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11SOVIETŲ AVIACIJA EUROPOS FRONTE |

HEIDELBERG. — Nato valstybių karo vadai susirūpino 
nauju Sovietų Sąjungos pagamintu modernišku kovos lėktuvu 
Mig-23, kuris neseniai pasirodė sovietų aviacijoje. To lėktuvo 
sovietų valdžia dar nedavė savo satelitams Varšuvos pakto vals
tybėse, tačiau sovietų eskadrilės juo jau pradėtos aprūpinti. Va
karų žvalgyba dar nežino Mig-23 apginklavimo ir kitų savybių, 
tačiau žinoma, kad jis skrenda tris kart greičiau už garso greitį 
ir, pagal sovietų aviacijos žurnalus, yra sumušęs visą eilę greičio 
rekordų. Kaip žinoma, neseniai mirė to lėktuvo konstruktorius 
gen. Mikojanas. žinoma ir tai, kad Mig-23 nešioja kelių rūšių 
raketas, jų tarpe iš oro žemėn raketas.

------------- -----------5 £---- ----- c----------- z
MADRIDAS. — Ispanijos baskų teismas sukėlė Ispanijoje po

litinę krizę. Franco kabinetas posėdžiavo ir paskelbė, kad šešiems 
mėnesiams yra suspenduojamos pilietinės laisvės ne tik baskų 

' provincijose, bet ir visoje Ispanijoje. Policija dabar galės laikyti 
: be teismo sprendimo įtariamuosius kalėjime iki 6 mėnesių. Anks- 
.čiau buvo reikalaujama, kad policija per 72 valandas gautų teismo 
Į sprendimą. Iki šiol policija suėmė apie 200 asmenų, ryšium su 
l demonstracijomis dėl baskų teismo. Nors režimas visus kritikus 
vadina teroristais ir komunistais, prie nepasitenkinusių prisksi- 

I tomi ne tik kairieji sluoksniai, bet ir katalikų bažnyčia bei ispanų 
intelektualai.

I

Iki šiol Nato pakto aviacija, 
nors turėjo mažiau lėktuvų už 
Varšuvos paktą, tačiau tie lėk
tuvai buvo greitesni, galėjo to
liau skristi ir nešti geresnius 
ginklus. Naujų sovietų lėktu
vų įvedimas šį pranašumą panai
kina. Sovietai turi Varšuvos 
pakto jėgose 2J40 lengvų bom
bonešių, 1,300 naikintuvų ir ata
kos lėktuvų, 2,000 naikintuvų 
gynybai ir 400 žvalgybos lėktu
vų. Nato ’jėgose yra 16 leng
vųjų bombonešių, 1,400 atakos 
lėktuvų, 350 naikintuvų ir 400 
žvalgybos lėktuvų. Pripažįsta
ma, kad vakarai turi geresnį per
sonalą, geriau paruoštus lakū
nus.

Centrinės Europos Nato jėgų 
vadai siekia sustiprinti oro gy
nybos tinklą, alarmų sistemą ir 
priešlėktuvines jėgas. Amerika 
neseniai atvežė į Vokietiją dvi 
naujas raketas: “Chapparal”, 
kurios vežiojamos vikšrinio šar- 
vuočio, turi 32 raketas vienoj e 
baterijoje; „ Jos skrenda virš 4 
mylių atstumą^ Tas raketas pa
remia /‘Vųlcąn” baterij ps, ku
rios susideda iš šešių vamzdžių 
pabūklų,., kuri e šaudo 25 mm. 
kalibro (šovinius, po 3?000 per mi
nutę iki .p,000 pėdų. nuotolyje. 
Septintoji Amerįk.os armija be 
šių ginklų turi nemažai. Hawk 
ir .Nike-Hercųles raketų, kurio
mis saugomas fronto užnugaris.

Naujų sovietų lėktuvų įvedi
mas dar. sustiprins ginklų lenk
tynes. Vakarai jau stiprina sa
vo gynybos sistemą ir. stengiasi’ 
sumažinti lėktuvų skaičių skir
tumą. Sovietų Sąjunga turi Eu
ropos fronte 3,940 lėktuvų, o Na
to sąjunga tik 2,166 lėktuvus.

Nustatė kvptas 
plieno bendrovei

kos plieno bendrovė US Steel 
Corp, apkaltino teisingumo de
partamentą, kad tas norįs nu
statyti bendrovei kvotas, kiek ji 
turi priimti į darbus negrų. Tei
singumo departamentas padavė 
bendrovę į teismą, kaltindamas 
ją negrų diskriminacija Birming- 
hame, Alabamoje. Departamen
tas pareikalavęs, kad bendrovė 
skirtų 50 nuošimčių visų savo 
fabriko raštinės ir įstaigų dar
bų negrams. Korporacija tą rei
kalavimą atmetė.

US Steel prezidentas E. Gott 
nurodė, kad jo bendrovė skrupu
lingai laikosi visų įstatymų ir 
priimdama darbininkus nedaro 
skirtumo tarp rasių, religijų, 
tautinės kilmės ar lyties. Tačiau 
teisingumo departamento rei
kalavimai pralenkia įstatymų 
numatytas ribas. Reikalaujama 
proporcija yra didesnė už bal
tųjų ir negrų proporciją Jeffer- 
sono apskrityje, Alabamoje.

Teisingumo departamentas į 
teismą traukia kelias darbinin
kų unijas, kurios irgi prisidėju
sios prie negrų diskriminacijos.

IŠ VISO PASAULIO

; Pittsburgh, Pa. policininkai demonstruoja, kaip jie
klo pluošto dubenį, o tas įstatomas į smėlio pripiltą masins priekabą, šie įrengimai taip'sukonstruoti, kad sprog-

I dama bomba didžiausią jėgą išmestu aukštyn, Į virsy.

SEOULAS__ - P. Korėjoje nu
skendo laivas-keltuvas su 276 
žmonėmis. Japonų žvejų laivai 
išgelbėjo tik 8 keleivius. Kitų 
ieško Korėjos karo laivai ir lėk
tuvai. r

COBURG. — Rytų Vokieti
jos kareivis nuginklavo savo ’ __ 
draugą ir perėjo sieną į Bavari
ją.
’ SAIGONAS. — P. Vietname 
prie demilitarizuotos zonos ame
rikiečių patrulis netyčia įžengė 
į savo pačių minų lauką, šeši 
patrulio nariai žuvo, du buvo su
žeisti.

PARYŽIUS. — Miesto taryba 
nutarė pavadinti mirusio de 
Gaulle vardu ’ žinoma Paryžiaus•1 U-TU. M 1 “ XT jlCMllięjllliV. V ICIlttS & U UC1 Ii d L UI A Ub pajLClOJAV, AdU ADU L ereliui J ai
aikštę 1 Etmle, kur yra ^N ežino-Į parinkta negera vieta, susirinkti reikėję ne “Saulės slėnyje”, bet

Kitas respublikonas pareiškę jog prezidentas 
tNixonas, jei šiandien būtų prezidento rinkimai, laimėtų, gal, tik

RESPUBLIKONAI. GUBERNATORIAI 
LIŪDNAI ŽIŪRI į PARTIJOS ATEITĮ
SUN VALLEY. — Idaho valstijoje vyksta 28 respublikonų 

gubernatorių suvažiavimas, kuriame viešpatauja labai liūdnos 
nuotaikos. Prie jų prisideda tai, kad dalyvauja ir šeši respubliko
nai, kurie gubernatoriaus vietas pralaimėjo praėjusiuose rinki
muose, Jie kaltina prezidentą Nixoną ir jo liniją dėl savo pra
laimėjimo. Vienas gubernatorius pareiškė, kad šiai konferencijai

mojo Kareivio kapas ir Triumfo j “Mirties slėnyje” 
Arka. Nors vyriausybė skatino ------

Dešimtyje didesniu Amerikos valstiją jį nugalėtu ■imti vienbalsiai, da vardą; kei- ^^vi; . \ .....
timo kilo smarkūs ginčai. Kai
trieji atstovai, protestavo prieš, 
vardo pakeitimą.

< JOAQUIN. — Texas mieste
lyje nuo bėgių nuėjo traukinys 
ir paskleidė nuodingas, viename 
vagone /buvusias, dujas. Gy
ventojai tuoj buvo iškraustyti.. 
Keli gaisrininkai apsinuodijo ir 
buvo paguldyti ligoninėn.

NEW YORKAS. — NYT laiš
kų skyriuje kunigas Peter Chase 
kviečia užmiršti nepalankius at
siliepimus apie Pakrančių Sargy
bos klaidą ir prisiminti visus 
gerus darbus, kuriuos ta Pa
krančių Sargyba atliko ir atlie- į 
ka.
. MILANAS. — šiandien Milą- kos šviesoje reikia vertinti ir 
no universitete vyksta didelės (prezidento paskyrimą į iždo se- 
demonstracijos prieš , policijos 
žiaurumą. Vienas studentas šeš
tadienį žuvo. Virš 50 buvo su
žeistų. Darbo unijos skelbia 
streikus. Demonstracijos pra
sidėjo dėl baskų teismo Ispani
joje.

CAPE KENNEDY. — Karo 
aviacija išbandė paskutinę dau
giagalvę Minuteman 3 raketą.

TOKIJO. — Komunistinė Ki
nija paskelbė įspėjimą Ameri
kai, kad ši nesirengtų pulti šiau
rės Vietnamo. “Mes įspėjame 
Amerikos imperializmą: nepa
darykite klaidos, gerai apskai- 
.čiuokite”. Amerikos puolimai 
šiaurės Vietname esą Kinijos 
provokavimas.

TAIPĖJUS. — Tautinės Ki
nijos radijo direktoriaus pava
duotojas suimtas. Jis jau daug 
metų buvęs komunistinės Kini
jos šnipas.

SEOULAS. — ‘Pietų Korėja 
ateinančiais metais pirks Ame
rikoje 400,000 tonų ryžių. Tiek 
pat numatoma įsivežti iš Japoni
jos.

L WASHINGTONAS. — Ato
minės Energijos Komisija skel
bia, kad šeštadienį Sovietų Są
jungoje, po žeme, buvo susprog-

1 dinta stipri branduolinė bomba.

demokratas kandidatas.
Washington© gubernatorius 

Dan Evans pareiškė, kad vyriau
sybė pasirinko rinkimuose klai
dingą “tvarkos ir įstatymų” šū
kį. Gub, Miliken iš Michigano 
pasakė, kad prezidentui reikią 
skubiai vienyti, o ne skaldyti 
tautą, jei jis nori laimėti 1972 
mėtų rinkimus. Vyriausybės li
niją gynė tik Kalifornijos Rea
gan ir Floridos Kirk, nors jis 
pats rinkimus pralaimėjo. Indi
anos gub. Whitcomb pareiškė, 
kad Nixonas turėtų Indianoje 
sunkumų, nors 1968 metais jis 
čia gavo nemažą daugumą.

šioje nepasitenkinimo ir kriti- 

kretotiaus vietą seno demokra
to, buvusio Texas gubernato
riaus John Connaly. Ekonomi
niai klausimai šiuo metu yra 
Amerikoje labai svarbūs. Iždo 
sekretorius Kennedy siūlęs pre
zidentui pasitraukti tuoj po la
pkričio mėn. rinkimų, kada pa
aiškėjo, jog balsuotojai ima nu
sisukti nuo vyriausybės politi
kos. Didėjanti infliacija ir di
dėjanti bedarbė sudaro vyriau
sybei nemažą pavojų.

Naujas iždo sekr. Connally 
yra senas buvusio prezidento 
Johnsono draugas ir rėmėjas. 
Jis yra advokatas, buvęs karo 
laivyno karininkas. Preziden
tas Kennedy buvo jį padaręs lai
vyno sekretoriumi. Connally bu
vo sužeistas, kada Lee Harvey 
Osvaldas nušovė prezidentą Ke
nnedy.

Demokrato paskyrimas į res
publikonų vyriausybę laikomas 
politiniu gestu Texas gyvento
jams ir Amerikos demokratams. 
Gal Connally geriau sugebės pa
traukti demokratų dominuoja
ma kongresą į Nixono pusę.

Connecticut© universitete 
padegamoji bomba sužalojo RO- 
TC (karinio apmokymo) pastatą.

ragina
.. kovoti prieš Maskvą

NEWTON. — Karingosios 
Amerikos žydų “Gynybos Ly- 

WsRR gos” vadovas rabinas Meir Ka- 
hane su pasitenkinimu sutiko 

La liną teroristu padėtą bombą. Ji įdedama į sutvirtinto sti-. Žinia, kad sovietu kultūros mi
šias priekabą, šie Įrengimai taip sukonstruoti, kad soros- nisterija at§aukė’ Bolšoi baleto 

ir operos gastroles Amerikoje. 
Jis tačiau pareiškė, kad to nega
na, Amerikos žydai turėtų spau
sti vyriausybę, kad ji visai nu
trauktų kultūrinius ryšius su 
Sovietų Sąjunga. Jis ragino vi
sus žydus pradėti naują, stip
rią kampaniją už žydų išlaisvi
nimą Sovietų Sąjungoje.

Galimas daiktas, kad Sovietų 
Sąjunga turėjo kitų apskaičia
vimų atšaukdama Bolšoi teatro 
kelionę į Ameriką, nes kitos trys 
numatytos sovietų grupės žada 
atvykti, kaip buvo numatyta. Jos 
yra; 100 asmenų. Sibiro šokė
jų if' dainininkų grupė iš Oms
ko, Osipovb balalaikoj’ orkestras 
su 80 asmenų ir Dono Kazokų 
90 asmenų grupė su šokių ir dai
nų'ansambliais. Tų grupių kon
certai - yra patvirtinti sovietų 
kultūros ministerijos. -I':
• Nors sovietai dėl Bolšoi neat
vykimo kaltina Amerikos "Sio
nistų provokacijas”, yra žino
mas faktas, kad paskutinė Bol
šoi teatro gastrolė Amerikoje 
davė nemažų nuostolių. Operos 
ir baleto spektakliuose dalyvau
ja 420 žmonių, juos visus yra 
nelengva prižiūrėti ir sovietai, 
matyt, bijo naujų pabėgimų. To
dėl jie nutarė geriau visai Bol
šoi teatro neišleisti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS '

apsupta, 
ambasa- 
jei poli-

♦. Viceprezidentas Spiro Ag
new:. Čikagoj e gynė JAV kari
nių jėgų panaudojimą Kambodi- 
joje. • . Į

♦ Iš Jordano atėjo žinios, dar 
nepatikrintos, kad Jordane spro
go automobilis, kuriuo važiavo 
palestiniečių partizanų vyriau
sias vadas Arafas. Jis žuvęs.

< Brazilijos valdžia skelbia, 
kad susektas namas, kur tero
ristai slepia Šveicarijos ambasa
dorių. Visa apylinkė 
Teroristai skelbia, kad 
dorius bus nužudytas, 
ei ja pultų namą.

♦ Kongreso konferencijos ko
mitetas patvirtino 66 bilijonų 
gynybos išlaidu biudžetą. Suma 
yra 2 bil. dol. mažesnė už vy
riausybės prašytą ir 6 bil. mažes
nė už pernai metų sumą.

♦ Gynybos sekr. Laird ir šta
bo viršininkas po švenčių va
žiuos į P. Vietnamą ir į Paryžių.

♦ Sovietai paskelbė, kad jų 
erdvėlaivis jau nusileido ant Ve
neros planetos. Nusileidimo lai
kas buvęs 35 minutės.

♦ Automobilių darbo unija 
patvirtino naują sutartį su For
do bendrove. Dar vyksta dery
bos su Chrysleriu.

4- Indijos Aukščiausias Teis
mas nusprendė, kad vyriausybės 
žingsnis atimti iš buvusių In
dijos princų ir macharadžų titu 
lūs ir privilegijas yra prieš Indi
jos konstituciją-

♦ Popiežius priėmė audienci
joje Rusijos sentikių Leningra
do ir Novgorodo metropolitą Ni- 
kodimą.

♦ švedų diplomatas Gunnar 
Jarring sugrįžta į Jungtines Tau
tas, kur sausio mėnesį prasidės 
arabų ir izraelitų taikos derybos.

Laivo pagrobėjas 
nutarė sugrįžti

PHNOM PENHAS. — Kam- 
bodijoje į Amerikos ambasadą 
atėjo amerikietis ■ Alvin Glat- 
kowski, kuris su.kitu jaunu ame
rikiečiu kovo mėnesį buvo , pri
vertęs Amerikos amunicijos lai
vą pasukti į tada neutralios 
Kambodijos uostą. Kitas “Co
lumbia Eagle” laivo pagrobėjas 
Clyde McKay susidėjo Kambodi- 
joje su vienu amerikiečiu dezer
tyru ir prisijungė prie komunis
tų. Apie jo likimą žinių nėra.

Pats Glatkowski buvo prižiū
rimas Kambodijos valdžios. Jis 
buvo palaikytas kalėjime įr vė
liau laisvai vaikščiojo Phnom 
Penho, gatvėmis. Jis gyveno val
džios namuose, tarnų tarpe, o 
vėliau buvo perkeltas į viešbutį. 
Jis dažnai' pasikalbėdavo su 
amerikiečiais korespondentais. 
Dabar jis pareiškė norįs grįž
ti į Ameriką priimti jam teismo 
skiriamą bausmę. Kitos išeities 
jam nesą, kaip sugrįžti arba 
“amžinai čia pūti”.

Žada dalyvauti 
taikos daliniuose

WASHINGTONAS. — Ame
rikos vyriausybė pareiškusi Jor
danui ir Izraeliui, kad Amerika 
sutinka dalyvauti Jungtinių Tau
tų taiką prižiūrinčioje kariuo
menėje, jei tokia būtų sudaro
ma. Tokia kariuomenė turėtų 
būti sudaryta ne tik iš Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos karei
vių, kaip pasiūlė Jordano kara
lius, bet joje turėtų būti ir kitų 
valstybių kareiviai.

šis Amerikos pareiškimas yra 
politikos keitimas, nes iki šiol 
Amerika savo' lėšomis remdavo 
taikos dalinius, tačiau pati ka
reivių neduodavo. Valstybės de
partamento pareigūnai ir dabar 
galvoja, kad geriausiai būtų 
taikos priežiūros kariuomenę 
sudaryti iš nedidelių,- neutralu- 
man linkusių, valstybių.

NEW YORKAS. — Vakar die- 
nos žurnale “U. S. News and 
World Report” per visą puslapį 
įdėtas straipsnis apie Simą Ku
dirką. žurnalas chronologine 
tvarka aprašo visą įvykį ir nu
rodo, kokių priemonių buvo im
tasi, kad panašūs įvykiai nepa
sikartotų.

4-4* t*

WASHINGTONAS. — Atsto
vi] Rūmai formaliai priėmė re
zoliuciją, kuri draudžia teismams 
kištis į kongreso reikalus. Vidaus 
saugumo komitetas paskelbė są
rašą asmenų, kurie vadinami 
“radikalų oratoriais”. Sąraše 
yra 57 pavardės. Kai kurie są
raše įrašyti asmenys kreipėsi į 
teismą ir federalinis teisėjas 
.Gerhard Gesell paskelbė drau
dimą tą sąrašą spausdinti ir gar
sinti ar platinti.

Atstovų Rūmai 302 balsais 
prieš 52 uždraudžia teismams 
kištis į šį reikalą. Toks įvykis, 
draudžiąs legislatures reportą, 
yra pirmas Amerikos istorijoje.

Raporte surašyti asmenys va
dinami universitetų kalbėtojais, 
oratoriais, nariais ar rėmėjais 
karingų, revoliucinių ar komu
nistinių grupių. Ta oratorių gru
pė kalbėjo 142 universitetuose ir 
gavo už savo kalbas 102,668 do
lerius. Raportas sako, kad tos 
prakalbos yra gan svarbi revo
liucijos skelbėjų pajamų dalis.

Baskai yra karštai naciona
listinių įsitikinimų žmonės, ap
sigyvenę trijose Ispanijos pro
vincijose Biskajaus įlankoje ir 
prie Prancūzijos sienos. Respu
blikos laikais baskai buvo gavę 
1936 metais autonomiją, kurią 
Franco režimas atšaukė 1937 
metais. Nuo to laiko baskai ne
rimauja, reikalaudami autono
miniu teisiu.

Baskų teisme 6 asmenys kal
tinami nužudę ispaną saugumo 
policijos viršininką. Kiti 10 bas
kų kaltinami sukilimu prieš val
džią ir terorizmu, šešiems rei
kalaujama mirties bausmė, o 
kitų bausmės siekia bendrai virš 
700 metų kalėjimo.

Pavojingiausia režimui yra 
tai, kad ir kariuomenėje pasi
reiškė bruzdėjimas. Aukšti ka
riuomenės vadai pripažįsta, kad 
visas tas baskų klausimas bu
vo labai neprotingai tvarkomas. 
Karininkams nepatinka, kad bas
kus^ teisia karinis teismas. Ka
riuomenės štabe įvyko jau keli 
aukštų karininkų posėdžiai, ku
riuose’ buvo pareikšta kritika 
kai kurioms .’vyriausybės "ša-’” 
konis. ■" ■‘ ’ ’ ■J “‘. _ ''i'

Baskų teroristai' dar tebelai
ko pagrobtą Vokieti j bs konsulą. 
Visi tie įvykiai'atkreipė į 'Ispa- ! 
niją viso , pasaulio 'žvilgsnį. Ita
lijoje, Šveicarijoje ir Prancūzi
joje įvyko daug demonstracijų. 
Ypač Italijoje, Milane, kur- de
monstracijų metų žuvo vienas 
studentas, šis reikalas dar riė* 
baigtas. 'Ispanijos’vidaus rei
kalai persimetė į'užsienius ir tai 
dar. daugiai! "apsunkina ispanų 
režimo padėtį.

Komunistų vadai 
“naujoje kairėje” 

WASHINGTONAS, — Senato 
vidaus saugumo komitetas pa
skelbė vieno liudininko pareiški
mus komitetui. Iš tų pareiški
mų matosi, kad didelė dauguma 
“naujosios kairės” organizacijų 
yra dominuojamos komunistų. 
Liudininkas yra buvęs komunis
tas, Čikagos universiteto studen
tas, Gerald Wayne Kirk. Jis ko
vo mėnesį papasakojo senato 
komitetui, kad 1968 metų rinki
mams komunistai ir juos re
miančios grupės rengėsi išstaty
ti savo kandidatus: dr. Benja
min Spock ir žuvusį dr. Martin 
Luther King.

Amerikos komunistų partija 
buvo pažadėjusi šiuos kandida
tus remti ir jie buvo pasiruošę 
bendradarbiauti su savo sponso- 
riais.

Kirk pareiškė, kad beveik vi
sose “naujos kairės” grupėse, 
net ir moterų išlaisvinimo ly
goje, vadais yra patyrę marksis
tai.

CANBERRA. — Australijos 
kariuomenės vadas P. Vietname 
gen. Fraser greit bus pakeistas 
brigadierium Dunstanu.
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KELIŲ ATŽYGIUOJA ĄŽUOLO MOKYKLOS 
STOVYKLAUTOJAI,

šią ypsarę stovyklavę Montrealio Liet. Bendruomenės 
stovyidaviętėje "BaRij^ie".

č. Kiliulio puotr.
Skautininkas 1. Eimantas su Al. Gimantu

Visos organizacijos, sambūriai, sąjūdžiai, draugijos, klubai 
užima visuomenėje savą pozityvią vietą ir sudaro didelę jėgą tau
tinio likimo uždaviniams. Ta organizuota jėga, reikalui ištikus, 
stipriai išplaukia ir į tarptautinę areną.

Besigėrint statomąja, kuria
mąja, vykdomąja organizacijų 
veikla, tenka lygiai taip pat pa
sidžiaugti ir pastabomis, kurių 
apstu ne tik privačiuose pokal
biuose, "bet ir spaudoje. Įžval
gūs stebėtojai savo kritiškomis 
mintimis visada nori ir linki ge
riausių -rezultatų, o laikraščių 
skaitytojai organizacijų na
riai — labai, mielai, atvirai ta
riant, skaito įvairiausių nuomo
nių pasidalinimus: susikąupda-. 
mi, susimąstydami, apgalvoda
mi, užsidegdami. , r: ;

Dėlto šiomis dienomis su ma
lonumu perskaitėme dviejų au
torių (Al. Gimanto ir v. ą. L, 
Eimanto)- pasišaudymą” Kana
dos lietuvių savaitraščiuose: 
“Tėviškės, - žiburiuose” ir “Ne- 
priklausorųoje įiėtuvoje”. Abu 
straipsnius čia perteikiame iŠti-' 
sus. Pirmasis straipsnis buvo 
įdėtas lapkričio 5 “Tėviškės ži
buriuose” į(Nr.'45), antrasis — 
gruodžio 2 “Nepriklausomoj Lie
tuvoj (Nr. . 1225). Komentarų 
neturime* tik‘stebime du žurna.-. 
listus, gerbiančius abi. jų mini
mas orgauizacijas ir saugojan
čius jų orumą< , r ;
DVIEJŲpSĄJUNGŲ TRINTIS 

W ' «.*>!*•-J > i ‘' t * > . \

keista, bet didesnio bendradar
biavimo, tarpusavio ryšių tarp' 
jų kaip ir nėra. O jei kur ir 
turimi kokie ryšiai, jie labaij 
menki. Abi organizacijos viena 
nuo kitos atsiribojusios, lyg ge
ležine uždanga atsitvėrusios.

Kad kažkas kažkur yra ne
tvarkoje, jaučia abi grupės -— 
ir skautai, ir ateitininkai. Kai- 
kurję vyresnieji, atrodo, tai per
gyvena, nors ir nieko nebando 
.daryti padėčiai pakeisti. r" 
tarpu šaunesniuosiuose auga 
kažkoks .antgomzmas, nepasiti
kėjimas, priešingumas, gal net ir aiškinti, kad abu

jGRUPĖ BOSTONO SKAUČIŲ ŽIPINi
Sėdi iš kairės O. Jauniškienė, V. > rnotienė, E. Gimbutienė, I. Nenortienė, S, Su-
batienė, V. Hodges, S. Šatienė, G. Bačiulienė. Stovi: N. Snipienė, R. Veitienė, B. Skabeikienė, T.

Leyeckienė, I. Veitienė, L. .KHivlienė ir O. Ęikinienė.
D. Zikienės nuotrauka

Turėtume suprasti visi, jau
nieji ir vyresnieji, skautai ir 
ateitininkai bei jų - vadovybės, 
kad .abi sąjungos savąja verte ir 
svarbą yra lygios, vienodai svar
bios ir vienodai nepakeičiamos. 
Abiejų obalsiai, bent savąja es
me, nelabai skirtingi. Abiejų 
tikslai ir jų vykdymas pakan
kamai panašūs ir kilnūs. Gali 

Tuoj būti blogų atskirų skautų ar at
eitininkų, bet nėra blogos skau
tų ąr ateitininkų organizacijos.

I KŪČIAS

savotiška .abipusė neapykantą. 
Jau nekartą iš jaunųjų lūpų te
ko girdėti viešus ar pusiau vie
šus priekaištus,-pastabas, kad 
pyz, ateitininkai yrą tokie ir to
kie, įškąutąi— tokie ir kitokie 
ir t. t. BJogiausią kąd, stebint 
mažuosius, nejuokais susidaro 
įspūdis, jog jie ir tiki tuo, ką 
sako, o kaikada kartoja t008 
priekaištus lyg ir sū pasigėrėji
mu, su pasididžiavimu, tarsi tar-. 
darni: štai;c aš .ne toks, tokia, 
kaip tas ateitininkas, kaip toks 
ar kitoks skautas. Tai yra vi
siškai nenormali padėtis, kuri 
turėtų būti taisoma tuojau pat 
abiejose organizacijose, Kaika
da y ado vai, girdėdami tokias be

Kada prasidėjo toji savotiška į vertes kalbas, nekreipia dėme- 
kontra versija J <^šiandien būtų i

^ sunkų .pasakyti,, bet nenormali
šio, kaikada ir sudraudžia, kai- 
kuriais atvejais net ir pritaria

'padėtiš^nėbando gerėti? Kalbi- Tai irgi didžiulė klaida^ tjesiogi- 
me apie mūsų didžiausių ir svar--'i '1* ~ 1
blausių V jaunimo organizacijų,; vertingoms auklėjimo ir brendi- 
ateitininkų ir skautų, tarpusa- mo funkcijoms, asmenybės ug- 

u K^ig^ąntykiųSf, Kad-ir. kaip..būtų (dyjnjji. . . ..

nė skriauda mūsų jaunimui, jų

1 J

t
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ilTA EGLUTĖ MONTREAL!© MUSEUM OF FINE ARTS PUOŠĖ J966 M.

Kalėdiniu eglvėtę paroda muilai u į* vyksta ir šlamėt, o vyresniosios ir jau
nesniosios lietuvės skautėc papuošė vieną iš pačię dailiausiu eglučių.

jaunimo sambūriai išeivijos gy
venime-atstovauja tokioms ver
tybėms, kuriomis pelnytai gali 
didžiuotis kiekvienas išeivis lie
tuvis. f

Pažinkime geriau vieni kitus! 
šiuo o balsių vadovaujantis, gal 
ir galima-fbūių pradėti kalbą 
apie skdutų^?ąteįtinįik.ų suar
tėjimą. Prieš - metus šių eilučių 
autorius siūlė. bent vasaros mė
nesiais... pasikeisti reprezentaci
niais bftreliaiX'ir skiltimis vei- 
kiančjpšę t.stovyklose, paviešėti ‘ 
vieniems pas kitus, bandyti ge
riau pažinti ir suprasti vieni ki
tus. šiapasiūlymas, nors ir ne
buvo atmestas, nesusilaukė jo
kio pritarimo; Dar nevėlu, dar 
galimaTbandytj, nelaukiant va
saros stovyklų. Dirva.plati: ga
lima suruošti bendras išvykas, 
pąrodąs, ■ pasirodymus, minėj i- 
mus, sporto žaidynes, gal net ir 
lituanistinio pobūdžio varžybas, 
pramogasĮ-studijų dienas ir pan. 
Kiekyięnū's toks atvejis sudarys 
geriausią progą bent kiek suar
tėti, susipažinti, pabendrauti. O 
tada juk turės išnykti visi įta
rinėjimai, priekaištai, nevyku
sios pastabos, kurias kaip tik. 
daugiausia ir sukelia skautų ir 
ateitininkų organizacijų' nepa
kankama abipusė pažintis.
ARGI Iš TIKRŲJŲ TAIP YRA?

Labai produktyvus mūsų spau
dos darbininkas Al. Gimantas 
“Tėviškės žiburiuose“ bando ap
tarti, jo . supratimu, nenormalią 
padėtį, kuri atsiradusi tarp atei
tininkų ir skautų organizacijų, 
štai, jo pagrindinės mintys:

Kažkur kažkas yra netvar- 
I koje ir* tai jaučia abi grupės, 
j Iš jaunųjų tekę nugirsti vienų 
| prieš kitus viešus ar pusiau vie- 
, šus priekaištus ar pastabas. Su
sidarąs įspūdis, kad mažieji tiki 
tuo, ką sako. Vadovai, girdė
dami tokias bevertes kalbas, ne
kreipia dėmesio, kai kada su
draudžia, kai kuriais atvejais — 

j pritaria.
Negalėčiau kalbėti ateitinin

kų vardu, bet kaip skautui tebū- 
!nie leista pasakyti, kad Al. Gi- 

C manto virš minėti samprotavi- 
K ] mai, atrodo, neturi pamato, o 
a j kai kur net yrą kontradikciniai. 

Sakyti,, kad “kažkur kažkas yra 
netvarkoje” — yra tik spėlioji
mas. Vadovai, mano supratimu, 
gerai darą, kad nekreipia dėme
sio j bevertes kalbąs. Lietuviš
kas priežodis tąi patvirtina — 
vėjų ir žmonių kalbų nesugau
dysi. , \

Mažuosius galima pateisinti, 
jog jie tiki, ką sako ir veikia. Tai 
psichologija ASpektąs. Jų vaiz
duotė plati'ir dažnas jų didžiuo
jasi sayo įsivaizduotu pranašu-

Cleveland ui ir Chicagai
Cleveland© akademikas ir aka

demikai skautai rengia bend
ras Kūčias gruodžio 24 d. šv. 
Jurgio parapijos solėje. Drauge 
su akademikais laukiami ir kiti 
skautų daliniai su tėvais bei iš
tisomis šeimomis. Tad kviečia
ma ir plačioji visuomenė pa
bendrauti skautiškame pokyly
je ir jaukiai praleisti šitokį bran
gų kiekvienam lietuviui vakarą.

Sumanymas labai- naudingas. 
Juo toliau, j ųo labiau re.tėj a skai
čiai tokių šeimų, kurios pagal se. 
noviškus įpročius, tapusius pa
pročiais, šventė Kūčias savo šei
mos ribose arba retais atvejais 
kvietė artimiausius giminaičius, 
ypač vienišus, šiandien plates
nė skautiškoji šeima su iš kil
mingomis apeigomis ir lietuviš
kais patiekalais tikrai gali pa-

tenkanti bet kurių polinkių blaš
komą ar skaudžių prisiminimų 
slegiamą savo artimąjį. Skau
tiška brolystė švyti kiekviena 
kilnia proga.

Antra vertus, visi broliškos 
meilės jungiami labai sušildytu- 
me

mą tą tojų retą vakarą, šeimi
ninkės gi būtų ątpareigotos nuo 
tradicinių patiekalų gausybės 
gaminimo namie.

Ir dar vienas gerai sukombi
nuotas patogumas. Kūčios pra-' 
dedamos 9 vai. vak. kad norin
tieji galėtų prieš vidurnaktį pe
reiti čia pat j šv. Jurgio bažny
čią dalyvauti Bernelių mišiose.

Vladas Braziulis

. Chicagoje kemavietės ruo
šia Kūčias ir kviečia mielus tė
velius ir" tunto rėmėjus kartu

prie balto Kūčių stalo pakūčiau- 
ti.

Bendrai praleistos valandėlės 
šio vakaro rimtyje, tikime, su
jungs mus, lyg vienos šeimos 
.narius, tvirtais vienybės ryšiais.

Kūčios ruošiamos šį sekma
dienį, gruodžio 20 d., 5 vai. va
karo Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje.

Kadangi į šias kernaviečių
' ruošiamas Kūčias kasmet atvyk

sta daug svečių, kurių ir norė
damos nebegalime sutalpinti, 
šiemet atvykusiuosius galėsime 
priimti ir susodinti tik su iš
siųstais laiškuose kvietimais.

Sulaukę Jaunimo Centro pra
plėtimo, tikimės, galėsime ir dau
giau dalyvauti norinčiųjų pasi- 
^vięgti, p ,

Kernavės skaučių tuntas

skautiškos dvasios plasnoji-

■0
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ALGIRDO VĄJTEKALČ1O VADOVAUJAMAS MINDAUGO 
DRAUGOVĖS SKAUTŲ DRKSŠTRAŠ "MIŠKO BROLIAI" ’

atlieka meninę Lietuves kariuomenės šventės minėjimo dalį.
- : K. Sragauskg nuotrauka^..-;,;

’NAUJIENOS" KIEKVIENO 
’ H DARBO ŽMOGAUS " ‘

-’ DRAUGAS IR BIČIULIS
A

mu, nes tai, tjir būt, išplaukia iš 
pačios vaikystės. .‘Tačiau aš esu 
tikras, kad tokios jaunųjų prieš 
vieni — kitus pastabos ar prie
kaištai nėra vadovų ar vyresnių
jų Įkvėpti. /Taigi tose bevertė
se mažųjų ar jaunųjų kalbose 
neįžiūrėkime tragedijos.

Žinoma, vadovai nereikalin
goms kalboms pritarti negali. Be 
jokio vadovų dėmesio šis nege
ras įprotis*, jei jis ir būtų, iš
nyks. Įvedus akciją prieš tai, 
galima būtų kartais susilaukti 
priešingų rezultatų. Juk šiais 
laikais labai populiarus priežodis 

užgintas vaisius skanesnis.
Pagaliau Al. Rimantas siūlo 

pradėti bendrą kalbą apie ateiti
ninkų jr skautų organizacijų su
artėjimą, nes, jam atrodo, kad 
jos yra atsiribojusios, lyg gele
žine uždanga atsitvėrusios.

Nepirmus metus tenka dirbti 
ir stebėti organizacijų veiklą. Ne 
kartą teko dalyvauti organiza
cijų bendros veiklos vyksme. Su 
malonumu prisimenu pernai To
ronte skautų ir ateitininkų su
ruoštą įspūdingą akademiją kun. 
A. Saulaičiui pagerbti. Nema
čiau tarp šių organizacijų pra
rajos. Todėl,” manau, gal nebū
tų reikalingas peršamasis dirb
tinis suartėjimas. Tose orga
nizacijose dažnai yri tas pats 
lietuviškas jaunimas ir tai orga
nizuotas jaunimas. Gal daugiau 
reiktų nukreipti mūsų akis į tą 
neorganizuotą jaunimą ir kitas 
ydas.

Atrodo, kad yra gera, jei šios- 
dvi organizacijos veikia atski
rai. Dažnai tatai paskatina ri- 
valizaciją, kuri veiklą tik su
aktyvina. <

Gal šioj vietoj prisimintina, 
Lietuvoje prieš II pasaulinį ką
rą bandytas įvesti “kariuome
nės ir visuomenės susiartinimo’’ 
šventes. Atrado, jos niekad ne
buvo populiarios, nes dirbtinės. 
Juk kariuomenė ir visuomenė 
buvo tie patys žmonės ir koks 
ypatingas susiartinimas mums 
buvo nereikalingas.

t. s. L. Eimantas1
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It even cocoes with its wn special gift 
ear dope; Choose from four different 
designs. _ 'į ’ ;

Wkax’s macs, nor there’s a bonus inter
est rate on all ILS. Savings Bonds—for E 
Beads, %% ▼hen bold to maturity of 5 
years 10 months (4% the first year). That 
extraJdj %, payable as a bonus at matur-

are tafe. H Int, jfnW, ar de<ro*td, 
werepUcetbem. WWt> titled, they cm be 
cąthed ac yaur bank. Tix •v’ deferred ? >

l&er they open die toys and the ties and

1, 1970 •«. 'with a comparable ienprpye-

08 £•

1739 So. Halsted Street

It wiU help fili 2.-stocking this year. And 
a wallet in the years to come.

Wcb stock in America

Chicago, III 60608

2 — NAUJIENOS, CHICAGO &, ILL.— WEDNES., DECEMBER 16, 1970



JĖGŲ TELKIMAS LIETUVOS LAISVEI
Dr. Kazio Karvelio Vliko seime skaitytas referatas 

toriui paruošti apdairiai sureda-(Tęsinys)
Išimtinoje, bet labai reikšmin

goje padėtyje yra Sovietų Są
jungos, o kartu ir okupuotos 
Lietuvos intelektualai bei kito
kį specialistai, kurie vienokiomis 
ar kitokiomis progomis atsto
vauja užsienio konferencijose 
Sovietų Sąjungą. Tai Milovan 
Džilo “Naujoji Klasė”, kuri iš 
komunizmo daugiausia gauna, 
bet juo daugiausia ir nepaten
kinta. Komunizmu nepatenkin
tųjų ten nepaprastai daug, bet 
labai mažai galinčių bent žodį 
pasakyti prieš. O ši grupė gali, 
nes jai ypatingai pataikaujama. 
Jie reikalauja to pačio, ko ir mes: 
laisvės ir teisių. Tai dinami
tas, kuris susprogdino jau daug 
imperijų, štai kodėl mes turi
me stengtis sueiti į kontaktą 
su jais ir nors morališkai juos 
paremti, ši klasė pakol kas yra 
vienintelė, bet rolė yra labai di
delė, kadangi kiekvienai valdžiai 
daug sunkiau kovoti su vidiniais 
priešais negu išoriniais. O ko
ordinuota veikla iš vidaus ir iš
orės gali išsprogdinti pačią So
vietų Sąjungą.

Išsiryškinus svarbą šiandieni
nėse sąlygose Lietuvos laisvės 
jėgų ir nustačius, kad tinkamiau
sia imti pagrindu mokslo darbuo
tojus išeivijoje, tenka ieškoti 
priemonių juos užangažuoti šiam 
darbui. Siūlyčiau Vliko sekre-

guotą asmeninį laišką, prašant 
juos atitinkamomis progomis iš
kelti rusiškojo komunizmo pavo
jus žmonijos demokratinėms 
laisvėms, panaudojant Lietuvos 
okupacijos faktus, kaip ilustra- 
cinę medžiagą, čia gali būti nau
dojama Lenino kalbos tautybių 
klausimu, Komunistų Partijos 
suvažiavimų pasisakymai ir kaip 
antitezė reali Lietuvos rusini
mo politika per mokyklas, ekono
minis išnaudojimas bei užimtų
jų kraštų bei satelitų diskrimi
nacija sovietinėje sistemoje. 
Toks laiškas, gautas iš Vliko pir
mininko, neabejotinai sudarytų 
tam tikrą ryšį tarp Vliko Ir kal
bamo mokslo darbuotojo. Tuo 
pačiu sukuriama psichologinė si
tuacija, kur kalbamas asmuo pa
sijunta reikalingas lietuviškai 
visuomenei, nes jam skiriamas 
specialus dėmesys.

Taip užsimezga kontaktai tarp 
Vliko ir eilės asmenų, kurie lie
tuviškai visuomenei yra žinomi, 
bet gali būti labai reikšmingi 
Lietuvos laisvės siekime.

Esu tikras, kad iš visų kon
taktų atsirastų bent keletas as
menų, kurie parodytų didesnio 
susidomėjimo šiuo laisvinimo 
darbu ir iš tokių jau galima bū
tų susidaryti “smegenų trestą” 
prie nuolatinės Vliko instituci
jos. Aš įžiūriu, kad Vliko funk-

Akron, Ohio pagaminta nauja padanga, 40 coliu platumo, 2,800 svarų 
svorio. Ji skirta žemės sėmimo mašinoms. Technikas nuima pa

dangos atspaudą.

liukų segiojimo ar registraci
jos bei programų dalinimo dar
bas. Tai neabejotinas degrada
vimas, kuris prisideda prie pa
sitraukimo iš lietuviškos veik
los. Jei to nenorime, tai minė
tus darbus palikime mažiems 
skautukams, kurie tai laikys sau 
už didelę garbę, o studentėms 
ir doktorantams pasistenkime 
surasti bent programų vedėjų 
pareigas. Toks respektas nea
bejotinai prisidės prie jų patrau
kimo į lietuvišką veiklą.

Spauda, kuri labai daug pri
sideda prie viešosios nuomonės 
formavimo, dažnai savo komen
tarais atbaido jaunuosius veikė
jus nuo lietuviškos, veiklos, čia 
kalbama ne apie konstruktyvią
ją kritiką, kuri mums labai rei
kalinga, bet kritiką, kuri savo 
naudojamu stilium ir žinių šal
tiniais daugiau mena šmeižtus,
negu nuoširdžią kritiką. Mūsų 
lietuviškos spaudos kai kurie

XMXEMKXKXXXXIKKXKKXKXKXK1XKKKXXKKXKKKXXX

ei j a ateity ne mažės, bet didės, 
nes mūsų diplomatinis korpusas 
diena iš dienos mažėja ir mažės. 
Šios funkcijos natūralūs pavel
dėtojas bus Vlikas, kuriam bus 
reikalinga ir papildomų jėgų, 
ypač su plačiais politiniais ir vi
suomeniniais kontaktais.

Mokslo darbuotojų klasė yra 
rekomenduojama atlikimui dau
giau speciffinio uždavinio, ku
ris liečia intelektualų klasę tarp
tautinėje plotmėje. Tačiau to 
dar maža, nes Lietuvos laisvės

mas, ypač jaunimo, kur iškiltų 
okupanto priespauda ir laisvių 
laužymas, čia geriausiu kalbė
toju tiktų jaunasis Bražinskas, 
žinoma, jei pavyks jį išlaisvinti 
ir parsikviesti į Jungtines Ame
rikos Valstybes. .Kitos temos at
siras beorganizuojant tokius su
buvimus vietoje. Šie pobūviai ga
li būti tik dialogų, bet ne pa
skaitų, formoje, šiandieninis 
jaunimas, kuris mėgsta daugiau 
mokinti ne būti mokinamu, pa
skaitų formos nemėgsta. Jau-

APLANKYS KASDIENA...
Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos’* 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...
Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų’* 

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana t ė-, 
vams, vaikams, giminėms,. draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ię kitiems. ’

“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės' ar bičiulių artu
mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšiiiinkū ^ visai.išem- 
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS'PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

siekimas, kuris yra integraline 
dalimi tos globalinės kovos dėl 
laisvės, tai yra visos- lietuvių 
tautos siekimas ir jame turi da
lyvauti visa tauta be klasių, gy
venamų vietovių bei generacijų 
skirtumų. ,
3 Tokiai kovai vesti reikalinga 
didėlio tautinio sąmoningumo, 
ideologinio bandumo ir kūrybi
nio* iškilumo.•'Lietuvių tauta 
Šiuos 'visus privalumus neabe
jotinai 'turi,(‘tik laikas juos po 
truputį dildo ir todėl reikalinga

Siunčiu $20.00. Prašau siuntinėti “Nauji eiias*** kaip'
dinę dovaną metamą?.(pusei. metų $11,00).

VARDAS,. JBAVARD&
• Vįrv**■‘■'■'N-1

NR. IR GATVĖ _____________________

;”ątraųjinti.s Tas ypatingai paste
bale- £ima jaunuomenėje, kuri skai

tytiąa realiausią., jėga Lietuvos 
■’ '.U JaįsVaijsiektų Jųstokoja tauti-

ideologinio 
brandumo, nes jo iš niekur nėra

MIESTAS _____ ______________ VALsT.
ZIP CODE__ _

gavusi tiek, kiek reikalinga. No
rint sąmoningai ir efektyviai pri
sidėti prie Lietuvos laisvės sie
kimo pirmiausia reikia įsisąmo-

Siuntėjo Pavardė, vardas _________ ...........................................

Adresas: ________— --------- ...... ___ .i_________ ___________
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ninti, kad dabartinis gyvenimas 
lietuvių tautai yra tik laikinas 
vegetavimas ir mūsų tautinei 
kultūrai plačiąja prasme nieko 
neduoda ir negali duoti tų sąly
gų, kurias turėjome laisvoje ir 
nepriklausomoje tėvynėje.

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA > s

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. 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 Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
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 kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL 
kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
. . — -- .

Norint Vlikui ar kitiems veiks
niams padaryti dabartinį mūsų 
jaunimą sąmoningais lietuviais, 
reikalinga neatidėliojant lietu
viškose kolonijose suruošti per 
skautų, ateitininkų ar kitas jau
nimo organizacijas simpoziumus, 
politines popietes ar kitais var
dais pavadintas susirinkimus. 
Juose reikalinga diskutuoti klau 
simus, kurie kelia tautinį jau
nuolio sąmoningumą. Čia rei
kia iškelti pirmumus, kuriuos 
jaunuolis turi dalyvaudamas lie
tuviškose organizacijose, žinoma, 
neignoruojant ir kai kurių mi
nusų. Taip pat turėtų būti dis
kutuojamas su gerai paruošta 
informacija lietuvių ateivių įna
šas į šio krašto kultūrinį, ūkinį 
ir politinį gyvenimą. Taip pat 
turi būti analizuojamas dabar
tinis okupuotos Lietuvos gyveni-

nimas skundžiasi, kad jo niekas 
neišklauso. Patenkinkime ir šį 
jo troškimą —, duokime jam 
daugiau kalbėti negu patys. To
kių pokalbių vadovai turi būti 
ypatingai gerai parinkti. :

: šio . ir kitų Vliko planų vykdy
mo sėkmingumui i pagerinti bū
tina bent didesnėse lietuviškose 
kolonijose Įsteigti Vliko dele- 
gatūros ir tuo sudaryti tampres
nius ryšius su visuomene. Tai la
bai svarbu jaunimai, kurie ne
daug žino apie Vliką, o dar ma-,. 
žiau japie jo uždavinius. ■■ ■. ..
- - Jėgų -telkimui Lietuvos lais
vei siekti turėtų, pagelbėti kai 
■kurie organizaciniai pakeitimai 
mūsų išeivijos veikloje. Norint 
įtraukti jaunimą Į- aktyvią visuo- j 
meninę veiklą mums reikalinga 
viską žymiai sutrumpinti, šian
dieniniame technologijos pažan
gos amžiuje laikas yra labai ver
tinamas ir niekas nenori susi
rinkimuose bei posėdžiuose sėdė
ti po keturias ar penkias valan
das. Prisiminkime, kad minėji
mų kalbos gerumas ne ilgumu 
matuojamas. Pasauly beliko tik 
viena valstybė, kur kalbų geru
mas matuojamas valandomis. 
Tai yra Sovietų Sąjunga. Tačiau 
nepamirškime, kad Brežnevas 
ar Kosyginas prieš pradėdamas 
kalbą žino, kad iš jo auditorijos 
nepasišalins nei vienas klausy
tojas, kol nebus baigta jo kal
ba. Mūsų kalbėtojai turi nepa
miršti, kad jų klausytojai yra 
laisvi ir labai nekantrūs. Jie tu
ri kantrybės išklausyti tik trum
pos ir geros kalbos. Lietuvos is
torijai mokinti ar jaunystės pri
siminimams pasakoti minėjimų 
auditorija nėra tinkama vieta, 
kadangi jaunimas tą pastebėjęs 
tuojau apleidžia salę.

Ieškokime naujų ir jaunesnių 
kalbėtojų minėjimams ar kul
tūrinėms paskaitoms. Tai pa
traukia jaunimą, o kartu padeda 
surasti naujų talentų. Būkime 
atlaidūs jauniesiems kalbėto

kritikai stokoja inteligencijos, 
kultūringo stiliaus ir atsakomy
bės jausmo. Būtų gera, kad Vli
ko Seimas į tai atkreiptų dėmesį 
savo rezoliucijoje. Mes esame 
reikalingi tautinę sąmonę ir pa
triotiškumą ugdančių straipsnių, 
daugiau negu menkavertės kri
tikos. Lai redaktoriai bei spau
dos bendradarbiai ir vairuoja 
Lietuvos laisvės jėgas šia linkme.

Svarbiu jėgų telkimo Lietu
vos laisvei stabdžiu yra išeivių 
nesutarimai dėl bendravimo su 
kraštu ir iš ten atvykstančiais. 
Deja, 15 minučių temoje tai ne
įmanoma nagrinėti.

Jeigu jėgų telkimas • Lietuvos 
laisvei išeivijoje daugumoje kal
bomis, tai okupuotoje Lietuvoje 
priešingaiten apie tai; niekas 
nekalba, bet prieš okupantą’ jie 
geriau laikosi, negu Japonijos 
studentą! demopstrantai prieš’ 
policiją.: Rusui?.stengiamasi :net 
.susisiekimo į autobusuose neleis
ti. atsisėsti.»Kai <rusas įsiunta ii‘ 
pradeda šaukti,, kad jis žino*-jog 
jis nekenčiamas to,dėl,. :kad. jis 
rusasj • tada- lietuviai' <jam atsa- 
koiV’O kogi čiajntsigrūdaij jei' 
žinai,?s-kad ritavęs. -nekenčia?” 
'Prieš okupantui kovojamaiirisom' 
priemonėm, 'neišskiriant nei sto- 
j imo. Į -partiją. -Ten- parti j oš bi
lietas tai yra priemonė: išlaikyk 
ti svarbesnius<-postus ■'■'liėtuvįų. 
rankose. -Gi lietuviškumas' ar 
rusiškumas • matūdjamas5!lpagal. 
tai, kiek padėta ar pakenktai lie
tuviams. Nežiūrint ‘ rafinuočiau-., 
sios; rusiškos indoktričijosj kad. 
lietuvių tauta sunykusi; 'hepa-

jams už padarytas technines ar 
etnines klaidas, bet nebijokime 
jiems to asmeniškai paaiškinti, 
nes tik tokiu būdu išugdomi kal
bėtojų talentai, Neduokime pra
dedantiems kalbėtojams ar pro
gramų vedėjams techninių pasta
bų spaudoje, ypač dėl lietuvių 
kalbos blogo naudojimo.

Supraskime, kad Amerikoje 
jaunimas daug greičiau bręsta 
negu Lietuvoj. 18 metų jaunuo
lis jau dažnai yra tėvas, gali 
fronte naudoti ginklą, o kai ku
riose valstijose balsavimo būdu 
spręsti net valstybinius reikalus. 
Lietuvių visuomenėje jiems dau
geliu atvejų patikimas tik ženk

jėgi, ir be kūrybinio potencialo, 
ir jaunių ir suaugusių tarpe vy
rauja nuomonė, kad rusas yra 
žemesnis už lietuvį ir moraliniu 
ir kultūriniu požiūriu. Nors be
veik jėga lietuvis sukamas į 
Maskvą, o jo akys ir mintys vis- 
vien traukia į vakarus. Jie su
rado ir būdą kaip palaikyti ryšį 
su vakarais, ir tai ne slaptu, bet 
oficialiu būdu. Jie stengiasi bū
ti pirmaujančia respublika ir 
tokiu būdu užimti reprezentan- 
tės vietą tarptautinėse pa
rodose, mokslinėse konferen
cijose, sporto olimpiadose ir 
panašiose išvykose. Nors šis 
kelias mums ir nevisada aiškus, 
bet jiems tik vienintelis būdas 
pakvėpuoti vakarietiškomis idė
jomis.

Bendrai, šiandieną lietuvybei 
didelio pavojaus dar nėra oku
puotoje Lietuvoje, tačiau diena

iš dienos kova ir ten sunkėja ir 
ilgainiui pozicijos keičiasi oku
panto naudai. Iš to tenka da
ryti išvadas, kad laikas dirba mū
sų nenaudai ir telkime visas jė
gas Lietuvos laisvei šiandien. Iš
naudokime tą puikią politinę si
tuaciją, kuri pravėrė mums du
ris į Amerikos ir viso pasaulio 
televiziją, radijo ir spaudą.

PELĖ’ LĖKTUVE
Anglų keleivinio lėktuvo, skri- 

dusio j Londoną, kone visa įgu
la kelionės metu vaikėsi pelę, 
kažkaip patekusią Į lėktuvą. Nu
stebintiems ir dėl tokio neįpras
to elgesio sunerimusiems kelei
viams buvo paaiškinta, kad pelę 
būtina surast dėl dviejų prie- 
pasčių: pirma, buvęs atvejis, kai 
pelė pragraužė elektros laidą, 
antra, “importuot graužikus į 
Angliją griežtai draudžiama”.

XfiKKXHKXKBXa'XEXXBXXXKXXKKKXXKKMKXXXXKXXX

Sony Sunset
Portable TV
The §ony TV-720U is called the Sun Set. Be
cause its bldck screen gives the same sharp 

'' picture outdoors that, it does indoors. Even 
when the glare-is strong. And since it weighs / . J 
a lįttlą over 9 ,Įbsį, you'ean take it anywhere—' • 
beach, boat' boudoir or backyard. Plus a ' ., 
7-inch diagonal’screen, that let’s you share; 
the fun with the whole family. Sharp picture? 

‘ You bet; TV-720U owes’ it ail to Sony’s‘ad- 
u vanced; solid state circuitry—and a forward 
. AGO. system, for.sensitive reception. .Operates , ,

bn AC or rechargeable SaUdry (optronaB'that •1 1; ' 
' can be' rėch'argėd with set’s bui.lt-in[ battery 

charger:‘Plugs- into cars and bbats'with bp* 
tionaI ■ accessdriėšNYdu've'got to see it to be* .'

■ ,lieveit<,>;>! ,■ N .; SONY*? -i-. -

GLASER’S' FURNITURE & APPLIANCE CO.
5115-5123. So. Kcdzie Ave. Tel.: PR 6-1790

OPEN MONDAY’ AND THURSDAY EVENINGS *-;' - ’.‘ l
gZZIXXXXXEXSXKXXXXxixXMXXXKHXXXXXXXSXXXE

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000*

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So, Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 meUh TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirmą, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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HL 60608. Telefi HAymarket 1-6100.

Pinigu* reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

nos, 263 nr. 1970 m.) atsakymu 
į Vinco žemaičio ‘’Pavėluotas 
Lietuvos krikštas” (Naujienos, 
212—220 nr. 1970 m.; išleistas 
ir atskiru leidiniu) straipsnį, te- 
miškai palietusį jo “Pavėluotas 
Lietuvos krikštas” (Suvažiavi
mo Darbai VI. 1969 m. 177—187
p.) straipsnį — paskaitą, — veik 
pusę savo viso straipsnio užvei-

sė visaip pasipamokslaujamu ir 
visiškai netemišku įvadu, ku
ris kiaurai tobulai atsiduoda ne 
istoriko, o ustorininko Justino 
Kukštino ringuotine ypač apie 
tai, kad, esą, jis, J. Jakštas, isto
rikas, o V. Žemaitis istorijos my
lėtojas, arba istorijos mėgėjas. 
(Tie abu įvardai, ne žodžiai, ru
sų pabrukti kaip “liųbitel’ isto- 
riji”, pigiai ir neapgalvotai pa
sisavinti ir šio istoriko lietuvio,

NAUJIENŲ ofisas atdaras Įrašai m, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Lietuviams primena armėnų likimą
Vilniuje okupanto leidžiama Tiesa šių metų gruodžio 

1 d. numerį paskyrė Armėnijos okupacijos 50 metų su
kakčiai paminėti. Pavarčius 4 puslapių Tiesų, susidaro 
įspūdis, kad ne tik Vilniuje, bet ir visoje rusų pavergtoje 
Lietuvoje tų diena nieko neatsitiko. Ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame pasaulyje. Niekas negimė ir niekas nemirė, 
niekas neposėdžiavo ir nieko nenutarė, niekas nieko ne
išrado ir nieko neparašė.

Visos pavergtos Lietuvos dėmesys buvo nukreiptas į 
maršalo Grečkos Jerevane priimta sovietų karo jėgų pa
radų, į kilometrinę Leonido Brežnevo kalba ir į pusę 
puslapio užimančia Armėnijos kompartijos sekretoriaus 
I. Kočiniano pareiškimų. Visi džiaugėsi armėnų kultū
ros “klestėjimu”, žemės ūkio produkcija ir nepaprastai 
didelėmis armėnų aukomis Antrojo Pasaulinio 'karo me
tu. Armėnų žuvo prie Stalingrado ir Maskvos, Pskove ir 
šalia Minsko, prie Oderio ir šalia Berlyno. Brežnevas 
priminė, kad armėnai kartu su rusais prieš 50 metų ko
vojo prieš baltagvardiečius ir padėjo “raudonajai armi
jai” “išlaisvinti” dabartinę sovietinės Armėnijos teri
torijų. Ko Brežnevas Jerevane nepriminė, tai skerdynių, 
kurias raudonarmiečiai suruošė armėnams, , bandžiu
siems savarankiškai tvarkyti krašto reikalus. Armėnai 
bandė bent išsikovoti tas teises, kokias jie turėjo caro 
okupacijos metais, bet bolševikai atėmė ir rusų caro pri
pažintas teises.

Dalimi armėnų likimas panašus į lietuvių tautos li
kimų. Kaip armėnai, taip lietuviai senovėje buvo galingi. 
Ir vieni ir kiti buvo sudarę dideles valstybes ir valdė di
delius plotus. Armėnų-istorija daug senesnė, negu lietu 
vių. Armėnai turi žinių, paminklų ir net dainų apie ka
ralių Kutį, kuris valdė Armėniją 3,000 metų prieš Kristų/ 
tuo tarpu lietuviai tokių senų praeities paminklų ••neturi 
Armėnija buvo užkariavę hetitai, asiriečiai, persai, grai
kai, turkai, arabai,rusai ir šiandien komunistai.- Kiek
vienas užkariautojas palikdavo žaizdas. Kiekvienas^ gro
bė vertingesnius daiktus, kultūrinius paminklus, naikino 
armėnų praeities paminklus. Dar prieš Kristų armėnai 
valdė Kaspijos jūros pietų pakraštį ir derlingas Tigro 
bei Eufrato upių slėnius. Dar ir šiandien šiaurės Turki
joje yra daug armėnų, kaip jų yra šiaurės Irane ir kito
se Kaspijos jūros pakraščių srityse.

Kaip lietuviai, galingesnių ir žiauresnių kaimynų

buvo sustumti į dabartinę nedidelę Baltijos jūros pa
kraščio sritį, taip ir armėnai yra suvaryti į pietinę Kau
kazo kalnų ir Kaspijos jūros pakraštį. Lietuviai buvo lai
mingesni už armėnus ta prasme, kad Pirmojo Pasaulinio 
karo pabaigoje jie pajėgė išsikovoti sau nepriklausomy
bę ir bent porą dešimčių metų galėjo savarankiškai ir nuo 
kitų visai nepriklausomai tvarkyti savo krašto reikalus. 
Bandė nepriklausomybės siekti ir armėnai, bet jiems ne
pavyko. Silpni raudonarmiečiai buvo priversti trauktis 
iš Pabaltijo, tuo tarpu Kaukazan sutrauktos komunistų 
jėgos ii’ tarpusavės bolševizmo priešų nesantaikos pri
vertė armėnus mesti ginklus. Dalis armėnų pabėgo į 
užsienius, kiti prisitaikė prie sovietinės netvarkos, bet 
dar didesnė armėnų dalis žuvo nuo komunistų kulkos. 
Kovos lauke komunistai yra bailiai, bet jie labai drąsūs 
užfrontėje. Kovos lauke komunistai tampa komisarais, 
ir prižiūri, kad kiti eitų į priešų linijas, bet patys pirmie
ji niekad neina. Jeigu nepavyksta fronto pralaužti, tai 
komunistai pirmieji pradeda bėgti. Raudonarmiečiams 
nuginklavus armėnus, komunistai be -jokio pavojaus 
skerdė kalnuose užsilikusius Kaukazo gyventojus. Dalis 
armėnų prisitaikė prie okupanto, ‘liet Stalinas, valyda
mas neištikimuosius/ išskerdė nepaprastai daug ir komu
nistų. Brežnevas Jerevane priminė apie Rusijoje žuvu
sius armėnus, bet jis nieko nepasakė apie pačioje Ar
mėnijoje rusų Čekos išskerstus armėnus.

Armėnų rašto paminklai siekia mūsų gadynės penk
to šimtmečio pradžią. Tuo metu armėnai jau turėjo savo 
raidyną. Rusai tada dar nieko neturėjo. Yra užsiliku
sių labai senų armėnų tarmių Biblijos vertimų. Senas 
yra ir armėnų folkloras. Kaip šiandieninėje Lietuvoje, 
taip dabartinėje Armėnijoje viskas komunistinama ir 
rusinama. Senieji armėnų rašto paminklai iškraipomi 
ir taikomi okupanto tikslams. Gerai gyvena tiktai su 
okupantu pasišokusieji bendradarbiauti armėnai, o di
delė krašto gyventojų dauguma skursta, alksta ir šąla.

Lietuvos komunistai yra labai gerai informuoti apie 
Armėnijoje': rusų pravestas skerdynes. Pirmosios sker
dynės įvyko prieš 50 metų, kai visą Armėniją okupavo 
raudonarmiečiai ir čekistai, o antrosios skerdynės įvyko 
1937 metais, kai Stalino įsakymu čekistai skerdė visus 
senus komunistų partijos narius ir jų krauju raudonai 
dažė sraunius Kaukazo kalnų upelius. Rusai, įsakydami 
plačiai garsinti Armėnijos okupacijos 50-metį, primi
nė lietuviams, kad ir jų likimas yra panašus armėnų li
kimui.

Bet mes gyvename kitoje gadynėje. Rusai galėjo val
dyti Armėniją 50 metų, bet artėja galas kolonializmui. 
Išsilaisvins ne tik Armėnija, bet ir kitos rusų pavergtos 
tautos. Prieš prievartą jau pradeda kelti balsą toliau 
matantieji žmonės pačioje Rusijoje.

šitaip netinka lietuvių kalbos 
dvasiai, o jei pradėtum aiškin
ti iš lietuviško pasakymo, tai vie
tomis kitiems skaitytojams ga
lėtų ir ausys pradėti leipti), ir, 
esą, supraskit jūs skaitytojė- 
liai: ką istorikas rašąs, tai “šven
tųjų šventybė, — nelieski”, o 
ką kiti iš istorijos rašą, tai tik 
niekai, žodžiu, J. Jakštas savo 
“aiškinime ir pasiaiškinime”, 
visaip pasigirdamas apvartinė- 
damas ir mėsinėdamas, sau ne
patinkamą auką pasišauna su
niekinti, kam tas žmogus drįso 
jo straipsnio — paskaitos ke
lias vietas kitaip įrodinėti. Tuo 
tarpu jis pats į jau temos rei
kalą taip V. žemaičiui (ir kar
tu skaitytojams) atsako, kaip 
vis nepriveikdamas aiškiai baig
ti: “taip” ar “ne”. O galop, — 
tas viskas ten tekste taikliai tin
ka pačiam J. Jakštui kaip žmo
gui ir istorikui apibūdinti.

Jam atsakė V. žemaitis “At
sakymas Dr. J. Jakštui” (Nau
jienos, 268, 269 ir 270 nr. 1970 
m.). Išsimoka tų abiejų auto
rių dar kartą viską perskai
tyti ir esmę sučiupti: ar pavė
luotas Lietuvos krikštas, ar gal 
jis iš tikrųjų buvo peranksty- 
vas, ir kas čia galėjo būti isto
rijoje dėl to tikrai kaltas. Kad 
jiedu spaudoje dar aiškintų, — 
būtų tikslu ir gerai, nes dar ne
baigtu, o tema svarbi. Betgi 
bent šįkart jau reiktų istoriko 
aiškaus žodžio, nors pačiam isto
rikui ir tektų bent šiek tiek pri
sipažinti, jei vyras.

Kad kiek atvėstų, apnyktų 
“didiesiems” didybės manija 
bent ateičiai, tai skaitytojų ži
niai šį tą toliau čia parašau irgi 
iš istorijos (tik netolimos), nors 
ta istorija yra net perdaug liūd
na apie tolimesnę, senesnę lietu
vių tautos istoriją.

Istorikai suklupo
Arba kam tiek jiems augštai 

šokti? Arną lazda turi du galus.
J. Jakštas savo “Aiškinimas 

ir pasiaiškinimas” atsakyme V. 
Žemaičiui yra įrašęs šitaip, o 
tai pirmučiausia, matysime, tin
ka ir pritinka patiems istori
kams, taigi ir ypač pačiam at
sakyto j ui;

“1) Pirma, istorijos mylėto
jams trūksta laiko perspekty
vos; antra, priešingumo šaknis 
— praeities įvykių ne vien tik 
pažinimas, bet ir jų vertinimas 
gerais ar blogais; 2) Istorikai, 
paprastai, laiko savo uždaviniu 
pažinti iš šaltinių žmonių veiks
mus bei Įvykius tokius, kokie jie 
iš tikrųjų buvo; 3) Nebūtų taip 
jau blogai, jei tos kritiškos pa
stabos kiltų iš tinkamos istori
jos mokslo nuovokos, pagristos 
mokslo duomenų. Kai to nėra, 
tai gaunasi toks svaičiojimas”.,

Šie visi šio istoriko žodžiai, 
taigi, ištisinai tinka ir šitokiam

svarbiam reikalui.
Lietuvių Enciklopedijos pasi

kviesti du istorikai vadovauto- 
jais ėmę parašė apie ne betką, o 
apie lietuvių tautos ploto vaka
rinį pajūrinį — pamarių narį 
Mažąją Lietuvą: Zenonas Ivins
kis LE. XVIII. 37 p. 1959 m., o 
po 9 metų ir Juozas Jakštas LE 
XV 400 p. 1968 metais.

O M. Lietuva yra aiškiai isto- 
riškai-etnografiškai organiška
me sąryšyje su D. Lietuva, Sen. 
Lietuvos valstybe, Lietuvos val
stybe respublika ir, suprantama, 
su visu lietuvių tautos plotu ais- 
čių-baltų teritorijoje.

M. Lietuva reikia mums vi
siems lietuviams gerai pažinti, o 
ypač labiausia istorikams net 
įvairiais atžvilgiais. Sąmonin
gai čia plačiau tuo tarpu nieko 
apie ją neaiškinu, tokį išsiaiški
nimo žodį perleisdamas tarti pa
tiems skaitytojams.- Tad ger
biamuosius skaitytojus prašy
čiau neatsisakyti Liet. Enciklo
pedijoje atsiversti anuos abu 
abiejų istorikų straipsnius, tie
siogiai liečiančius ir aprašančius 
M. Lietuvą, ir juos skaityti (ge
riausia ir tikriausia, — būtinai 
šalia pasiklojus kelis įvairiarū
šius žemėlapius, ko anuos savo 
straipsnius rašydami nepadarė 
anie istorikai), lyginti, pagal
voti dėl šaltinių įrašymo ar ne- 
įrašymo, neužmiršti ir datų, 
net reikiamų kraštovardžių, no
rint pasitariant su kitais, ir po 
visokio išsinagrinėjimo, jei kas 
apsiimtų ar norėtų savo pastabų 
pasakyti bei nuomonėmis su 
skaitytojais pasidalinti, tai net 
laikraščiuose atvirai parašyti. 
Visiems būtų naudinga, reika
linga.

Beskaitant benagrinėjant ten 
turėtų būti aptikta, kad M. Lie
tuva su savąja lietuviškąja etni- 
ka vieno istoriko visai sumalta, 
o kito istoriko ji apmalta ir vie
tomis nutraukinėta, kada ki
tiems žmonėms taikinti jo pa
čio, taigi J. Jakšto, patarimai 
(kurie yra surašyti šio skirsne
lio pradžioje) sau pačiam visai 
riepasisiūlyti, netaikinti.

Ar anglosaksiškoji Encyclope
dia Lituanica Mažąją Lietuvą ir 
jos lietuvių tautos ploto • ribas 
irgi panašiai “nei šiaip, nei taip” 
aprašys, tų ten visų spragų ne
užkaišiodama, nepapHdydama, 
įvairių paklaidų neatitaisydama 
ir šaltinių nepaisydama, tai dar 
pamatysime. LE-ijos XXXVI 
papildymų tomas ' 1969 metais 
to neatitaisė, — nieko nerašė. 
LE-ijos tomų nuolatiniai recen
zentai irgi tylomis tai pračiau- 
žė, ar nesupratę, ar kaip. Ir to
dėl skaitytojai, jei .kurie nekri- 
tiški, yra apgauti.

Tuo tarpu užteks ir šio vie
no riebaus pavyzdžio iš istorikų j 
pasaulio. Apskritai kalbant, M.,

Lietuva reikiamo ir tikusio ap
rašymo gi dar nėra susilaukusi.

O Gedimino laiškai?
J. Jakšto ir V. Žemaičio buvo , 

ten pat paliesti irgi labai svar
būs “Gedimino laiškai”, spaudai 
parengė V. Pašuta ir I, štai. Vil
nius. 1966 m. 200 p.; origina
las lotyniškai, o dabar jo ver
timas lietuviškai ir rusiškai. 
Apie tuos laiškus ligi šiol iš 
spaudos tiek nepakankamai aiš
ku, kad J. Jakštas prašytinas, 
jau be pamokslavimo V. žemai
čiui, pilniau ir kategoriškiau 
laikraštyje išaiškinti savo straip
snio — paskaitos temos reikalui. 
Jo žinios apie Gedimino laiškus 
(Suvažiavimo Darbai VI 185-6 
p.) praneša tik kitų nuomones, - 
ir tai svyruojančias, o autoriaus 
konstruktyvios nuomonės ir tu- 
rinio aiškinimo nė negirdėti. Iš 
mūsiškių, turbūt, istorikų kas 
emigracijoj e dabar yra rašęs apie 
Gedimino laiškus, tai kaikurių 
jų labai įdomių ir svarbių Lie
tuvos istorijai atitinkamai ne- 
išnagrinėjo.

Duotas kelias istorikui, ir pa
žiūrėsime, ką teiksis, jei teiksis, 
gera pasakyti pats istorikas.

Argi jau yra tokia bedarbė?
Spaudoje skaitome, kad JAV 

yra jau 5,8 bedarbių. Tai aukš 
tas procentas. Kaikuriose vie
tovėse gal <jis ir tikslus, bet 
daugelyje vietų jis galėtų būti 
žymiai mažesnis. Chicagoje le 
paminėsiu kaip pavyzdį Uni
ted States Steel liejyklas, ku
rios dirba visa laika nrmaliai. 
Jos dažnai tiesiog “bunčiais” 
priima darban vyrus, bet pas- I 
tavieji per 2 — 3 dienas ir vėl 
“išgaruoja”. Taip daro tie 
žmonėrs, kurie visa gerkle rė
kia, kad jie yra “skriaudžia
mi” gyvenime ir darbų gavimo 
atžvilgiu. Pagaliau kam dirbti 
ir visokius mokesčius mokėti, 
jei nedirbdamas pašalpos gau
ni tą patį arba net daugiau ne
gu darbe uždirbtumei, šalpos 
reikalingos invalidams, dėl blo
gos sveikatos negalintiems 
dirbti. Tačiau jos beatodairiai 
duodamos nepaprastai tvirki
na jaunus, sveikus 'žmones. 
Jie vis labiau ir-labiau padorių 
krašto piliečių kišenes tuština. 
Laikraščių skiltys užverstos 
darbų pasiūlomis, o statistikos 
duomenys rodo rekordinius be 
darbių skaičius. Miestai virsta 
lūšnynais, laukais atgalios at- 
žengia džiunglės. Ką vyresnie
ji mūsų broliai sukūrė, laikas 
jii darbo vaisius naikina. Netu 
rime tinkamų gaspadoriij da
bartinio gyvenimo reikalus 
tvarkyti, bet už tai turime virš 
dvylika milijonų šelpiamųjįj ir 

Į apie šešis milijonus bedarbių.
J. J-tis

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

Devyni nemunai, devynios saulės. 
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny. 
Kaimenė kuterių, prigludusi prie kranto, 
Šviežia žuvim alsuoja ir aitria derva.
Kada užgęsta raudoni stogai žalių kaštonų vygėj, 
Skirvytė mirkčioja bakenų akimis.
Devyni nemunai žvaigždes per naktį plukdo 
Į Kuršių marių mėlynus tinklus.

Vytautas Mačiuika
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’ GANDRALIZDIS ANT BAŽNYČIOS FRONTONO

Grįžtant atgal prie pasakojimo apie Lapenų baž
nytkaimį. tenka paminėti, kad 19-tame šimtmetyje su
sidarė iš dviejų miestelio dalių, atskirtų viena nuo ki
tos Gilijos upės vaga. Susisiekimas tarp abiejų upės 
krantų buvo palaikomas kelto pagalba. Abiejose upės 
pusėse, prie pat kelto prieplaukos buvo miestelio kar- 
ėiamos. Karčiama kairiajame Gilijos krante buvo gra-i 

- žiame dviejų aukštų pastate su šviesiai mėlynai dažyta 
priešakine siena. Slogas buvo papuoštas lietuviškais 
žirgelių ornamentais abiejuose stogo galuose. Stogo vi
durinėje daly buvo stiklo kupolas su stiebu vėliavoms 
kabinti. Bet apie 1895 metus tą karėiamą sunaikino 
nakties metu kilęs gaisras. Man teko pačiam tą gaisrą 
matyti, — prideda Gerulis.

Dideliu Įvykiu vaikų gyvenime būdavo pro Lapy- 
nus Gilijos kanalu pavandeniui praplaukiančių sielių 
vilkstinės iš Didžiosios Lietuvos. Sielininkai net ir va
saros metu būdavo apsivilkę kailinukais, o batų vie
toje dėvėjo nagines ir karnų vyžas. Pristatę savo sie
lius Į lentpjūves, sielininkai grįždami atgal nusisamdy- 

davo vežikus — padvadas, kurie juos pavėžėdavo iki 
Didžiosios Britanijos geležinkeli stoties. Iš ten jie sės
davo Į traukinį ir grįždavo į namus. Važiuodami atgal 
Į savo kraštą sielininkai dainuodavo savo lietuviškas 
sutartines, kurių būdavo tikrai malonu pasiklausyti ir 
kurios skambėdavo beveik kaip vargonų muzika.

Šalia to vaikams buvo ir kitų dėmesio vertų objek
tų. O tai buvo gandralizdis ant Lapynų bažnyčios ^a- 
krastijos stogo. Užsilipę į bažnyčios varpinės bokštą, 
jie galėjo matyti viską, kas tame gandralizdy kitame 
stogo gale dėjosi. Gandrai į šį lizdą sugrįždavo iš metų 
į metus. Vieną rudeni, gandrams jau išskridus Į pie
tus, zakrastijonas Liedtkė išdraskė tą gandralizdį, sa
kydamas, kad gandro lizdas daro kėdą bažnyčiai. Bet 
kai ta gandrų pora kitą pavasarį sugrįžo atgal, jie ir 
vėl ten pat susinešė sau naują lizdą.

Pro Lapynus Gilijos kanalu praplaukiantys lai
vininkai jau iš tolo galėdavo matyti jiems gerai pažįs
tamą Lapynų banyčios bokštą, bekyšantį iš už Gilijos 
kanalo pylimo. Aštuonkampės bažnytėlės baltai dažy
tos sienos švietė iš tolo žaliame aplinkinės, gamtos fone. 
Bažnyčios frontono sienoje buvo nutapytas aliejinis 
paveikslas, užpildąs keturkampę nišą. Paveikslas 
vaizduoja bažnyčios fundatorių baroną von Chieze šei
mą, klūpančią į dangų nukreiptais veidais, kur iš de
besio pasirodo Jehova su angelaičiais. Lapynų bažny
čia buvo pastatyta barono atminimui po jo mirties ir 
savo šeimos atminimui našlė baronienė apie 1702 me
tus pas Karaliaučiaus paminklų kalėją Perčeli (vok. 
PoertzeI) užsakė tą frontono reliefą su paveikslu. Lai
kui bėgant vietos gyventojai apie tą paveikslą sukūrė 
savotišką legendą, susietą su Gilijos vagos tvarkymo 
istorijos atsiminimais. Seni apylinkės gyventojai aiš
kindavo. kad to paveikslo scena vaizduoja grafą , su
pykusi ant savo žmonos, kam ji iššvaistė jo pinigus kai 
jis būvi išėjęs kariauti su švedais septynerių metų kare 
ir dabar grasinantį jai revolveriu. Pagal tą legendą. 

grafui karo metu būnant fronte, grafienė vykdė plačių 
užmačių Gilijos vagos reguliavimo darbus, norėdama, 
kad vietos gyventojai turėtų darbo ir duonos. Tai, ži
noma, buvo surišta su didelėmis išlaidomis ir iš karo 
sugrįžęs vyras rado dvaro kasą tuščią, dėl ko ir grasino 
žmoną nušauti. Todėl paveiksle vaizduojami aplinkui 
juos suklupę vaikai su iškeltomis rankomis, maldaują 
jį pasigailėti jų motinos.

Tam senų žmonių pasakojimui yra kiek pagrindo, 
nes Gilijos vaga čia buvo sureguliuota bažnyčios fun
datorių pastangomis. Tik pats septynerių metų karas 
vyko kur kas vėlesniais laikais. Tačiau legendoje tie 
abu skirtingais laikais įvykę faktai buvo suplakti Į vie
ną įvykį. Laikui bėgant paveikslo detalėms tapus nebe 
tokioms ryškioms, žmonių vaizduotė sukūrė šią šiur
pią jo aiškinimo versiją.

Dabartiitos Gilijos dešinėje tebėra dar ir senoji 
Gilijos vaga, šiuo metu jau užakusi ir žolėmis užžėlusi. 
Ūkininkų sodybos dar tebestovėjo palei tą senąją Gili
jos vagą. Žmonės ir dabar dar tebevadino ją Senosios 
Gilijos vardu, gi Gilijos kanalą vadino Naująja Gilija.

Iš Lapynuose klebonavusių kunigų galima pami
nėti Enriką Gotlybą Liuneburgą (1689 — 1730), daly
vavusi 1719 metais išspausdinto lietuviško Lysijaus ka
tekizmo tikrinime. Vėliau Lapynų kunigais yra buvę iš 
plačios Jordanu šeimos kilę Kristijonas Samuelis Jor
danas (1769 - 1810) ir jo brolio sūnus Jonas Karolis 
Augustas Jordanas (1791 - 1858).

Naujųjų Lapynų priemiesty užaugęs Valteris Ru- 
dikaitis Lapynų bažnyčioje buvo konfirmuotas parapi
jos klebono Kanapecko, kuris tada jau buvo daugiau 
kaip 90 metų amžiaus. Greit po tos konfirmacijos 
šventės kunigas Kanapeckas išėjo Į emeritūrą ir į jo 
vietą buvo paskirtas kunigas Braun.

Valteris Rudikaitis taip pat gerai prisimena tą gan
dralizdį ant Lapenų bažnyčios frontono ir dažnai jį 
stebėdavo nuo bažnyčios bokšto, iš kur taip pat buvo

galima matyti apylinkes, nusitęsiančias iki miškų
masyvų prie Kuršių Marių.

Jo atsiminimuose gilų Įspūdi paliko pavasariniai 
potvyniai, kai ledai Gilijoje pajudėdavo. Jei tik kur 
ledai susispiesdavo, tuoj pradėdavo vanduo kilti. 0 
ledai upėje susispiesdavo anksčiau negu mariose ir, 
kaip taisyklė, marių dar tvirtas ledas užblokuodavo 
upės-žiotyse eiti pradėjusius ledus. Tada tekdavo pra
leisti baugias dienas ir naktis. Pavojaus sirena be pa
liovos kaukdama šaukdavo gyventojus skubėti prie py
limų ant abiejų Gilijos krantų. Būdavo momentų, kai 
potvynio vanduo jau siekdavo pylimo viršų ir vis dar 
kildavo. Tai vienur, tai kitur pylimas neatlaikydavo, 
pradėdavo irti vandens pagriaužtas ir reikėdavo sku
biai krauti smėlio maišus ant silpnesniųjų vietų, kad 
tuo būdu jas sustiprinus būtų galima sustabdyti toli
mesni irimą.

Vandenims vis dar kylant, tekdavo padidinti ir 
pylimo aukštį, kalant Į jį baslius ir paskubomis statant 
lentų tvoras, kurios būdavo apkraunamos smėlio mai
šais bei apipiliamos žemėmis. Tada būdavo su rekvi
zuojami visi prieinami vežimai Į komandas, kurios bū
davo siuntinėjamos į labiausiai pavojingus pylimo 
sektorius. Nakties metu ant pylimų mirguliuodavo už
degtos šviesos, atsispindinčios gaivalingose potvynio 
sriauto bangose, gi apie jas kaip vaiduokliai karštligiš
kai darbuodavosi plačių apylinkių gyventojai, beskubą 
laimėti lenktynes su vis kylančiu potvynio vandeniu. 
O pavojaus sirena visą laiką periodiškai rėždavo nak
ties tamsą savo šiurpą sukeliančiu gaudimu.

Jei ledų susispietimas pasidarydavo per pavojin
gas, tada mariose būdavo sprogdinami ledai, kad pra- 
laisvintų kelią upės ledams išeiti — Į marias. Kai tik 
ledai vėl pajudėdavo, vanduo upėje tuoj pradėdavo 
slūgti ir žmonės jau drąsiai galėdavo atsipūsti, laimin
gai išvengę potvynio katastrofos.

(Bus daugiau) .
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Phone: REpublic 7-7868

&

2512 W. 47 ST. — F R 6-1998
ATID. SEKM. 11—4

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, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstūmę, 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel..- FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMA1

Dr, Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CiARA
27U9 W. Sist STREET

TeL: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

š.eštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873 -

DR. W. M. EISIM - EIS1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63 r d STREET
OFISO VALANDOS: z 

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

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

Lietuviu 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 I LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G A S • > , c >, 

tt;.- Priima tik susitarus r . 
Valandos;.. pirmad., j ketvirtai. 5—8, 

antrad. 2—4. #

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. 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. — Tei. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

Už atsižymėjimus fotografi
joje apdovanotas Chicago Tri
bune fotografas.

Chicago Tribune suteikė Ed
vard Scott Beck dovaną už at
sižymėjimus savo srityse pra
eitais metais vienam investiga- 
cijų reporteriui William Jo-

|700 metų. Dijakuuatų steigi
mas buvo užgirius praeito Va
tikano susirinkimo.

: Nors dijakonai būsiu įšventi
nami kaip ir kunigai — vysku
po, tačiau jie negalėsią laiky
ti mišių, klausyti išpažinčių ir 
patepti ligonius.. Dijakonai 
tikriau puskunigiai, būsią ski
riami klebonų žinion kaip ka- 
mendoriai, daugiau būti bendruo 
menių vadovais negu dalyvau
ju tokiose pareigose kaip laido
tuvės ir krikštai.

Kandidatai turi būti nejau- 
nesni kaip 35 metų amžiaus; 
jų pamokos bus Quigley Pre
paratory seminarijoj, 103 E 
Chestnut-SL po 2 vakarus sa
vaitėje per dvejus metus.

kūs, paMžyuii žydinčių gėlių 
aromatais, žvakių šviesų ro
mantika ir kas svarbu : aukšto 
meninio lygio- scenos progra
ma.

Chicagos Birutininkių 
veikla gyva

VIETOJE SVEIKINIMŲ
Vieloj Kalėdinių^ bei Nau

jųjų Metų sveikinimų Tautos 
Fondui aukojo Prano ir Algir
do Bražinskų bylos gx nimo rei
kalams:

O. ir J. Audėnai,
Brooklyn, N. Y. $35.00
Jonas J. Butkus,
Bridgeport , Conn. $25.00
Ed. Skobeika,
Richmond Hill, N. Y. $25.00 
Ant. ir Kostas Petrauskai, 
Rochester, N. Y. $10.00
Bronė ir Kazys Eringis,
Tinley Park, III. $15.00

| BEVERLY HILLS GtLINYCIA I I I
G£L£S VISOMS PROGOMS B I
2443 WEST 63rd STREET 

|T«l»fon«i: PR 8-0833 ir PR 84)834J

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

nes, keliaujančiam redaktoriui 
Kermit Holt, korespondentui 
Kanadoje Eugene Griffin ir 
dviem fotografams William 
Yates ir Michael Budrys.

Apie Budrį pirmadienio Chi
cago Tribune rašo:

Budrys jau 1967 nitais apdo
vanotas ta pačia Becko dovana 
už didžiojo sniego nuotrauką, 
kurioje parodytas nepaprastas 
žmonių, automobilių ir sunk
vežimių susikimšimas Cermak 
Road gatvėje didžiosios 1967 
m. sausio 26 dienos audros me
tu, kai mieste buvo prisnigęs 
rekordinis 24 coliij jsniego 
sluoksnis.

Gimęs Švedijoje, Budrys at-į 
vyko i Chicagą 1951 metais. Jis’ * 
yra baigęs Harrison Aukštesnių-1 j 
ja mokvkla, žurnaliznią studi- 
. * 1 C • nulupai LULICUK,javo Southeast College ir pa-lietuviškoj 
ruošiamąjį mokslą vv ilson Ju
nior College, ir nuo 1958 iki’ 
1961 metų buvo Signalų korpu į 
so vyriausias fotografas. 1 
pereidamas i Tribūne jis dirbo 
UPI žinių Įstaigai.

Chicagos Birutininkės — Lie 
tuvos Didžiosios Kunigaikštie
nės Birutės draugijos centrinis 
Chicagos skyrius rodo išskirti
ną organizacinę veiklą. Chica 
gos Birutininkės sugeba ne tik 
sutelkti pinigą, bet kas svarbu 
— žino kur tą pinigą padėti. 
Birutininkės aukoja šalpai, 
globoja, šelpia buv. Lietuvos 
karius, jų šeimas, Sibire ir pla
čiame pasaulyje gyvenančius 
— Į vargą patekusius, finan
siškai remia jaunimo organi
zacijas, sporto klubus, ansam
blius ir t. t. Chicagos birutinin- 
.kės pirmosios .atskubėjo su 
lauka ir nesenai Įsteigtai Litua- 
’nistikos katedrai Chicagos uni- 
įyersitete, paaukojo Lietuvių 
Enciklopediją anglų kalba.

Birutinin- 
q gyveni

mo veiklą, jaučia jo pulsą ir 
laiku, vietoje atitinkamai re- 

Priešj3^110^' ^so^er*°Pa^ remia or 
^. ^jganizuotą savųjų veiklą. Bet 

reikia pasakyti, kad ir Chica
gos lietuviai nelieka skolingi 
darbščioms Birutininkėms:

• Kas ilsis ant laurų, atsibun
da ant kaktusų.

(Selwyn Lloyd)

• deras valdžios mokesčių 
rinkėjas sugeba ir iš lieso pie
no padaryti grietinę.

(George F. Kennan)

Susirinkimų ir parengimą

— Humboldt Parko Lietuvių Klubo 
priešmetinis narių susirinkimas įvyks 
gruodžio mėn. • 16 dieną, trečiadieni 
1:00 vai. po pietų, Almera Simons 
svetainėje, 1640 N. Drake Ave., 103 
kamb. pirmam aukšte. Šį kartą kvie
timų nesiunčiame. Nariai ir narės 
prašomi skaitlingai dalyvauti, nes bus 
valdybos rinkimai 1971 metams ir ko
misijos knygoms patikrinti. Malonė
kite atsivesti naujų kandidatų į narius. 
Po susirinkimo bus vaišės.

W. Mankus, rast. ;

— žemaičių Kultūros Klubo prieš
metinis narių susirinkimas Įvyks tre
čiadienį, gruodžio, 16 dieną 7:30 vai. 
vak. Hollywood svetainėj, 2417 W. 43 
Street. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug reikalų aptarti ir bus 
valdybos rinkimai 1971 metams. Na
rių dalyvavimas būtinas.

Rožė Didžgalvienė, rast.

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

■- -

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS Į 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va- 
,sarą jis .organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamo]e įstaigoje dabar dir
ba dvi liėtuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laimą Luneckięnė, Visais ke
lionės reikalais-kreipkitės į

WALTERBASK. - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Aye. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

r
A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj) 

Pigūs automobilių draudimai,

ROCKFORD, ILL
Mirė jauna lietuvaitė

gausiai lanko jų rengiamus pa
rengimus ir dosniai aukoja. 
Tiesą pasakius, visuomenė lan

Švedų ligoninėje mirė Ma- kantį Birutininkių parengimus, 
ry Lou Edwards sulaukusi 29jjau^ia įr tam tikrą asmenini 
metų amžiaus. įLigoninėje ji iš- malonumą, mes Birutininkių 
gulėjo ,.net septynis .mėnesius. parengimai Jisada būną jau-

Velionė gimė ir užaugo Rock- < -
forde kaip Puidokaitė. Ištekė
jo už Gary Edwards, su kuriuo 
kartu lankė mokyklą. Pradžia 
šeimyninio gyvenimo buvo lai
minga. Susilaukė trijų vaiku
čių. Bet štai prisimetė sunki li
ga, nuo kurios jokios pagalbos 
jau nebebuvo.

Velionė paliko nubudime vy
rą, motiną, vaikučius, du bro
lius, senelį A. Puidoką ir daug'; 
kitų giminių. Su bažnytinėmis - 
apeigomis palaidota buvo Green- 
wood kapinėse.

Kadangi velionės motinėlė pri
klauso Lietuvių klubui, tai lai
dotuvėse dalyvavo ir daug klu- 
biečių.

Reiškiu gilią užuojautą vi-' 
siems velionės artimiesiems. 4 „t 

žvalgas

!

— 9-to Wardo Lietuviu Demokratėj 
Klubo valdyba kviečia visus narius at
vykti į klubo priesmetmį narių susi
rinkimą; kuris įvyks gruodžio men. 17’ 
d., 7 vai. vak., Visų Šventųjų parapi
jos svetainėj, 10B St. ir So. Štate St. 
Susirinkimas yra svarbus ir būtinas 
visiems nariams tuo, kad bus renka
ma nauja valdyba ir revizijos komisija.,

Juoajs Skęivys, pįrm.

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. tel.: WA 5-3099

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpvMic 7-194)

GLENN, MKH.
Po operacijos sėkmingai taisosi

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

AGENTŪRA:
Namų, automobi
liu. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios fšsimokė- 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

APDRAUDŲ

YOU* f 
f A&erJT

DR. V. P. TU.’flASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

'■ f

The iron Curtain 
Isol soundproof.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

She cnt com. to you for th• 
truth, but you cn reach her. 
Rad>o Free Europa do.* g.t th. 
truth through.
•hffl te I«®C Rtl ĖSTOM
IM W8t. ML¥«ttoa. B.T.

FvHtohW m a to

PETER KLEMENT SENULIS
Gyv. 6005 So. Sacramento Ave.

Mirė 1970 m. gruodžio mėn. 15 d., 7:00 vai. ryto, sulaukęs 79 me
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Šeduvos parapijoj, 
Velžių kaime. f

Amerikoje išgyveno 61 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Petronėlė (Vadinskaitė), duktė Bernice 

Yanas, žentas Stanley, anūkė Patrice Traub, jos vyras Robert, proanū- 
kas John Robert Traub ir kiti giminės, draugai bei pažįstamL

Lietuvoje liko sesuo Veronika Sloger su šeima.
Priklausė Chicagos Lietuvių draugijai ir Kęstučio pašalpos klubui.
Trečiadieni, 5 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 

koplyčioje. 2533 W. 71st Street.
Penktadienį, gruodžio 18 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios į šv. P/Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų 6us laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Peter Klement Senulio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. Tel. 476-2345.

\ NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Čia nuolatos gyvenantis Vy
tautas Zyzas buvo operuotas 
Douglas miestelio ligoninėje. Li
gonis, pergyvenęs nemažą vidu
rių operaciją, dabar sėkmingai 
taisosi savo namuose. Jo sveika-1 
ta labai rąpinasi žmona Virgi
nia, kuri nuolatos dirba Chica- 
goje Universal Savings and 
Loan Association įstaigoje ir' 
savaitgaliais važiuoja 
savo sergančio vyro.

Kalėdų šventės jau 
slenksčio ir tikimasi, 
Vytautas galės jas maloniai pra-1 
leisti prie vaišingo švenčių sta-j 
lo. J. J-tis

KAZIMIERAS ANTANAS KETURAKIS

F

aplankyti

prie pat, 
kad jose į

šimtas puskunigių
Chicagos katalikų arkidio-' 

cezijos zj n jomis, nuo vasario 
mėnesio apie 100, daugumoje j 
vedusių, vyrų pradės treni
ruotę į nuolatinius puskuni- 
gius- (di j akomis). įsteigdama' 
dijakonatą Chicagos arkidio-; 
cezija atgaivinanti titulą, kurs’ 
nebebuvo praktikuojamas per

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

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

Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1970 m. gruodžio mėn. 6 dieną 
ir buvo palaidotas gruodžio mėn. 9 d. Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Kuzinskui, kuris atlaikė gedulingas 
pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines. Dėkojame kun. L. 
Yerkes už maldas koplyčioje.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. Dė
kojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame Lietuvos šaulių S-gai Tremtyje už atsisveikinimą ko
plyčioje ir dalyvavimą bažnyčioje ir kapinėse.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame grabnešiams ir Laidotuvių Direktoriui Steponui C. 
Lack ir Sūnums už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Žmona Olga, posūnis Manfred K a singe r ir 
podukrą Olga Bleakly.

—------■!?-; . J4Į.H. J AM

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

į —. NAUJIENOS, CHICAGO 8, 1LU— WED N ES., DECEMBER 16, 1970



SUSP

Prof. Vaclovo Biržiškos

Chicago 8, Uli&jis

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
■Mi

INTEGRACIJA 
NESISEKA

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

'.DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

Call: Frank Zapolis 
320816 W. 95th St. 

GA 4-8654

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Passbooks 

5'/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

Sveikatos Įstaiga mano, kad 
septyni nuošimčiai visųChica- 
goje gyvenančių moterų serga 
go norėj a. Sveikatos j įstaigos 
klinikose egzaminuojant; apsi
lankančias moteris fr;pacientes 
nustatyta kad ta liga serga kiek 
viena dešimtoji ir. kad- iš. jų 24 
nuošimčiai yra jaunesnės; kaip 
21 metų amžiaus...

JUOZAS *JOE) JURAITE
Nebrarigiai'ir greitai taiso’ Volkswage- 
nuS/yoIvus, Mercedes, Porschus ir 
kitįtf'užs. ir Vietinėsgamtos Ytfaši 
nąsį- Elektroninis tikrinimas, patyrę

komanda pralaimėjo 95:89're- 
zultattc. Cougars- jš 7'rungty
nių 6 laimėjo. ‘ ~ '

— Kino artistė Lee Kilmonylė 
Los Angeles, Calif., dalyvavo 
ir kalbėjo lietuvių demonstra
cijose prie vietos Federalinio' 
pastato, protestuojant dėl Si
mo Kudirkos išdavimo sovie
tams.. Ten budynes tęsėsi apie 
100 valandų. •

Čekoslovakijoje kariuomenė atsiuntė 66 tankus, kurie sustatyti 
eilę išbandę vieno naujai pastatyto tilto stiprumu.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

DEPENDABLE WOMAN
For working mother. 5 day week. 
Steady. Care of two school age boys. 
8:30 A. M. til 5:30 P. M. Good salary 

for right person. References. 
Excellent transportation near. 

642-2273

— Poeto Bernardo Brazdžio
nio eilėraščių knyga “Poezijos 
Pilnatis” buvo įspūdingai pri
statytas visuomenei gruodžio 
13 d. Jaunimo centre.

PAINT MAKER 
(BATCH MAKER) 

Shader -— experienced 
Full or part time. 

Permanent. 
Call 721-9800

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-taš 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
tomobiliu garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklypas. $25.000...

5 KAMBARIU mūrinė' rezidencija.

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 

labai geras

"PirTTiajflTTie tome' yra 208 puslapiai, o. antrajame 226 pusL 
Abu tomai -minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787 ,
Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

-maistas, pinigai.. «

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

Ne be reikšmės ir tas faktas, 
kad daugumas universitetų 
įsivedė plačias reformas, šian 
dien joks administratorius ne
bedaro esminių sprendimų, 
kurie liečia studentus, nesusi

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

— Poetas Kurtį, L. And riekus, 
OP, Lietuvių Rašytojų d-jos 
pirmininkas, buvo atvykęs 
Chicagon į Korp! Šatrija su
rengtą literatūras vakarą, ku
riame vaizdžių ir taikliu žodžiu 
pristatė gausiai publikai Ber
nardo Brazdžionio paeziją.

— Frank Vaičkus žaidžia 
Chicago State kolegijoj krep
šinio komandoje Colonels. 
Rungtynėse su St Xavier kole
gijos komandaCougars, kuriai 
vadovauja Bob^Grigas, F. Vaič 
kus įmetė 19 kjrfpiių, bet jo

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
'INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
■ ■ "CL 4-2390 '

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

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 4 SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY
EXPERIENCED IN SHORTHAND 

TYPING AND FILING 
One girl office.
35 hour week.

35 E. WACKER 
641-3164

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL, — WEDNES., DECEMBER 16, 1970

taręs su pačiais studentais. Be 
to, recesija davė savo įnašą. 
Nedarbui didėjant, net fakul
tetų nariai neberizikuoja savo 
karjera dėl “principo”.

— Albinas Rudinskas, Cice
ro, III. prieš šventes išvyks žie
mos atostogų į Floridos valsti
ją. Apsistos pas savo pažįsta
mus Hollywood mieste.

YOUNG LADY WANTED
FOR GENERAL OFFICE WORK 

Salary commensurate with ability 
and experience. Apply: 
RUBIN BROTHERS

1127 W. DIVISION — 5th Floor 
337-3530

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE Į

NYT praneša iš Chicagos, 
kad nepaisant šio miesto švie
timo tarybos visų pastangų pa 
spartinti integraciją viešosiose 
mokyklose, segregacija šiemet 
yra didesnė negu buvo pernai.

Chicagos švietimo tarybos 
duomenys rodo, kad 77 nuo
šimčiai miesto negrų aukštes
niųjų mokyklų mokinių ir 90 
nuošimčių elementarinių mo
kyklų • mokiniu tebėra segre- 
guoti (atskirti). Pernai aukš
tesnėse mokyklose 73 nuošim
čiai mokinių buvo segreguoti, 
o elementarinėse buvo tas pats 
nnuošimtis.

Chicagos miesto viešosiose 
mokyklose mokiniui skaičius 
šiemet bėra 577,700, kai dar 
pernai buvo 580,300. Daugelis 
baltųjų persikelia į užmiesčius, 
arba į privačias mokyklas.

Chicagoje juodųjų gyvento
jų'skaitoma tarp 35 ir 40 nuo
šimčių, jų vaikų mokinių apie 
270,000. tačiau iš jų tik 40,000 
lanko tariamai integruotas mo 
kvklas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
1 ' 2934 West 63rd.St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

. T E R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

“Radikalai” atlyžta
Iš studentų tarpo rašoma: 

Paskaitų kolegijose klausytojų 
skaičiai gausūs, šviesos biblio
tekose žiba iki vėlybos nakties. 
Ko ne visi ekstremistai, besi
vadinantieji “Wheatermen”, 
iš mokslo pasišalino. Kai Yale 
universiteto studentai paskel
bė streiką tikslu paremti juo
dųjų panterų vadą Bobby Se
ale kaltinamą žmogžudyste, 
streike dalyvavo viso tik 60 stu 
deniu. C

Kuo tatai išaiškinti? Studen 
tų riaušės trunka jau 5 metai 
ir prasidėjo nuovargis. Dau
gumas studentų įsitikino, kad 
problemų diena iš dienos iš
spręsti neįmanoma.

Taip pat įvyko reakcija prieš 
bombų mėtymus ir padegioji- 
mus. Saugumo tarnyba univer 
sitetuose dabar aprūpinta spe
cialiais elektroniniais prietai
sais. kuriais atpažįstami bom- 
bardieriai ir akmenų mčtyto-

Lytinių ligų epidemija
Lytinės ligos Chicagoje per 

pirmuosius 10 šių metų mėne
sius yra virtusios tikra epide
mija. Miesto sveikatos įstaiga 
per tą laiką užregistravo 34,794 
susirgimus gonorėja ir 701 si
filiu, nors kaip sveikatos pa
tarėjas dr. Shapiro sako, užre
gistruota yra tik dešimtoji go-. 
norėja sergančių dalis. Gono
rėja apsikrečiama tik per, lyti
nius santykius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairi g prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

įreigimai — judri vieta - 
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

Nepaprastai pabrango 
gazolinas

Jau keleri metai, kai kas-2 
— 3; savaitės tenka iš Chicat 
gos važinėti Į Michigan'valsti
ją. Pirmosios gazolino * kainos 
buvo-nedidelės ir vėlau laikėsi 
maždaug 33,9 c. galionas. Ta
čiau nuo-rugsėjo pradžios tos 
kainos - pradėjo^ kilti, dabar to 
paties gazolino’ galionas jau 
kainuoja 38,9, penkiais centais 
pabrangti tokiu trumpu laiko
tarpiu yra nenormalu. Pats 
gazolinas tepabrango tik apie 
vieną centą galionui. Mokes
čius po 2 centus galionui uždė
jo valstijų administracijos, pa
pildymui savo iždų, kuriuos 
labai tuština nepaprastai padi
dėjusios šelpiamųjų žmonių iš
laidos. J. J-tis

» Iš svečių buvo ukrainiečių 
delegatai su vėliavomis ir jau
nimo organizacijos su savo 
.vėliavomis. Minios veidai bu
vo rimti, daugeliui ašaros vei
dais riedėjo. Minios nuotaika 
liudijo priežasties rimtį.

■į Pražygiavo akademikai skau 
tais nešdami juodą karstą — 
žmogaus teisių laidojimo sim
bolį.- Plakatų užrašai bylojo 
“Pakrančių sargyba, išmainei 
laisvės ištroškusį žmogų* j žu
vį.”, “Teismui atiduoti ;niek- 
šusl”, “Pakrajjčių sargybiniai, H r - £ į' " ' -X .. . . • ■ ‘ t
jūs pridėjote pirštus prie kru
vino judošiška darbo” ir t. f.

Tik 66 ir 531 elementarinės 
mokyklos atitinka federali- 
niais įsakymais nustatytus in
tegracijos standartus, o bend
rosios ir amatu mokyklos tik

Minia žygiavo skausmą šir
dyse nešina, tyliai, lyg iš sta
bų sudaryta. Kas juos subūrė 
į tokią milžinišką eiseną?? 
Brolio tautiečio, laisvės troš
kusio ir ją pasiekusio grąžini
mas jo budeliams... Bet kas 
labiausiai jaudino žiūrovą, tai 
nepaprastai gausus lietuviško
jo atžalyno, priaugančios čia 
gimusios kartos dalyvavimas.

Būriai televizijos, radijo ir 
laikraščių atstovai fotografavo 
ir užsirašinėjo stebėdami ne
paprastą reiškinį.

Eisenai pasibaigus, dalyviai 
susirinko prie Dariaus — Gi
rėno paminklo, kur protėsto 
susirinkimą atidarė kun. Za
karauskas, paprašydamas esan 
čius sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnus, kurie iš tūkstan 
čių krūtinių galingai nuaidėjo.

Kalbėtojas pasmerkė bedie
viškąjį komunizmą ir jo bai
sius nežmoniškus metodus. 
Tuos metodus parodo Simo Ku 
dirkos tragedija.

Protesto demonstracijos nepamirštini 
Įspūdžiai

Kati ir vėlokai pjirašytas. 
čia dedamas Stasio Patlabos 
įspūdžių žiupsnis iš Gruodžio 
3 d. vakare įvykusios milžiniš
kos lietuvių demonstracijos 
Marquette Parke, protestuo
jant dėl lietuvio jūrininko Si
mo Kudirkos išdavinio sovietų 
budeliams.

Ketvirtadienio vakare, lapkr. 
3 d. įvykusią milžinišką lietu
vių ir prijaučiančių demons
traciją suruošė* Marquette Pai
ko Lietuvių Bendruomenės ir 
Namų Savininkų valdybos, ku 
rionis karštai pritarė ir aktin
gai dalyvavo nariai ir parapi
jos klebonas kun. Antanas Za
karauskas.

Dar prieš demonstracijai 
skirtą laiką prie parapijos baž 
pyčios jau prisirinko nepapras 
lai daug žmonių.
y Protesto prieš gėdingą Simo 
Kudirkos išdavimą sovietų bu
deliams eisenai prasidėjus, ji 
nusitęsė virš 8 blokų, tai yra 
daugiau kaip visą mylią, spė
jama apie 10,000 žmonių. Eise
noje matėsi klebonas Zaka
rauskas, senatorius Pranas 
Savickas, kongresinanas Mor
gan Murphy, L. B. apylinkės 
valdybos nariai, Alto atstovai 
ir kitų organizacijų vadovy-

IJ1 Chicagos Apygardos pir
mininkas Jonas Jasaitis trum
pame karštame žodyje pasa
kė, kad kiekvienas lietuvio 
kankinio kraujo lašas turi būti 
jėga, jungianti mus bendrai 

(kovai už tautos laisvę, kaip 
senimą taip jaunimą. Ši de
monstracija parodė, kad lie
tuviai tebėra vieningi ir nepra
rado supratimo, kaip brangi 
yra laisvė. Ypač džiugina fak
tas, kad mūsų jaunimas taip 
gyvai reagavo į mūsų tautai 
duotą skausmą. Panašiai jaut
riai pakalbėjo Alto atstovas 
Teodoras Blinstrubas, Stasys 
Balzekas ir J. Bacevičius, ku
ris, perskaitė rezoliuciją, reika- 
laujončią už tokį nežmonišką 
išdavimą nubausti atsakingus 
pareigūnus. Susirinkimas re
zoliuciją priėmė griausmingu | 
pritarimu. Pabaigai minia su
giedojo Marija Marija.

-FURNITORE A^D^rfilREŠ 41
f? m

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
- ; tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL , TEL. VI 7-9327

— Chester Jakus žaidžia St. 
Rita pradžios mokyklos krep
šinio komandoj -,ir yra mini
mas tarpe geriausių tos klasės 
žaidėjų Chicagos pietvakarių 
apylinkėje. .. ..

— Lietuvių jurų Saulių kuo
pa, laimingai baigusi 1970 me
tų plaukiojimo sezoną ( nė vie
nas neiškrito per bortą), Kalė
dų antrą dieną, šeštadienį gruo 
džio 26 d. Vyčių salėje, 2455 W. 
47th St., rengia linksmą balių, 
kurio pelnas skiriamas jachtai 
išlaikyti.

— Atgimkime sveikatai ir 
šviesai — gėris gyvens mumy
se ir mūsų tarpe, — 311 Alvu- 
do radijo paskaita šį ketvirta
dienį, gruodžio 17 d., 10 v. r. 
Sophie Barčus Radijo šeimos 
valandoj.

— Visiems lietuviams bend
ros Alvudo kūčios bus Ši sek
madienį, gruodžio 20 d., 3 v. p. 
p. Marquette Parko parapijos 
salėje. Tėveliai saviems vaiku
čiams per Svečią iš Lietuvos 
įteiksimas dovanėles — geriau 
šia knygutes, pvz. Du broliu
kai, įteikia budinčiam alvudie 
čiui. Pakvietimai Marginiuose 
ir prie įėjimo* Visi kviečiami.

TOW"— — u—u^-u-U-ĮJ-Ul-UI

— - PARDUODAMI-----
IŠ MODELINIŲ. NAMŲ' BALDAI 

'GSlmaįM 
fafimis ir-gsimoWtihaT. ’ 'Aptarnau 

lietuviai.
SOUTHWEST- iEURNTTURECO;

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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, finas 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

: SUTAUPYKITE 50% ’
Už-puikaus SažyiHb'dai-bus'viduje ir 
!i_įay.koi„ Sienjųjkmmas. M~įti§kli- 
javimasr. "Vandens hūtėkėjimo rynu 

. yąlvmas ir. išsaflatavimasf 
Turime-apdrandas.

SkambinfilGEORGE.349-2830

$5,000 minimum 
2 year certificate 

5’4%
$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

Po to demonstracija ramiai, 
tvarkingai išsiskirstė. Ameri
kiečiai demonstraciją gerai 
įvertino.

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

FOR SALE
Must sacrafice 7 rooms Mediterranean 
furniture. 2 velvet sofas, hide-a-bed, 
fur chair, dishes, chain and tiffany 
lamps. Zig Zig sewing machine, mir
rors, paitings, antique^, yvrought jron 
wall decorations, suede’ kitchen set, 
heavily ;carved AM FM stereo, 8 track 
tape player. African weapons, skins, 
Carvings, all authentic. Many miscel
laneous. . Original cost over $10,000

— sacrifice all for $2,500. ;
Will separate. ■

' CALL' . -F ■ 

327-1632 ' or1 327-2920
Valau kilimus ir baldus.

- Pilna apdrauda.
L RUDIS , .. t Tel. CL 4-1050

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 1.5 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
$17,000, gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marauette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48,000.

. . PLATUS LOTAS. . Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim.

PUikuS.. DIDELIS 2 no 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus šklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.. . ....

2 BUTU. 14 metu modernus, mūras, 
3 auto mūro garažas.’Marquette Par
ke. 936.000. . ......

9 KAMB. MŪRAS., gražus — kaip 
naujas. Geros pajamas/ arti. mūsų. 
$19,600.. .

Valdis Real Estate , 
7051 So. WashtenawJĄYę. R^'^7^)

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

° ” r?1"- «•*•***♦« ? uo-
PRospect; 8-5454 - - r

HOME INSURANCE

Šiite Farm Ftrę and Casualty Company

help your £ 1 
HEART FUND”
help your HEART


