kada 
keleivinis garlaivis, du kartu per dieną kursuojąs tarp 
Karklės ir Rasytės skersai marių, pasirodė išlindęs iš 
už Knaupo Įlankoje esančios salos. Išgirdę jo švilpimą 
prieš įplaukiant į uostą, jo pasitikti išėjo viešbučiuo
se jo laukę keleiviai, atvažiavę į Karklę arba siauruoju 
geležinkeliu, ar autobusais, sukariančiais tarp Tilžės 
ir Karklės 4 kartus per dieną.

Vasaros metu Karklės būdavo aplankomos didelio 
skaičiaus prie Kuršių Marių atostogaujančių svečių. 
Jie aistringai išnaudoja patogias maudymosi sąlygas 
mariose, rasdami taip pat pakankamai progų paplau- 
kyti po marias burlaiviais, paekskursuoti po pamario 
miškus ir palves, kur kartkartėmis galima išvysti ir 
pamario pažibą, čia besiganančius majestotiškus brie
džius. Bet ir pasivaikščioti po kaimo gatves išėję sve
čiai ir turistai daug įdomaus galėjo pamatyti savo ke
lionėse ant abiejų Karklės upės krantų. Upės krantai 
buvo nusėti žvejų valtimis, šalia jų ant karčių buvo iš
tiesti tinklai ir prie kai kurių iš jų darbavosi žvejai.; 
Mediniai gyvenamieji namai buvo išdažyti darniai su 
aplinka besiderinančiom spalvom. Kiekvienas langas 
švytėjo baltai dažytomis langinėmis, gi palangės ir 
antlangės buvo .papuoštos stilingai išpiaustytais orna
mentais. Namai turėjo Įstiklintus priebučius arba4 ve
randas , prie kurių šliejosi ir kvapnių, įvairiaspalviu 
gėlelių prisodinti darželiai. Dėl savo tvarkingumo Kar
klė garsėjo kaip pavyzdingas kurortinis kaimelis ir į 
bažnytkaimi suplaukdavo vasaros metu nemaža visa* 
rotojų. Tuo metu Karklė turėjo 125 sodybas ir apie 
900 vietinių gyventojų.

šalia parapijos Karklėje dar buvo ir valsčiaus cen
tro Įstaigos. Karklės valsčiui priklausė šie apylinkių 
kaimai ir dvarai: Akcininkai, Derveliškiai, KalEiain-

Karklės upes vaizdas

kai, Kumetiškiai, Lukiškiai, Paretgėliai, Pustučiai, 
Tramišiai, Grąžtai, Vitkai, Kupriai ir Virbaliai.

Kiekvienam į Karklę naujai atvykusiam švedui ir 
ypač vasarotojui buvo Įdomu patirti kaip ir kada tas 
kaimas čia įsikūrė, kas buvo jo pirmieji gyventojai ir 
kodėl jis pavadintas tuo vardu. Deja, visų smulkmenų 
nuo Adomo ir Ievos laikų neįmanoma otsekti. Bet 
1905 metais, kasinėjant vieną pilkapį šioje apylinkė
je, buvo rastos iškasenos, kurios sako, kad žmonių 
šiose apylinkėse gyventa jau nuo akmens amžiaus lai
kotarpio. Pilkapis buvo atidengtas čia darant kasimus, 
pylimas bepilant apsisaugojimui nuo potvynių. Tada 
buvo surasta du labai seni skobtiniai laivelio ir vie
nas akmeninis kirvis.

Karklės bažnyčios kronika yra vedama nuo 1080 
metų, bet yra žinių, kad koplyčia čia buvo pastatyta 
prieš 1606 metus. Iš pradžios Karklė buvo Rusnės fili
ale, nuo jos atskirta 1644 metais. Bažnyčios kronika 

buvo pradėta vesti ryšium su čia pastatyta bažnyčia, 
kurios statybai buvo panaudotas medis ir molis. Baž
nyčia buvo dengta nendrių stogu. Nuo 1711 metų Kar
klė su šakūnų bažnytkaimiu buvo atskira parapija. 
Nuo 1838 metų buvo prijungta prie Kalniukų parapijos, 
bet nuo 1855 metų buvo vėl savistovi parapija. Pasku
tinių laikų mūrinė bažnyčia buvo statyta 1772 metais, 
nes senoji bažnyčia nudegė 1760 metais. Mūrinės baž
nyčios statybai buvo gabenami akmenys iš Ventės Ra
ge buvusios ordino pilaitės griuvėsių. 1900 metais ši 
mūrinė bažnyčia buvo praplėsta, kartu pristatant ir 
varpinės bokštą. Ta pačia proga bažnyčia buvo atnau
jinta iš vidaus, naujai atremontuojant ir bažnyčios 
vargonus.
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DU ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PRospect 8-3229 
Rezii telefu WAIbrook 54076

ORTHOPED AS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ba» 
dažai. Speciali pe@alba kojoms

nuo 7 Oq 9 val. yak, Tree. uždaryta.
■MMBMS

Rez. teL 239-4683

DU K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, s^amtunti 374-8012

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽĮS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiai ir sekmai

Rez.; 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrists.

DR. EDMUND E. CIARA
2/u9 W. dist STREteT

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, i—3, antrad., penkt. 10—4, ir 

seštad. 10—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

Valandos; pirmai, ketvirtai . 5—8,

Ofiso tel.: HE..4-1818: arba RE Z-9700 
Rezidencijos: PR 6-980t.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71sf STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL
Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

2850 Wm» 63rd S», Chicago, III. 60629 
Talaf.; PRospect 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariem Avė. — 586-1220

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA'

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

SPALVOTA TV 
TIK $199.95 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

ATID. SEKM. 11—4

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: F Rentier. 6-1882

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063 

s

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvi p kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL

; ryto. . , -
Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtu 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtu 
pigesnė.

Vladas Raseiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

SLA Detroito 200 kuopos me
tinis narių susirinkimas lapkri
čio mėn. 15 dieną praėjo darbin
goje nuotaikoje. Į susirinkimą 
atsilankė vienas trečdalis visų 
narių. Pagal dabartines sąly
gas tai nemažas procentas. Kai 
kurie nariai jau iš kalno susimo
kėjo už 1971 m. duokles. Lau
kiame ir iš kitų narių tuo pa
vyzdžiu pasekti. Kadangi mūsų 
kuopa nariais negausi, tai su
sirinkimų kas mėnesį nelaikome, 
todėl mokesčius prašome atsių
sti arba atvežti kuopas finansų 
sekretoriui Rimui Sukauskui, 
2002 Ferdinand St., Detroit 
Mich. 48209.

Tenka pasidžiaugti, kad kuo
pas susirinkime labiausiai bu
vo kreipiamas dėmesys į lietu
viškos šeimos vajaus reikalus. 
Visi nariai susirūpinę tuo, kaip 
padidinti kuopą nariais. Susi
rinkime nariai buvo supažindin- 
ti su vajaus instrukcijomis. Bu
vo narių paprašyta, kad kiekvie
nas narys įrašytų į kuopą bent 
vieną savo šeimos narį: žmoną, 
vyrą, vaiką ar tėvą ar vaikai
čius. Tik tada mes pasijusime 
atlikę garbingą Susivienijimo 
nario pareiga.

Mieli organizatoriai ir nariai, 
nedelskite, pradėkite tuoj kal
binti gimines bei savo artimus 
įsirašyti į mūsų garbingą Su
sivienijimą. Jei trūktų infor
macijų, kreipkitės į mane arba į 
finansų sekretorių ar kitus val
dybos narius. Tuoj ateisime 
jums pagelbėti.

Susirinkimo metų buvo įra
šyti du nariai: Penelopy Sakis 
ir Vera Kulbokienė.

Susirinkime buvo paliesti ir 
kultūriniai reikalai. Nutarta 
sekančiais metais suruošti me
no parodą ir pavasarinę geguži
nę su menine programa. Taip 
pat nebuvo pamiršta spauda bei 
radijo valandėlės. Paskirtos au
kos: A. L. B. Radijo Klubui $10, 
R. Valatkas Radijo Valandai $10, 
Naujienoms $-5, Dirvai $5, Drau
gui $5 ir Lietuvių namų išlai
kymui $25.

Kuopos susirinkime buvo per
rinkta' ir papildyta 1971 me
tams kuopos valdyba sekančiam 
sąstate: Antanas Sukauskas — 
Pirmininkas, Vladas Kazlaus
kas, — vicepirm., Dr. S. šimoliu- 
nas prot. sekretorius, teisinin
kas Rimas Sukauskas; Sakis — 
finansų sekretorius, Marcelė 
Grinienė — iždininkė, Antonete 
Vaitkunienė, Vera Kulbokienė 
ir Jonas Kairys — iždo globėjai. 
Susirinkimas praėjo geroje nuo
taikoje. Apie sekantį susirinki
mą nariams bus pranešta laišku.

A. Sukauskas, 
SLA 200 kuopos pirm.

Šventišką uuuuuką kiek įįu- 
dino vmikirpŽImak kuris var
žė ir prie stilių sėdinčius ir ypač 

gal reikė- 
platinant 

Svečias

Šokančius. Ateityje, 
tų mažiau I uolumo 
pakvietimui.

i neturi 
idžiuotis

kuo

pm "ucliugceiM* už rūkymą ar 
įgėrimą**.

Kalbėtojas perspėjo tėvus 
būti nuolaidesniaie dabartinės

mo laikraštis Dz. “Związkowy” 
spūdžiuose iš ‘Jungtinių Tau
tų posėdžių New Yorke be kt 
rašo:

“Nors nesu tuščias svajoto
jas, tačiau man buvo staigme
na tas faktas, kad Rusijos ats
tovas dažnai kalba taip pat Uk 
rainos, Baltgudijos ir Lenkijos 
vardu, bet niekados nekalba 
Čekoslovakijos, Vengrijos ar
ba Rumunijos vardu. Mask
vos feodaliniai ponai net ne
besistengia laikytis kuklumo”.

“Su kartėliu klausiausi sa
viškių ir svetimųjų kalbų apie 
fatališką įspūdį, kokį padarė 
Lenkų Liaudies Respublikos 
užsienių reikalų ministerio 
Jędrychowskio kalba, pasaky
ta rusiškai. Įvairių valstybių 
delegacijų nariai ir Jungt Tau 
tų tarnautojai lūpą prikandę 
pasakojo, kad LLR (Lenkų 
Liaudies Respublikos) dele
gatai komitetų posėdžiuose 
vartoja rusų kalbą... 
lovakijos, Rumunijos ir 
rijos atstovai naudojasi 
cūzų kalba.

Dabartinių Lenkijos 
vų palaižūnavimas
prislegia ir stebina. Imdami 
balsą vardu Rusijos, Ukrainos, 
Baltgudijos ir Lenkijos masko 
liai Lenkiją stato į “sovietinių 
respublikų” eiles.

LLR delegatai, vartodami 
rusų kalbą, patvirtino faktą, 
kad yra labiau nuo Maskvos 
priklausomi negu jų draugai 
čekoslovakai, vengrai ar ru
munai.”

teisingumo

nai, primindamas, kaip ren
gėsi dabartinė vyresnioji gene
racija tebebūdama jauna 1920 
ir 1930 metais

Jis taip pat perspėjo studen
tus, kad nesiduotų sukvailina
mi mažoms totalitaristų ir eks
tremistų studentų grupėms, 
kurios socialinio
reikalą panaudoja savo pla
nams sugriauti dabartinę Ame 
rikos socialinę struktūrą.

“Išspręskite rasių problemą, 
pašalinkite badą, parūpinkite 
padorią sveikatos globą ir “ap
sigyvenimą”, sustabdykite tar 
šą, perorganizuokite teisda- 
rystės sistemą, 
kad politika būtų kai kas dau
giau negu turtingųjų profesija 
ir baikite karą, tuomet patys 
pasijusite vėl suradę savo vai
kus”, mokė profesorius.

čekos- 
Veng- 
pran-

valdo-
Maskvai

Gaujos ir žmogžudystės
Vėl vienas Chicagos gatvių 

gaujos vadas apkaltintas žmog 
žudys te, nužudęs kitos gaujos 
narį. Suimtas ir laikomas kalė
jime be užstato “Supreme Ba
rons” gaujos vadeiva Rudy 
Part, 17 metų, gaujų sueigos 
metu nušovęs Disciples gaujos 
narį Excel Nute, 18. Sueigoje 
10017 S. La Salle St. apartmen 
to rūsyje šoko abieju gaujų na
riai. Nute su Parr susiginčijo 
ir Parr ištraukęs šaudyklę Nu
te nušovė.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTILEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJ1
DE YOUNG . VROEGH FUNERAL LEONARD FUNERAL HOME

HOME

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

PIRKIfe JAV TAUPYMO BONUS

Atsirado marijuanos 
gynėjas

Kuomet apie marijuana pil
ni laikraščiai perspėjimų ir ši 
kanapių veislė kaltinama kaip 
pirmoji pakopa į narkomaniją 
su fatališkais rezultatais, štai 
Miehigano universiteto prezi
dentas Robben Fleming, kal
bėdamas Sheraton — Chicago 
viešbutyje skaitlingam susirin 
kiniui pasakė, kad marijuana

proga klubą 
P. M. UrbaiGs 

sukalbėdamas mahh! 
Kalbėjo Cbi-

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 WEST 71ri STREET 
Ofiso telaf.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia. Ui telef. GI 8-6195

Air AN the Way 
30-fb. Limit

NOV 28

NBA
SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Paskutine data kalėdiniams- siunti
mams j užsienius siusti yra lapkričio 
28 d^ jei jie siunčiami oro paštu. Vė
liau issiuntus, peštas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatę laiku.

GRAŽIAI PAMINĖTAS 
KLUBO 10-METIS

Senasis Britanijos lietuvių 
klubas Čikagoje savo 10-mečio 
proga surengė sukaktuvini 
banketą B. Pakšto salėje lap
kričio 14 d. Dešimtmečio pla
katu papuoštoje ir perpildyto
je salėje banketo svečius j>a- 
sveikino klubo pirm. P, Rum
šą. Sukakties 
sveikino kun. 
SDB,
kiniečiu kalba, 
cagos Anglijos lietuvių klubo 
sekretorius VI. Palubeckas. 
Apie klubo darbus kalbėjo A. 
Pužauskas. Per dešimtį metų 
sirgusių narių šelpimui ir įvai
rioms lietuviškoms instituci
joms klubas yra išmokėjęs per 
5 tūkstančius aukų. Klubas yra 
Lietuvių' Fondo narys su 700 
dolerių. Londono universite
tui užprenumeruota “Encyclo
pedia Lituanica”.

Klubo steigėjai ir nusipelnę 
klubo veikloje asmenys buvo 
pagerbti ir apdovanoti lietu
viškomis knygomis. Jas gavo: 
B. Paliulis, St. Matulis, K. Ro- 
žanskas, P. Rumšą. J. Kiburas 
ir A. Pužauskas. Banketo da
lyviai buvo vaišinami A. Stro- 
pienės skaniai pagaminta va
kariene.

Virš 50 patrulių saugos 
Gabriui — Green pastatus 

Pagarsėjusiam kaip krimi
nalo perykla Cabrini-Green 
apartmentų pastatynui saugoti 
paskirtas nuolatinis policijos 
vienetas iš 1 leitenanto, 7 ser
žantų ir 47 patrulių. Jų parei
ga bus kontroliuoti visus tų 
dangoraižių elevatorius ir kori 
dorius nuo rūsių iki viršaus. 
Gabriui - Green apylinkėje 
įvyksta užpuldinėjimų ir įvai
rių sunkių nusikaltimų dau
giau, kaip bet kuriose kitose 
miesto dalyse, šiame namų 
komplekse gyvena virš 57 tūks
tančių žmonių, beveik vien 
juodžių.

MASKVA. — Sovietų muzi
kas, garsus dirigentas Kiril Kud- 
rašin pareiškė Beethoveno gi
mimo 200 metų sukakties pro
ga, dabartinė vakariečių muzi
ka bando išreikšti mašinų gy
venimą ir vartoja triukšmingas 
garsų kombinacijas, kurios su
grįžta į tuos žmonijos laikus, 
kada primityvūs žmonės nemo
kėjo kalbėti. •

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

Su si rinkim y ir parengimų

649 East 162nd Street
South Holland, Illinois

10821 S. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

kitose Chicagos dalyse ir prie.Turime šermenims vietos 
miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

Direktoriai

EUD
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas; LAfayette 3-044(1

— Chicagos Liefuvię Našliu, Naš- 
liukiu ir Pavieniu Klubas rengia links
mą šokių vakarą šį šeštadieni, lapkri
čio 28 d., 7 vai. vak. Hollywood salė
je, 2417 W. 43rd St. šokiams gros 
George Joniko orkestras, veiks baras 
ir bufetas. Valdyba ir Komisija prašo 
visus narius ir svečius gausiai daly
vauti. M. Urbelis, rast.

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos eilinis narių susirinkimas 
Įvyks penktadieni, lapkričio 27 d. 8 v. 
vak. Hollywood Inn svetainėj, 2417 
W. 43rd St. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug visokių reikalų ap
tarti.

Eugene Strungys, ntrt. rašt.

23 Metu Mirties Sukaktis

STANLEY WELTCKA
Gyvenęs Chicagoje

Mirė 1917 m. lapkričio mėn. 25 dieną, sulaukęs 51 me
tu amžiaus. Gimė Lietuvoje, Zarasų aps., Dūkšto vis., Ka
niūkų kaime.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse 1917 m. lap
kričio mėn. 29 dieną, Wefičkq sklype.

Paliko nuliūdę: žmona Sofija, pagal tėvus Zelbaitė, 
duktė Berflicc, posūnis Stanley Karpis ir marti Evelyn, pus
brolis Frank Warneckis ir kiti giminės bei drangai.

Lietuvoje tiko liūdintis brolis. Juozas ir šeima, 2 sese
rys: Mikalina ir Veronika bei kiti .giminės.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirši
me. Tu pas mus jan nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vė
liau pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

tieka: žmona, duktė, posūnis, marti ir giminės.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktoriųfe

Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO .
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

• ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phoner YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 24001

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-357Z

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-U39

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) j

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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KETURIŲ ŠIMTŲ METŲ LIETUVIŲ 
GIESMYNO SUKAKTIES MINĖJIMAS

Pirmosios lietuvių giesmės (11) buvo su gaidomis 
atspausdintos Martyno Mažvydo 1547 metais išleistoj

- ■. v--: knygoje —- Catechlsmusa prasty szadei. — Pirmojo Gies-
•* myno pirmoji dalis, 1566, ir antroji dalis 1570 metais, 

- --------------paruoštos Martyno Mažvydo, išleistos Karaliaučiaus lie
tuvio ev. liuteronų parapijos kunigo Baltramiejaus Vilen-

• to, Karaliaučiuje.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Raikia

i REGISTERED STYLIST

All girl barber shop.

5—6 days a week.

DE 7-5727

REAL ESTATE.
S-™ - • w I 1 ■ I ‘-***1 ■ ' — -IL ■ —

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

Sakoma, gera knyga žmo
gui gali būti draugas ir paly
dovas per visą gyvenimą, bet 
geras giesmynas siekia ir už 
gyvenimo ribų. Taigi, pirma
sis giesmynas iš 1570 metų sa- 
5'0 krikščioniškos tiesos lietu- E * - - a - ■ ‘ • - • ’ . - •

jĮ-išku žodžiu. įpintu meliodi- 
joje, buvo brangi dovana lie- 
tuviams. .. ‘;
; Tai pirmas pilnas giesmy
nas,’ tūrrjau 135 giesmes, tin
kančias visiems metų sekma
dieniams ir šventėms'. Gies
mes .pradėjo- rašyti trys Kara
liaučiaus Albertinos Universi
teto profesoriai, lietuviai Ra- 
polipnis, Kulvietis ir Kyrtafo- 
ras. Jų paraginti teologijos 
studentai, jau pagauti kūrybi
nio entuziazmo, tapo lietuvio 
tos rąstijos pradininkais. Jų 
.tarpe bene žymiausias, Marty
nas Mažvydas, surašė apie 70

$5,000 minimum 
2 year certificate 

5%%

$1,000 minimum 
1 year certificate

Savings insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

----....- ----------------- ----- -~------- -- --- - - .
MOVING — Apdraustas pęrkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

■———J — L I) —'A 1 ''
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■^1,000 minimum

giesmių, o draugai sudėjo tiek 
pat. Savo sukurtas giesmes at 
siuntė ir du ev. reformatų ku
nigai Šeduikionis ir Marcianus 
iš I). Lietuvos.

Tai bendrai jie dėjo pama
tus lietuviškam giedojimui. Jų 
pradėtas darbas, vėliau kiek 
taisomas ir tobulinamas, buvo 
pasekamas vėlesnių giesmy
nų leidiniuose. Kai kurios 
mažvydinės giesmės giedamos 
ir dabar.

Kartu su kūrybiniu darbu 
lietuvių kalba tapo ištobulinta, 
kilo į kultūrinę viešumą. Be
raštei tautai atsivėrė naujos 
pažangos galimybės. Lietuvio 
savijauta augo, jo atsparumas 
stiprėjo. Tuomet tai ypač rei
kalinga, nes po 1559 metais 
pasirašytos Liublino sutarties 
Lietuvon pradėjo veržtis len
kų aristokratinė Įtaka.

Lietuvių Protestantų Tarybos Komisijos nuotrauka. Šiai Komisijai pavesta 
suruošti pirmojo lietuvių giesmyno 400 metų sukakties minėjimą. Iš kairės 
į dešinę _  Kun. Jonas Pauperas, Ziono Liut. Lietuvių Parapijos klebonas,
kun. Stasys Neimanas, Lietuvių Ev. Reformatų Bažnyčios Generalinis Su
perintendentas, kun. Kostas Burbulys, lietuvių metodistų kunigas ir kun. 
Ansas Trakis, Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Senjoras prie stalo 

su giesmynais — Iš praeities iki dabarties. ___/
 

Spausdintas žodis lietuvių 
tarpe greit plito, greit pasiro
dė ir knygos pasaulinio turi
nio: iki to paties 16-jo šimtine 
čio galo jau buvo atspausdinta 
apie 30 įvairaus turinio knygų.

Lėta, bet tvirta pažanga for
mavo kaimiečio buitį iki tokio 
laipsnio, kaip kunigas Kristi
jonas Donelaitis juos aprašo 
savo poemoje Metai.

Visoje tautos rezistencinės is 
torijos eigoje lietuviška knyga 
liko gyvastingumo šaltiniu. 
Kentėjo dėl jos knygnešiai, bet 
jie laimėjo.

O šiandien, kokiame žemy
ne lietuvių bebūtų, visur jau 
išdygo spaustuvės, leidžiamos 
knygos tįsti tautos ryžtą, kartu 
paveikti jaunąją generaciją, 
kad spręstų laiko problemas 
saviškių požiūriu.

Svarbu šią 400 metų Gies
myno sukaktį švęsti ir Čikago
je, kur šio šimtmečio pradžioje 
daugiau 'buvo atspausdinta 
knygų negu Lietuvoje, kaip 
rodo platinimo katalogai, ži
nomiausias platintojas bene 
buvo Jonas Kulis, čikagiškis.

Malonu, kad galime sukak
ties parodą suruošti plačiai ži
nomame Balzeko Lietuvių Kul 
tūros Muziejuje, 4012 So. Ar
cher. Čikagoje, kur knygos 
Įvairių šimtmečių rūpestingai 
prižiūrimos. Giesmynų paro
da — Iš praeities iki dabarties 
— bus iškilmingai atidaroma 
1970 m. lapkričio 29 d., 5 vai.

Komitetas

H S CHICAGO S IRI 
^APYLINKIŲ Į

Ulinojuj 6% gauna pašalpą
Jei šelpiamųjų skaičiai ir to

liau taip didės kaip iki šiol, 
tai 1972 metais Illinojus šalpos 
reikalams turės išleisti 1 bili
joną ir 200 milijonus dolerių; 
šiemet išleidžia $856,000,000. 
Ypatingai sparčiai daugėja šel
piamųjų vaikų skaičius, pra
neša viešosios šalpos direkto
rius Harold Swank.

Swank nurodė, kad iš šal
pos gyvenančiųjų skaičius per 
praeitą spalio mėnesį buvo 35 
nuošimčiais didesnis kaip per 
tą patį mėnesį 1969 m. Bendrai 
šalpai per šį spalio mėnesį iš
leista 50 nuošimčių daugiau 
kaip per spalio mėnesį pernai.

Tokią ar kitokią valstybinę 
i šalpą Ulinojuj gauna 680,000 
arba 6 nuošimčiai gyventojų.

Vėjo — šalčio faktorius
Visi stebisi dėlko praeitą 

sekmadienį, kai termometrai 
rodė dar virš 20 laipsnių aukš
čiau nulio, buvo nepakenčia
mai šalta. Tatai priklauso nuo 
vėjo: juo smarkesnis vėjas,

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS 

juo aštriau odą svilina šaltis, 
nors ir nebūdamas toks šaltas. 
Pavyzdžiui, Wrigley Field lo
šiant futbolą žaidėjai negalėjo 
ištverti šalčio, nors tempera
tūra buvo dar gerokai aukš
čiau 20 laipsnių, bet vėjas pū
tė po 25 mylias per valandą, 
kas buvo lygu kaip kad tempe
ratūra būtų 15 laipsnių žemiau 
nulio. Tokia šalčio ir vėjo 
kombinacija vadinama šalčio 
indeksu arba šalčio faktorium. 
Žinant kokią lauke temperatū
rą rodo termometrai ir kokio 
stiprumo yra vėjas, galima ap
skaičiuoti šalčio poveikį į žmo 
gų. Tokias chartas yra nustatę 
Amerikos Meteorologijos Dr- 
ja, Oro biuras ir JAV Armija.

TRUMPAI "H

— Naujienose galima gauti 
Stefanijos Rokienės Grįžimo Į 
Laisvę II-ją dalį. Tai nepap
rastai įdomiai paruošti Sibiro 
tremties užrašai. “Vilties’’ 
leidinys. 526 psl., kieti virše
liai. Kaina $6.00. Kas skaitė 
pirmąją dalį, tai mielu noru 
perskaitys ir antrąją.

— Kristina Pųčinskytė, bai
gusi Kennedy ąukšt mokyklą 
labai gerais pažymiais ir dėl to 
atžymėta mero Richard J. Da 
ley 500 doL stipendija, Illi
nois valstijos sen. John J. La
nigan (R-27) rekomneduojant 
gavo 4 metų valstybinę stipen
diją studijuoti bet kuriame vai 
diniame valstijos universitete. 
Studijuoja matematiką, anglų 
kalbą, psichologiją ir pedago
gika Northern universitete, De 
Kalb, III. Jos tėvas teis. Danie
lius Pučinskis gyvena Chica- 
gos pietvakarių apylinkėje.

— Amerikos Lietuvių Tary
ba, 6818 So. Western Ave., Chi
cago, III. 60636, pavedė specia 
listams nufotografuoti Lietu
vių Tautos genocido parodos 
eksponatus ir padaryti jų skai 
dres. Skaidrių komplektas kai 
nuo j a 50 dol. Alto biure taip 
pat yra gaunamas parodos ka
talogas anglų kalboje, pava
dintas “pažink savo priešą ko
munizmą”.

— Albertas J. Juškus ir Kęs
tutis Laskauskas, Baltimore, MD 
vadovauja vietos Lietuvių ra
dijo valandaiWFMM 93.1 mgc. 
stotyje sekmadieniais 10 - 11 
vai. šis puikiai vedamas lietu
vybės židinys atšventė 22 metų 
veiklos sukaktį; A. J. Juškus 
yra miesto ugniagesių kapito
nas ir superintendento pava
duotojas.

— Frank Zapolis, Evergreen 
Park, HL lietuvių liaudies me
no puoselėtojas parašė ir išlei
do anglų kalba knygą “Lithu
anian Christmas Trees Orna
ments” Knyga gaunama pas 
autorių, kainu o ® f dol., su 
persiuntimu — .50 dol.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

ENGINEER
STATIONARY ENGINEER

Licensed for high pressure boiler. Oil 
and gas fired. Knowledge of ammonia 
refrigeration helpful. Permanent po

sition. Paid vacation and other 
benefits.
APPLY

WARD BAKING COMPANY
5659 So. LaSALLE

NO 7-5900
An equal opportunity employer

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

CARRY - OUT RESTAURANT
Excellent South suburban location. 
Established business. 75 x 125 foot 

lot, building and all equipment.
Owner must sell.

Call NORM, 779-4555

SKUBIAI IR GALUTINAI parsiduoda 
Brighton Parke gera ir pelninga ta

verna su mūriniu pastatu.
Teirautis tel. 247-4698.

FURNITURE AnKfIXTUREŠ~
Rakandai ir {rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

<0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

— Amerikos Lietuvių Stu
dentų S-gos suvažiavimas įvyks 
lapkričio 26 —f’ŽJ? d. Pick-Car-j 
ter-viešbutyje, 9-th & Prospect j 
St. CIevelande. Kongrese bus 
paliesta ne tik studentų, bet ir 
lietuvių jaunimo reikalai. Są
jungos pirmininku yra Anta
nas Kalvaitis.

— Dail. Kazio Žoromskio dar; 
bų paroda įvyks gruodžio 1 
20 d. So. Orangėf N. J. Seton1 
Hali universitete, kuris yra! 
tos parodos rengėjas.

— Didžiausia 1971 metų nau
jiena spalvotos televizijos apa
ratuose tai pats lengviausias 
stočių nustatymas. Lig šiol 
norint pakeisti stotį, reikėjo 
sukti stočių derintuvą, o pas
kui dar kitu nustatymu page
rinti. Dabar kiekviena stotis 
turi savo visai atskirą spaustu
ką. Jį vieną ir tereikia paspau 
sti. Daugiau nieko! Tie spal
voti TV aparatai vadinasi Syl
vania. Jie vieni tą gerąjį išra
dimą ir turi. 0 Gradinskas 
yra vienintelis lietuvis Sylva
nia pardavėjas. Jo adresas: 
2512 W. 47th St, Chicago, Ill. 
o tel. FR 6 — 1998.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

ITATt MUI

GA 4-8654 INIDRANC^

State Farm F<e and Casualty Company

■ -.................... ....

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 
________  J
---------------------- -—. „ ... ....

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS m LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

JUOZAS (JOE) JURAITE Į
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus. Volvus. Mercedes. Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd SL 

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX 

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

RESTORANAS—VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
irėigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43.000.

11 BUTŲ MŪRAS. 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC. INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje.
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

111 j """..

K. E R I N G I S
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

UŽTIKRINTAS PIRKINYS
5248-50 So. ASHLAND AVE.

4 butų ir 2 krautuvių pajamų nuosa
vybė. $9,000 metinių pajamų. Pra

šomoji kaina $36.500.
TEIRAUKITĖS
tel. 776-4432

TERRA 
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms. 
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
V —*

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek REpublic 7-1941 
». , /

APDRAUDŲ

J. B A C E

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
VI č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 
... ......................ui ui..... . ...... ...........

/----------------------------------1
A. A U INSURANCE & REALTY

A- LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigus automobiliu draudimai, 

b________________________________ /

SIUNTINIAI

Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas (vairių pro- 
kig. Automobiliai, Šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

•NAUJIENOS1 KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

LAIMĖ BŪTI SAVININKU
PUOŠNUS 4 BUTU mūras, Brighton 

Parko rinktinėje vietoje. Čia yra vis
kas ka nori geras pirkėjas.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsimu

PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu sūdymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29,500.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš gerų rankų. Marquette Par
ke. $44,000.

2 BUTŲ, 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti musu. 
S19.600.

PAJAMŲ MŪRAS. Švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin
ka — 525,000.

2 BUTU 18 metų mūras. Ąžuolo me
dis, modernios kabinetų virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildymai, garažas, 
arti musu — naujam Marquette Par
ke. $37,800.

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

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas.

NORVILĄ
real Estate and builders

2658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu, aluminijaus langai, 2 au
tomobilių garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. $18.900.

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės, 2 automobilių garažas, Mar
quette Parke. $32,000.

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu, alumin. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43 000

4’ PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai Ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


